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Kötetünkben olyan írások olvashatók,  ame lyek bete -
kintést engednek a délvidéki magyar ság 1918–1920  utáni
két évtizedének szellemi útkeresé sébe, közösségi épít ke zé sének 
különböző elképzeléseibe és változataiba. Sokféle   ja  vas lat fogalma -
zódik meg   ezekben az írásokban, egy   valami azon ban közös bennük: 
a néppel vállalt sorsközösség szándékának a tisztasága. Szerzőik 
között akadnak, akik a közművelődési egye sületek működését szor-
galmazták, mások a gazdasági, pénzügyi, egészségügyi és szociális 
szövet ke zetek létrehozásában vélték meg lelni az önerőből történő 
építkezés lehetőségét, ismét mások a lap kiadást és az irodalom 
megszervezését tekintették elodázhatatlan feladatnak. Egyet-
len dolog tűnt bizonyosnak: csak együttes erővel, közös akarat tal 
képesek megvédeni magukat az új délszláv állam, s benne a szerb 
nacionalizmus erőszakos hatalomgyakorlásának el söp rő erejétől. 
Erős és átfogó lelkiség az, ami az életért való harcban elfogadható 
eszközként egyedül üdvözítő. 
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q  A LÉLEKÉPÍTÉS LÉNYEGE
 Kisebbségi helyzetében is a nemzeti gondolat magaslatára lendíteni 
a délvidéki magyarságot

A történelmi Magyarország világháború utáni összeomlását követően a 
XX. század során mindvégig – egészen az egypárti hatalom megszűnésé-
ig – a királyi, majd a titói Jugoszláviában kisebbségi sorban élő magyarság 
kénytelen volt megtanulni, hogy szálláshelyén, a délvidéki vármegyék 
területén ősei soha nem tudtak kultúrát teremteni. Önjelölt szellemi 
vezetői túlfűtött és túlszínezett lényeglátással hirdették, hogy a tájnak 
soha nem volt önmaga teremtette történelme, a magyarság társadalmilag 
soha nem volt oly mértékben szervezett, hogy megmutathatta volna 
kultúrateremtő képességét és erejét. A történelmi Délvidék magyarsá-
gának sem intézményei nem voltak, sem kellően képzett értelmisége, 
hogy örökölhető irodalmat, művészetet, vagy a közössége sorsát alakító 
tudományos értékeket teremthetett volna. Ebből azután kimondva, 
kimondatlanul is az következett, hogy amire a XX. században mégis 
szert tett, az kifejezetten a vitathatatlanul domináns szerb nemzetnek 
köszönheti, ami viszont már a politikai elkötelezettség mélységére is 
rámutatott. Az újvidéki irodalomtörténeti iskola már az 1960-as évek 
elején a zászlajára tűzte, és hitelesnek fogadta el  Szenteleky Kornélnak 
a Bácsmegyei Napló 1927. január 30-i számában megjelentetett Levél D. 
J. barátomhoz a „vajdasági irodalom”-ról című írásába foglalt panaszait, 
miszerint nemcsak, hogy vajdasági magyar irodalom nincs, de még a 
feltételek sem adottak ahhoz, hogy ezen az önmagát meghatározni is 
képtelen vidéken valaha is irodalom szülessen. „Hogy nincsen »vajda-
sági« irodalom – fogalmazta meg a későbbi irodalmi vezér kellő kese-
rűséggel –, annak oka […] abban rejlik, hogy a Bácskának és a Bánátnak 
kultúrélete sohasem volt.” S ha nem volt, akkor olyan alapok sincsenek, 
amelyekre kellő jószándékkal és határozott elképzeléssel építeni lehetne. 
Ennek oka hármas eredetű: ezen a trágyaszagú lapályon hiányoznak 
azok a teremtő hagyományok, amelyek mozgást és lendületet adnának a 
teremtő képzeletnek. „Ezen a tespedt, művészietlen lapályon nincs sem-
mi, de semmi emlék – kesergett  Szenteleky Kornél  Dettre Jánoshoz írt 
levelében –, itt sohasem voltak ősi kolostorok, évszázados kollégiumok, 
hírhedt lovagvárak, görnyedt, legendás dómok vagy templomok, france-i 
könyvesboltok, fontenebleau-i erdők, ezen a józan, disznóól szagú földön 
sohasem éltek nótázó igricek, ferde kucsmás kurucok, sárga szakállú 
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ötvösök, magas homlokú hitvitázók, vagy fi nom ujjú humanisták.” Hol 
lelt volna termékeny talajra a vajdasági magyar irodalom? Másodsorban 
a lomha, lapos, tespedt bácskai tájnak még miliője sincs, a mogorva 
falvakban még a parasztkunyhóknak sincs sajátos karakterük, megha-
tározhatatlan a lényegük, leírhatatlan a jellegük. A hortobágyi délibáb, 
a szilágysági, nyírségi friss szellő, vagy a szegedi földnek az illata ezen 
a vidéken ismeretlen, egyszóval „csúf és unalmas minden táj, egyiknek 
sincs lelke, íze, mesemondó kedve”. Harmadsorban megállapította, hogy 
a bácskai és bánsági embereknek még sorsuk – sorstudatuk – sincs, „a 
vajdasági lélek nem vergődik, nem roppan össze, nem sikolt fel az öröm-
től, a vajdasági lélek éppen olyan sivár és szürke, mint a táj, amelyen él”. 
A földtúró parasztok „pulyák” és számítóak, viselkedésükben semmi 
eredeti nincs. Hiányzik belőlük a kreatív hajlam, ezért nincsenek se 
dalaik, se szokásaik, nincs hagyo mánytudatuk és nincs teremtő képze-
letük.1 Ezen a vidéken kellő jóindulattal az író egy novellának sem tud 
hátteret találni. Ennek ellenére úgy vélte, mégis meg kell teremteni a 
vajdasági magyar irodalmat. 

 Szenteleky Kornél ezzel a kinyilatkoztatásával szinte megmérgezte 
maga körül a lelkeket, levelének megjelenését követően lekicsinylő 
véleményének komoly visszhangja támadt. A Fehér Vince állnéven 
publikáló   Laták István 1934-ben, a Híd folyóirat első évfolyamának 
decemberi számában közölt Különböző társadalmi rétegek lokális 
irodalmunkban című, nem igazán szofi sztikált publicisztikai írásában 
a vajdasági magyar irodalom „osztálytükröződését” keresve megál-
lapította: a Bácska–Bánát–Baranya földjét az idők során soha nem 
érintették a magyar nemzeti kultúra hatásai,  Balassi Bálint,  Zrínyi 
Miklós,  Kazinczy Ferenc,  Csokonai Vitéz Mihály és az utánuk jövők 
szelleme érintetlenül hagyja ezt a pusztaságot. A nyelvújítástól kezdve 
az országosan ható szellemi mozgalmak egyike sem vert gyökeret ezen 
a vidéken. „Keserű múltú jobbágyivadék ez – írta a saját népéről  Laták 
–, kulturálisan is jobbágysorssal a múlt századok magyar életében. Csak 
a szerb kisebbségnek volt kultúrateremtő ereje e tájon.” A nemzetiségek 
közé ékelt magyarság, javarészében földműves lakosság, némi hivatal-

 1  Szenteleky Kornél: Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodalom”-ról. Bácsmegyei 
Napló, 1927. január 30. 15. 
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noki réteggel, szabadfoglalkozású intelligenciával, vezetésre hivatott 
középosztály-töredékkel, kereskedőivel, iparosaival és ipari munkása i-
val (a fölsorolásból a papok és a lelkészek kimaradtak) »történelmi tra-
díciók nélkül« képtelen volt magának kultúrát teremteni, ezért maradt 
»fejlettebb sajtójú magyar vidékek könyveinek és újságainak szellemi 
gyarmata«. S ha akadtak is a „kisigényű vidéken” komolyabb teremtő 
szándékú férfi ak, elvesztek a „poros-boros vidéki féliglétezésben” (a 
kiemelés tőlem – M. F.).  Laták István szerint 1918-nak kellett eljönnie, 
hogy az új idők és az új kezdeményezések végérvényesen felszámolják 
a dermesztő közönyt!  Csuka Zoltán,  Mikes Flóris,  Haraszti Sándor, 
 Tamás István,  Szenteleky Kornél,  Borsodi Lajos,  Radó Imre,  Fekete 
Lajos,  Szántó Róbert,   Dettre János, tehát az októbristák és az emig-
ránsok „becsületes pacifi zmusa” kellett ahhoz, hogy a Vajdaságban, 
e „kulturális öntudat” nélküli vidéken magyar irodalom szülessen.2 
Írótársa, a ma már ismeretlen  Schwarczer Gyula, ugyancsak a Hídban 
közölt Szellemi életünk margójára – A „van” okairól és a „lehetne” 
feltételeiről című írásában még egyöntetűbb volt, amikor megállapítot-
ta: „A délszlávországi magyar kisebbségnek nincs kiforrott öntudata, 
nincs ideológiája, történeti, faji, geográfi ai és gazdasági adottságok által 
meghatározott, megállapodott magyar szellemi élete.”3 

Még  Gyöngyösi Dezső is, aki a Sorsproblémák című, 1937-ben 
Zom borban kiadott könyvében a délvidéki magyarság kiszolgáltatott-
ságának egyik legteljesebb számvetését készítette el, úgy vélte, hogy a 
bácskai televény gazdagságot adott ugyan, de ezt a jólétet nem tudta 
kultúrává átformálni. „Ami ezen a területen kultúra volt, az egyenes 
függvénye volt a budapesti kultúrának, s olyan speciális helyi kultúrát, 
mint amilyen például Nagyváradon, Miskolcon, Győrött vagy Pécsett 
fejlődött ki, a bácskai talaj nem tudott magából kitermelni.”4 Meglátása 

 2 Fehér Vince [ Laták István]: Különböző társadalmi rétegek lokális irodalmunkban. 
Híd, 1934. december, 10–13.; Ua. Híd 1933–1941; Novi Sad, Forum Könyvkiadó, 
1964. 267–271. 

 3  Schwarczer Gyula: Szellemi életünk margójára. A „van” okairól és a „lehetne” feltétele-
iről. Híd, 1934. július, 10–12. 

 4  Gyöngyösi Dezső: Sorsproblémák. Sombor, Jugoslovenska štamparija i papirnica Josip 
Bošnjak − Sombor, 1937. 38.  
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szerint a Bácskában az előző századokban soha nem született önálló 
magyar kultúra, ezért tartotta kétségbeejtőnek azt a történelmi helyze-
tet, amelybe a karakteres kulturális arculat nélküli közösség a trianoni 
döntést követően az S.H.S.-királyság idején belesüllyedt. 

Amikor  Szenteleky Kornél  Dettre Jánoshoz intézett levelében hosz-
szan fejtegette, hogy a századforduló idején a bácskai városi emberek 
némelyikén megcsillant ugyan a pesti kabarékultúra tarka máza, mi 
több, olyan is akadt közöttük, aki szép könyveket olvasott, és szép ál-
mokat álmodott a trágyaszagú földek felett, de nincs, nem született meg 
„a kollektív vajdasági lélek, sőt, még tiszta típusok sincsenek ebben a 
tarka, soknyelvű, sokhitű és egyedül gazdasági kötelékekkel összefűzött 
népességben”, igazából megfeledkezett a magyar Délvidék 1867–1918 
közötti gazdag fél évszázadáról, amelynek során a megyék újonnan 
született intézményeiben a maga sokrétűségében, teljes pompájában 
bomlott ki a magyar polgári kultúra.  

A nemzeti újjászületés idején a vármegye új vezetésének – a kiválóan 
képzett hivatalnoki közösségnek – szinte az alapjaiból kellett felépítenie 
a magyar társadalmat. Első lépésként pénzintézeteket kellett létrehozni, 
hogy a kis- és középbirtokok termékei számára piacot teremtsenek. 
Második lépésként a mezőgazdaságot kellett modernizálni, hogy a 
birtokok a piacokat megfelelő terményekkel lássák el. Ehhez viszont 
új szellemiségű, az érdekeit fölismerő és szem előtt tartó, vállalkozói 
társadalomra volt szükség. Az új, immár európai igényű polgárság 
megteremtését azonban csak az iskolák átalakítása és újjászervezése 
révén lehetett elérni. A Bácska és a Bánság területén sorra alakultak a 
gimnáziumok, a kereskedelmi középiskolák és a polgári tanintézetek. 
Az akkor már közel 150 éves múltra visszatekintő szabadkai főgimná-
zium mellett 1872-ben Zomborban és Újvidéken, 1876-ban Zentán, 
néhány évvel később, a katonai határőrvidék felszámolását követően, az 
1870-es évek végén Pancsován, 1875-ben Fehértemplomban, 1877-ben 
pedig Nagykikindán is létrehozták a magyar tannyelvű főgimnáziumot, 
ahová a kultuszminisztérium a kor legkiválóbb tudós tanárait helyezte 
ki oktatónak. Így került Szabadkára  Jámbor Pál után  Iványi István a tör-
ténelem, és  Toncs Gusztáv az irodalom és a bölcselet tanára, Pancsová-
ra  Kiss Lajos a történelem és a földrajz,  Románecz Mihály a magyar 
nyelv, az irodalomtörténet és a történelem,  Tordai György a földrajz és 
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a történelem,  Vizoly Zakariás a német nyelv és irodalomtörténet,  Wi-
gand János a magyar és a német nyelv, valamint az irodalomtörténet 
tanára mellett  Fináczy Ernő bölcsésztudor a görög és latin nyelv tanára, 
Nagykikindára  Morvay Győző bölcseleti doktor a latin, a német nyelv, 
valamint a magyar nyelv és irodalom tanára, Fehértemplomba pedig 
 Bá szel Aurél a görög és a latin nyelv,  Vajda Károly a klasszika-fi lológia, 
 Király Pál a magyar történelem,  Téglás Gábor a régészet tanára mel-
lett  Szik lay Ferenc, kiváló író, a magyar irodalom tanára. Mellettük 
az újvidéki polgári iskola tanáraként  Avar Gyula a magyar nyelv és 
irodalom, valamint a történelem tanára volt meghatározó egyénisége 
a bácskai és a bánsági középiskoláknak. Közöttük elvétve akadtak 
olyanok, akik a Délvidék szülöttjeként a saját városukban oktathatták a 
tudományokra az ifj ú nemzedékeket:  Radics György előbb Szabadkán, 
majd Zomborban,  Loósz István Szabadkán, a tanári pályáját Baján 
kezdő  Mar galits Ede a szláv nyelvek, a latin, a történelem és a magyar 
irodalom tanára ugyancsak Zomborban, a bajai születésű Erődi Dániel 
pedig Nagykikindán kapott főgimnáziumi katedrát, velük egyidőben a 
szabadkai  Frankl István közmegelégedésre tizenhét évig állt az újvidéki 
magyar főgimnázium élén, és szerkesztette az általa alapított Újvidék 
című hírlapot. Mert a tudós tanárok tevékenysége nyomán a délvidéki 
városokban megszületett a magyar sajtó intézménye is, és gazdag volt 
a korszak könyvtermése. 

Ekkor jelentette meg  Iványi István a Szabadka város támogatásával 
elkészített Szabadka szabad királyi város története című munkájának 
két kötetét (1886 és 1892), magyar, szerb és német nyelven megjelent 
 Milleker Bódog Versecz szab. kir. város története (1886) című mono-
gráfi ájának két kötete, és Újvidék szab. kir. város közönségének támo-
gatásával – ugyancsak három nyelven – napvilágot látott  Érdujhelyi 
Menyhért Újvidék története (1894) című könyve is. 1906 és 1909 
között Szabadkán öt kötetben jelent meg  Iványi István fő műve, a 
Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára, és a millen-
niumhoz közeledve egyre szaporodtak az iskolatörténeti tanulmányok 
is, amelyek közül kiemelkedett  Steinbach Antal Torontál vármegye 
és Páncsova törvényhatósági joggal felruházott város tanügyi állapo-
ta 1776/77–1889/90 (1892),  Buday József A verseczi m. kir. állami 
főreáliskola története (1896) és  Jeszenszky Dezső A zombori magyar 
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királyi állami főgymnasium története 1872–1895 (1896) című mono-
gráfi ája. Az 1867–1918 közötti fél évszázad során a közönség soha nem 
tapasztalt nagy érdeklődéssel fordult a múlt eseményei felé, ennek volt 
köszönhető a történeti munkák népszerűsége. 1883-ban az országban 
harmadikként alakult meg Zomborban a Bács-Bodrog megyei Történel-
mi Társulat, melynek évnegyedes füzetei közölték a történeti kutatások 
eredményeit. Az 1885–1918 között megjelent Évkönyv harminchárom 
évfolyama máig hivatkozott forrása a történelmi ismereteknek. A kor-
szak vezető történésze,  Dudás Gyula – aki a Délvidéken elsőként szer-
zett tudományos fokozatot a történettudomány terén – sorra jelentette 
meg tudományos dolgozatait, melyek sorából jelentőségével kimagaslik 
a Szilágyi Sándor előszavával megjelent A zentai csata (1885) és A zentai 
ütközet és Szeged visszavétele 1686-ban (1886), továbbá a Bács-Bodrog 
vármegye régészeti emlékei (1886), s még ugyanabban az évben sajtó alá 
rendezte a  Szerémi György emlékirata (1886) című kötetet. Mindezek 
a munkák meghatározó szerepet játszottak a magyar polgári öntudat 
kialakulásában, s ezzel maguk a történetírók is tisztában voltak.

A korszak regényirodalma is megteremtette a maga műveit.  Csu-
por Gyula Megbukott a mama! című munkája 1868-ban még a Deák 
Ferenc-i bölcselet jegyében alkotta meg a cselekvő polgár alakját, négy 
évtizeddel később  Kanizsai Ferenc Ifj abb Sóti Pál (1909) és  Baloghy 
Imre Zsivánovits Porfi r de genere Zsiván (1909) című regénye azonban 
már az elfáradt, megújulni nem képes magyar társadalom haldoklását 
látva, a nemzetvesztés sötét jóslatát vizionálta, végül  Gozsdu Elek Köd 
című regénye a kiábrándult birtokos osztály pusztulását is megmutatta.

Különösen értékes fejezete a délvidéki írók, költők, újságírók és 
tudós tanárok munkásságának a magyar-szerb irodalmi kapcsolatok 
ápolása. Ebben a munkában (is)  Radics György járt az élen, szabadkai 
évei után az általa Zomborban újra alapított Bácska című lapban sorra 
jelentek meg a szerb népköltészetről írt tanulmányai és ismertetői: 
Hunyadi János a szerb népköltészetben (1878), A szerb népköltészetről 
(1879), Rigómezei dalokból (Murat szultán levelet küld Lázár cárnak) 
(1880) és Hunyadi Mátyás a délszláv költészetben (1884). 1883-ban 
iskolai használatra önálló kötetben is megjelent A magyar történelem 
alakjai a délszláv költészetben című tanulmánya. Pályatársa,  Dömötör 
Pál 1890-ben Budapesten a Méhner kiadónál megjelent lírai füzetének 
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címét is versbe szedte: „A nemzetiségek, vagy horvát, oláh, tót, szerb 
és németség! / Legyen velünk áldás és békesség”. Lezárása volt ez a 
gondolat gazdag fordítói tevékenységének, melynek során kora szerb 
költészetének a legkiválóbb alkotásait – elsősorban  Jovan Jovanović 
Zmaj és  Branko Radičević verseit – ültette át magyarra, és tette közzé 
Őszi rózsák (1895) című kötetében. Példájukon fölbuzdulva  Trencsény 
Károly a Jugovicsok anyja (1910) című szerb epikai költeményt ültette 
át magyarra.  Margalits Ede pedig – már a budapesti szláv tanszék taná-
raként – a horvát  Ivan Mažuranić Csengics Szmail Aga halála (1896) 
című „költői elbeszélésének” magyar tolmácsolásával ajándékozta meg 
az olvasóit. Az újvidéki  Piukovich Sándor pedig A szerb népköltészet 
(1910) címmel adta ki értekezését. 

A pancsovai főgimnázium tanára,  Románecz Mihály Szerb nyelv-
tan, tekintettel a horvát nyelvre (1889) címmel tankönyvet állított össze 
a magyar állami közép- és polgári iskolák, valamint a hazai közönség 
számára. Egy évvel később azután a pancsovai magyar királyi állami 
főgimnázium értesítőjében közzétette A Szibinyáni-románczkör a 
szerb népköltészetben (1890) című tanulmányát. Ekkor készítették el 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium támogatásával az újvidéki 
 Brancsits Blagoje és  Derra György szerb főgimnáziumi tanárok a 
Magyar–Szerb (1889) és a Szerb–Magyar szótárt (1894). Az 1880-as, 
1890-es években születtek a Bácska és a Bánság magyar tudományos 
életében ez első etnográfi a tanulmányok:  Szőke Endre Vonások a volt 
Temesi Bánság népéletéből (1890) című tanulmánya a fehértemplomi 
főgimnázium értesítőjében jelent meg,  Fogl János újvidéki tanár pedig 
1914-ben tette közzé A krassó-szörényi románok között című munkáját.  

Aki tehát végigtekint a Bácska és a Bánság kiegyezést követő fél 
évszázada szellemi termékeinek e gazdag gyűjteményén, még politikai 
elfogultágtól vezérelve sem beszélhet szellemi szegénységről, gyarmati 
kiszolgáltatottságról, feudális alárendeltségről – még kevésbé a szerb 
kultúra egyedüliségéről. A magyar polgári társadalom intézményeiben 
a korszak magyar irodalmi és tudományos életéhez méltó alkotások szü-
lettek, melyeknek a fővárosban és a vidéken is megvolt az értő közönsége. 

A Monarchia és a történelmi Magyarország összeomlását követően 
1918. november 5-én megkezdődött az ország megszállása, a szerb 
katonaság november 9-én elfoglalta Újvidéket, majd Zomborba és 
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Szabadkára történt bevonulását követően néhány hónap alatt felszá-
molta a magyar polgári társadalom valamennyi intézményét; iskoláit 
– mindahány főgimnáziumával együtt –, tudományos egyesületeit, 
olvasóköreit és egyleteit bezáratta, lapjait megszüntette5. Hogy milyen 
elképesztő erőszakkal, s milyen indulatoktól fűtötten zajlott a magyar 
társadalom, a magyar gazdaság és a magyar kultúra lebontása, bizo-
nyítja  Steuer György Torontál vármegye utolsó magyar főispánjának, 
1919–1922 között kisebbségi államtitkárnak 1919. szeptember 28-án 
született „Tapasztalatok a megszállott délvidéki területekről” című 
jelentése, melyet  A. Sajti Enikő tett közzé a Limes folyóirat 2012. 4. 
számában. Az államtitkári jelentésből kiderül: „a megszállás első pil-
lanatától kezdve, tehát már a békeszerződés megkötése előtt megkez-
dődött a magyar közigazgatás, hatalmi struktúra, a magyar politikai és 
kulturális intézményrendszer leépítése, az oktatási struktúra szétverése, 
a hatalmi elit totális cseréje, beleértve a tulajdonviszonyoknak a szlávok 
javára történő átrendezését is”.6 A szerb katonaság dél-magyarországi 
vármegyék területére történt bevonulásának eseményeit összefoglaló 
államtitkári jelentésben olvasható: „Az említett országrésznek az 
ellenség által történt megszállásával oly közállapotok következtek be, 
melyek az ottani magyar, német, bunyevác, sokác és tót lakosság körében 
a legnagyobb nyugtalanságot és elkeseredést okozzák, és előreláthatólag 
kihatással lesznek a lakosságnak jövőbeli magatartására nézve is.”7 A 
magyarság helyzetét kétségbeejtőnek látta, zaklatásáról, kifosztásáról, 
fenyegetéséről és megfélemlítéséről oldalakon át értekezett. Belgrád 
hivatalnokai a rekviráló csapatok megbízásával felruházva érkeztek 
a vidékre, s „elvitték az összes telekkönyveket, kataszteri hivatalokat, 
pénzügyi igazgatóságokat és adófelügyelőségeket. Minden okiratot 
és feljegyzést, 40 évi fáradságos munka eredményét, mint értéktelen 

 5  A. Sajti Enikő: Magyarok a politikai jogfosztás időszakában, 1918–1922. In: Impéri-
umváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Budapest, Napvilág 
Kiadó, 2004. 11–27. 

 6  A. Sajti Enikő: Bevezető. In: „Tapasztalatok a megszállott délvidéki területekről” – 
 Steuer György államtitkár jelentése a Délvidék szerb megszállásáról, 1919. szeptem-
ber 28. Limes, 2012. 4. sz., 44.  

 7 Uo. 46.  
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káposztát és répát vasúti kocsikba dobtak, baromi kulturálatlanságuk-
ban nem is sejtve, hogy milyen helyrehozhatatlan, mérhetetlen anyagi 
és erkölcsi károkat okoztak […]” – írta  Steuer György a jelentésében.8

 Az új – még felettébb ideiglenes – hatalom intézkedései nyomán 
a Bácska és a Bánság városaiban és falvaiban megszűnt létezni a polgári 
magyar kultúra. Képviselői, a tudós tanárok, a történetírók, a lapszer-
kesztők és a művelt hivatalnokok – a lateineri értelmiség –, a közigaz-
gatásban dolgozókkal együtt rövid pár hét leforgása alatt elhagyták a 
vidéket és a demarkációs vonalon túli Magyarországra menekültek. 
A délvidéki magyarság a berendezkedő szerb uralom alatt úgyszól-
ván értelmiség nélkül maradt. Ezt nevezte  A. Sajti Enikő A Délvidék 
elcsatolása, 1918–1920 című tanulmányában „közszolgálati őrségvál-
tásnak”.9 Nem arról van tehát szó, hogy a Délvidéken „soha” – így a 
XIX. században sem – nem volt magyar kultúra, hanem arról, hogy a 
megszálló szerb csapatok nyomában megjelenő hivatalnoki apparátus 
brutális kegyetlenséggel számolta föl a magyar polgári társadalom 
intézményrendszerét, és üldözte el az értelmiség jelentős hányadát. 
Az alkalmazott erőszakba szinte egyik napról a másikba beleroppant 
a magyar közélet, s aki annak előtte hivatalt vállalt, most elmenekült, 
vagy otthonának falai között mérlegelte túlélési esélyeit.  Szenteleky 
Kornélnak és nemzedéktársainak a királyi Jugoszláviában politikai 
meggondolásból egyszerűbb volt a nemzeti múltat ostorozni, mint 
őszintén számot vetni a történtekkel. Panaszaik arra a termő lapályra 
hullottak, amelyet valamennyien oly elszántan kárhoztattak, s az idő 
múlásával a kultúrálatlan magyar Délvidékről mondott ítéletük kánon-
ná merevedett. Vajon miért kellett volna a délvidéki tudós tanárok és a 
kiváló történetírók nagy nemzedéke után  Szenteleky Kornéléknak új 
magyar irodalmat alapítaniuk, ha a magyar polgári társadalom intéz-
ményeiben átmenthette volna értékeit a XX. századba?  Fenyves Ferenc, 
a Bácsmegyei Napló tulajdonosa és szerkesztője 1929-ben – nyilván a 
történeti romok alapos ismeretében – egy irodalmi almanachhoz írt 

 8 Uo. 49. 
 9  A. Sajti Enikő: A Délvidék elcsatolása, 1918–1920. In: Bűntudat és győztes fölény. Ma-

gyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 
2010. 32. 
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bevezetőjében így fogalmazott: „A jugoszláviai magyar író és újság-
író is légüres térben dolgozik. Nincs kapcsolata, nincs összhangja az 
olvasójával és ez nem a jugoszláviai magyar írónak a hibája, hanem a 
jugoszláviai magyar olvasóé, aki sokkal közönyösebb, semhogy biztató, 
korholó kritikáit és megjegyzéseit tudatni tudná vagy akarná az íróval. 
[…] Nálunk hiányoznak a lelkes olvasók, és már nem is beszélünk a 
lelkes irodalombarátokról, az áldozatkész mecénásokról, csupán azokat 
hívjuk tetemre, akik szívükbe fogadnak egy-egy irodalmi alkotást, 
de akik oly fukarok ennek a véleményüknek a kimondásával, hogy a 
jugoszláviai magyar író tőlük hiába várja a biztató szót, amely meg-
mutathatná, hogy munkája, gondolata nem a közönybe vész, és amely 
támogató erőt adna új alkotásokhoz.”10 

A Bácsmegyei Napló lapjain 1926 karácsonyát követően 1927 
első hónapjaiban lezajlott írót, irodalmat, olvasót és értő közönséget 
kereső vitában a ma már ismeretlen hozzászóló,  Szántó Miklós kellő 
tapintattal fejtette ki: tagadhatatlan, hogy az utódállamok irodalmi 
életéhez képest a vajdasági magyar irodalom a legkevésbé fejlett, a 
leggyöngébb és a legkevesebb – az irodalmat kellő elfogadható szin-
ten művelő – írót tud felmutatni. Ennek okát nem abban kell látni, 
amit  Dettre János mondott, hogy itt nincs olyan eszmei vezető, aki a 
tehetségeket felkutatná és támogatná, hiszen ilyen értékteremtőkben az 
erdélyi és a felvidéki magyar irodalom sem bővelkedik, mégis arrafelé 
összehasonlíthatatlanul gazdagabb a literatúra virágoskertje. Irodal-
munk fénytelenségének oka az – mutatott rá  Szántó Miklós –, hogy „a 
vajdasági magyarságnak van a legkevesebb jogi és politikai szabadsága. 
A szabadságnak a hiánya megérzik az irodalmon is, mert minden, ami 
korlátok közé van szorítva, tespedésre ítéltetett.”11 És ez volt a lényeg! 
A szerb hatalom páratlan kegyetlenséggel látott hozzá a délszláv állam 
megteremtéséhez, a katonaság, a rendőrség mellett a hivatalnokok ezrei 
ügyködtek azon, hogy a meghódított Délvidéken felszámolják a magyar 
történelem és a magyar kultúra emlékét. 

 10 F. [ Fenyves Ferenc]: Lecturis salutem! Néhány szó az olvasónak – az olvasóról; In: Al-
manach 1929. A Bácsmegyei Napló karácsonyi melléklete. Subotica, Minerva nyomda 
és lapkiadó Részvénytársaság, 1929. 3.

 11  Szántó Miklós, dr.: A vajdasági irodalom. Bácsmegyei Napló, 1927. január 23. 15. 
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Ma már gazdag történeti irodalma van az 1918-ban kisebbségi sorsra 
jutott bácskai és bánsági magyarság társadalma leépítési folyamatainak. 
Az 1930-as években  Csuka János,  Kende Ferenc és  Gyöngyösi Dezső 
a korszak tanúiként szóltak a délszláv agrárreform révén vagyonától 
megfosztott birtokosi osztály kisemmizésének tragédiájáról, a magyar 
iskolák, kulturális intézmények fölszámolásáról, a hírlapok betiltásáról 
és a magyar hivatalnoki kar elüldözéséről. A magyar kisebbség gazda-
sági leromlásának, kulturális háttérbe szorításának, a közhivatalokból 
való kiszorulásának és politikai elhallgattatásának ma már részleteiben 
is ismertek a körülményei.  Mészáros Sándor úttörő kötetei, a Položaj 
Mađara u Vojvodini 1918–1929 (1981) és a Mađari u Vojvodini 1929–
1941 (1989) után  A. Sajti Enikő szegedi történész kiváló tanulmányok és 
könyvek sorát – Kényszerpályán – Magyarok Jugoszláviában 1918–1941 
(1997), Impériumváltások, revízió, kisebbség – Magyarok a Délvidé-
ken 1918–1947 (2004),  Bűntudat és győztes fölény – Magyarország, 
Jugoszlávia és a délvidéki magyarok (2010) című munkáit – szentelte 
tisztánlátásunk gyámolítására, s tanítványa,  ifj abb Dévavári Zoltán 
is a közelmúltban mutatkozott be Új partok felé – Kisebbségi kiútke-
resés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt 
megalakulása (1918–1923) (2014) című, igen hasznos kötetével. Amit 
a historiográfi a a keserves múltból megmutathat, azt történetíróink 
kellő lelkiismeretességgel föltárták, fájdalmas történeteket bontottak 
ki a történelmi idők homályából. Amit azonban nehezebb megmutatni, 
azok a lelki folyamatok, amelyek úgyszólván évtizedekre megbénították 
a cselekvésre kész, közösségük sorsának alakítását vállaló embereket, 
szellemi vezetőket. Amit e nemes történeti munkák ismeretében a kései 
utód évszázad múltán is keres, az a kisebbségi közösségépítés hatalmas 
munkájába fektetett erőfeszítések megszületésének, kibomlásának és 
működésének rendszere. Hogyan szerkesztett lapot a terrorral fenyege-
tett laptulajdonos? Hogyan tanított magyar betűvetésre az elbocsájtott 
tanító? Hogyan fogalmazta meg vigasztaló üzenetét a plébános? Hogyan 
nézett kenyér után a földjétől megfosztott gazdálkodó, és hogyan fogott 
hozzá a közösség megszervezéséhez a lelkiismeretes értelmiségi ember? 
Az értelmiségi, aki világosan fölismerte, hogy a magyar középosztály hi-
vatalától történt megfosztását és elüldözését, valamint a birtokosi osztály 
fölszámolását követően a Vajdaságnak nevezett új közigazgatási terüle-
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ten belül a legfontosabb – mert legszámottevőbb – magyar társadalmi 
réteg a kisgazdák közössége volt, ők jelentették a jugoszláviai magyarság 
gerincét. Ennek az osztálynak a megőrzése, gazdasági potenciáljának a 
növelése, alkotó-teremtő erejének a gyarapítása a jugoszláviai magyarság 
legalapvetőbb sorskérdésévé vált. Mellettük a magyar kisiparosok és 
kiskereskedők közössége kereste a piacokon történő megmaradás lehe-
tőségét. Ezért mutatott rá  Gyöngyösi Dezső: „A vajdasági magyarság 
legalább 80 százalékban a földművelésből él, és így ennek a társadalmi 
osztálynak egészséges alapra való helyezése, és ezáltal fennmaradásának 
lehetővé tétele egyenlő a jugoszláviai magyarság fennmaradásával. A 
falu az a tartalék, ahonnan a városi magyar kisebbség is utánpótlást 
meríthet, és így elsőrendű feladat a magyar falu és a magyar földműves 
osztály gazdasági felemelése. Ha a magyar falut sikerül politikailag és 
gazdaságilag felemelni, úgy ez felemelkedését jelenti az egész kisebbségi 
magyarságnak is.”12 A lateiner értelmiség és a művelt ifj úság kimaradt 
a közhivatalokból, ügyvéd és orvos a legjobb esetben is szabad pályára 
kényszerült, közülük vállalkozhattak a legelszántabbak a közösség tár-
sadalmi-politikai megszervezésére. Nekik kellett megtalálniuk azokat 
az eszközöket, amelyek erkölcsileg hitelesek, politikailag érvényesek, 
a közmorál tekintetében pedig előremutatók voltak. Így történhetett, 
hogy a legkiválóbbak közül  Szenteleky Kornél, a vidéki orvos irodalmat 
szervezett,  Kristály István vidéken tanított betűvetésre,   Draskóczy 
Ede kulturális egyesületet, Népkört vezetett,  Fenyves Ferenc hírlapot 
szerkesztett,  Várady Imre,  Deák Leó és  Sántha György ügyvédek pedig 
megalakították a Magyar Pártot. Egyéni elhatározások és elkötele-
zettségek erejéből épült újjá a délvidéki magyar társadalom. Ahogyan 
  Draskóczy Ede Magyar mentalitások, magyar irodalmak című írásában 
hangsúlyozta: egy olyan ország, ahol leomlottak a régi falak, ott kötelező 
az építkezés. Az újraépítés úgyszólván létkérdése a közösségnek.13 

Abban tehát jószerével mindenki megegyezett, hogy a kisebbségi 
sorsra jutott délvidéki magyarságnak akkor lesz esélye a megmaradásra, 

 12  Gyöngyösi Dezső: Sorsproblémák. Sombor, Jugoslovenska štamparija i papirnica Josip 
Bošnjak − Sombor, 1937. 29. 

 13   Draskóczy Ede: Magyar mentalitások, magyar irodalmak. Vajdasági Írás, 1928. decem-
ber 23. 417. 
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ha előbb lélekben és szellemben, majd a társadalmi és a közéleti intéz-
mények tekintetében haladéktalanul hozzálát az építkezéshez. Ehhez 
azonban 1918–1920 után alig maradt tere, lehetősége: a déli vármegyék 
gazdag lapkiadói tevékenysége14 megszűnt, s bár később, kisebbségi sors-
ban is a sajtó volt a legbiztosabb fóruma és lehetősége a véleménynyil-
vánításnak, az impériumváltást követően mindössze néhány hírlap – a 
szabadkai Bácsmegyei Napló (1929 után Napló) és a Hírlap, az újvidéki 
Délbácska (1929 után Reggeli Újság), a nagybecskereki Torontál (1929 
után Közakarat), az óbecsei Tiszavidék, a zentai Sentai Újság és a zom-
bori Friss Újság (később Új Hírek) – biztosított lehetőséget a közösség 
megszólításához. Valahol a lapok mögött tevékenykedő nyomdák és 
nyomdatulajdonosok alakították a magyar folyóirat- és könyvkiadást is, 
igaz, 1929 után egyre határozottabban, egyre magabiztosabban, egyre 
céltudatosabban.15 Hasonlóan a hírlapkiadáshoz, az egyesületi élet is 
közel egy évtizeden át kereste a kibontakozás lehetőségét. 

Ilyen körülmények között az új, vezető értelmiség jelesei határozot-
tan felismerték, csak akkor lesz képes a bácskai, a bánsági és a drávaszögi 
magyar közösség bármit is tenni sorsa javítása érdekében, ha kisebb-
ségi helyzetükben megteremtik a magyar egységet, ha felszámolják a 
klasszikus osztálytagolódásban létező társadalmi elkülönüléseket, ha 
zsellér és közép-birtokos, ha tanító és iparos, ha orvos és lelkész együtt, 
közös elhatározással lát neki a közösségépítésnek. A gazdasági leromlás, 
a kulturális háttérbe szorulás, a közhivatalokból való kiszorulás, a po-
litikai elnyomás együttesen a nagy összefogásra, a magyar egység meg-
alkotására sarkallta a programadó értelmiséget, amelynek kiválóságai 
rámutattak: csak öntudatos kisebbségi sorsvállalással, csak a történelmi 
tisztánlátás birtokában lehet kellő felelősséggel programot és célt adni 
a magyarságnak.  Kende Ferenc Magyar szellem – kisebbségi szellem 
című tanulmányában rámutatott: minden gyöngeségünk, tapogatózó 
útkeresésünk a kisebbségi gondolkodás, helyzetfelismerés és tisztánlátás 

 14 Simonyi Mária: A magyar politikai sajtó története 1918-ig a mai Vajdaság területén. 
Tóthfalu, Logos, 2003. 5. [Az egykori Bács-Bodrog, Torontál és Temes vármegye 31 
helységének 194 lapját dolgoztam fel.] 

 15 Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 
1988. 
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hiányának a következménye. „A kisebbségi gondolatkör különálló, pon-
tosan meghatározható, szigorú szabályokkal körülírható szellemiség, 
aminek fel kell szívódnia vérünkbe, agysejtjeinkbe és idegrendszerünk-
be.”16 Azt is világosan látta, hogy a kisebbségi szellem a magyar társada-
lom vezető értelmiségében lassan – csak egy évtized múltán – érhette 
el a tudatosságnak azt a fokát, amely határozott szerepvállalásra bírta. 
„A magyar kisebbségi társadalomnak – írta kellő tisztánlátással –, ha 
nem akar elpusztulni, elsősorban a szellemiségében kell megújhodnia.”17 
Az ő, és legkiválóbb nemzedéktársai felismerése nyomán indult meg 
a Délvidéken a magyarság újjászervezésének nemes kísérlete.  Gráber 
László, a Magyar Párt egyik vezetője rámutatott, hogy a Délvidéken a 
politikai szerepléssel járó kockázatot politikai újoncoknak kellett vál-
lalniuk, olyanoknak, akik nem parlamenti demokráciában tanulták a 
közösségi képviselet összetett munkáját, s akiknek „a kisebbségi kérdés 
lényegéről, a kisebbségi politika eszközeiről és módszereiről sejtelmük 
sem volt”, ezért járatlan utakon, egyéni megtapasztalások és felismerések 
nyomán, egy évtized alatt kellett megtanulniuk, hogyan kell az adott 
viszonyok mellett kisebbségi politikát csinálni.18 

Hogyan, milyen értékek, milyen eszmei tartalmak mentén alkotha-
tó meg a magyar egység?  Kende Ferenc szerint a magyar eszményiség 
történelmi múltunk és népi hagyományaink ismeretéből, a szülőföld 
kultúrájának szeretetéből, az elődök emlékéhez való határtalan ra-
gaszkodásból, a verejtékes, kétkezi munkából és a művészi teljesítmé-
nyekből fakadó érzések összességéből. (Mindazok az értékek, melyeket 
a délvidéki polgárság 1867–1918 között megteremtett, életre hívott 
ezen a vidéken!) Ezek az elemek alkotják azt, amit magyar lelkiségnek 
nevezünk. „Csak tisztán a magyar lelkiség a maga töretlen ragyogá-
sában lehet az, amely magyar társadalmunk keretén belül mutatkozó 
különféle érdeket és nézetet, politikai széthúzást el tud hallgattatni, és 
bennünket egy nevezőre hozni” – mutatott rá az újságíró.19 

 16  Kende Ferenc: Magyar szellem – kisebbségi szellem. In:  Kende Ferenc: Magyarokról 
magyaroknak. Noviszád, Farkas és Dürbeck nyomda, 1940. 15. 

 17 Uo. 19. 
 18  Gráber László, dr.: Tíz év kisebbségi sorsban. In: Vagyunk! A Bácsmegyei Napló kará-

csonyi melléklete. Szubotica, Minerva nyomda és lapkiadó Részvénytársaság, 1928. 61. 
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 Csuka János a délvidéki magyarság lelkiségének lényegét keresve 
úgy látta: a kisebbségi öntudat akkor teljes, csak akkor valódi értékű, 
ha a kisebbségi polgárt teljes racionalizmusával áthatja a helyzetéből 
eredő létfeltételek határozott felismerése, ha tudja, ha meggyőződésévé 
válik a fölismerés, hogy ő kisebbségi helyzetében kísérli meg a társada-
lomépítést. Társadalmat pedig úgy építhet, ha mindent, ami hasznos 
és jó, ami a kisebbség fennmaradásának megkönnyítése céljából a 
maga javára fordítható, találkozik a tudatosított kisebbségi gondolat 
gyűjtőközpontjában. „Ha ez a hasznos anyag együtt van, akkor alakul 
ki az egészséges magyar kisebbségi élet és világszemlélet. Tehát nem az 
ellentétes, jobb vagy baloldali felfogásokból kapjuk a helyes és ösztönös 
kisebbségi szemléletet, hanem azok minden használható, a kisebbség 
által igényelhető jó alkatainak összességéből. A kisebbségi sorsban 
megszűnt a merev magyar jobboldaliság, és nem boldogulhat a túlzó 
baloldaliság sem. A kisebbségi polgár a maga egészen egyéni, óvatosan 
és okosan leszűrt kisebbségi életszemléletével, amely a gyakorlat és a 
tapasztalatok következtetéseinek összességét adta, s felette áll mindkét 
világnézetnek. Aki akár a konzervatív, akár a haladó felfogásnak akart 
nagyobb szerepet juttatni ebben a sajátságos légkörben, soha nem jutott 
el az igazi kisebbségi álláspontig.”20 

   Draskóczy Ede óbecsei ügyvéd és lapszerkesztő Kisebbség és erköl-
csiség című, 1940-ben a Kalangyában közölt tanulmányában így tekin-
tett vissza a kisebbségi sors kezdeti éveire: „A kisebbségi sors minden 
előkészület nélkül ért bennünket. Nem voltunk rá fölkészülve, nem 
voltak meg az élet működtetésére szánt szerveink. Teljesen magunkra 
maradtunk és magunkra voltunk utalva. Az értelmiségnek az a része, 
amely hivatva lett volna a szerves működés átvételére, legnagyobbrészt 
emigrált. Az a része pedig, amely itt maradt, csak kis százalékban volt 
alkalmas arra, hogy változott viszonyokba illeszkedve átvegye a nem-
zetfenntartó szerep felelősségteljes munkáját.”21 Úgy vélte: a délvidéki 

 19  Kende Ferenc: Megalkotható-e a magyar egység? In:  Kende Ferenc: Magyarokról 
magyaroknak. Noviszád, Farkas és Dürbeck nyomda, 1940. 45. 

 20  Csuka János: A délvidéki magyarság lelkisége. In: Kisebbségi sorsban. A délvidéki ma-
gyarság húsz éve. Tanulmányok és kritikák I.; Subotica, Minerva, é. n. [1941], 124. 

 21   Draskóczy Ede: Kisebbség és erkölcsiség. Kalangya, 1940. július–augusztus–szeptem-
ber (7–8–9. szám), 290. 



e 20 w   q

q

magyar társadalomban az élet parancsa, a túlélés vágya alakította az 
életpályákat, osztotta a feladatokat. Nem a felkészültség volt a döntő, 
a munka szólította meg az embereket, így lett az orvosból politikus, 
ügyvédből lapszerkesztő, tisztviselőből színházi rendező, tanítóból tár-
sadalmi szervező, mérnökből közgazdasági szakértő. A hivatástudatnak 
ebből a mélységes-mély elkötelezettségéből  Draskóczy tanulságként 
megállapította: „a kisebbség nem egyszerűen azt jelenti, hogy szám sze-
rint kevesebben vagyunk, mint az államalkotó nép. A kisebbség életet, 
szerves létet, az életfenntartási ösztönök sürgető megnyilatkozását, s az 
ehhez szükséges szerveknek parancsoló szükségszerűséggel való munká-
ba állítását is jelenti. A kisebbség tehát nem egyszerűen csak szám, nem 
a népszámlálás végösszege és eredménye, hanem magasabb természeti és 
erkölcsi fogalom. […] a kisebbség erkölcsi lényegéből nő ki az a törekvés 
is, hogy azt a hátrányt, amellyel a társadalmi, gazdasági, s az élet egyéb 
versenypályáin indulni kénytelen, a maga javára fordítsa.”22  Draskóczy 
szerint a kisebbségnek erkölcsi küldetése van, nemcsak azért, mert 
nemzetfenntartó munkát végez, hanem azért is, mert a magyarságnak 
egy tökéletesebb embertípust nevel ki. „Ez a típus edzettebb, harcosabb, 
igazságait bátran hívő és valló, tehát az anyagiaktól következésképpen 
eloldottabb, határozottan azt mondhatjuk: szellemibb, mint a régi 
ember. De különösen a népi együttélés és közösség gondolatában jártas, 
a társadalmi egység iránt sokkal több érzékkel bíró újabb ember.”23 
Meggyőződéssel hirdette: minden polgári munkának csak annyi er-
kölcsi értéke van, amennyit a kisebbségi életközösség szempontjából ér.

A délvidéki magyarság társadalmi, szociális és kulturális megszer-
vezése erőteljes lendületet 1926-ban vett, amikor a magyar kormány 
titokban ugyan, de kellő határozottsággal szorgalmazta az erdélyi és a 
felvidéki tapasztalatok délvidéki megismerését és gyakorlati alkalmazá-
sát.  A. Sajti Enikő A Magyar Párt megalakulása és tevékenysége 1922–
1929. című tanulmányában úgy vélte, hogy erre a fordulatra Jakabff y 
Elemér és Prokopy Imre találkozását követően került sor. A   találkozás 
ténye igen, annak részletei azonban nem ismeretesek. A Magyar Párttal 

 22 Uo. 291. 
 23 Uo. 294. 
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szemben ekkor fogalmazódott meg a követelés, hogy „túl kell lépni a 
kizárólag választási célokra orientált kisebbségi munkán, és összhangot 
kell teremteni a politikai, kulturális, társadalmi és gazdasági tevékenység 
között”.24 Határozott arculatú, öntudatos közösséggé kell formálni a 
magára maradt népet. Az sem véletlen tehát, hogy   Draskóczy Ede 1928. 
november 17-én és 18-án, az óbecsei Népkör hatvan éves jubileuma 
alkalmából a Marosvécsi Helikon példája nyomán hívta össze közös 
gondolkodásra az Óbecsei Helikont, melyen megjelent a Bácska és a 
Bánság vezető magyar értelmisége, s hogy  Kende Ferenc a magyarság 
megszervezésének lehetőségét kutatva a Vásárhelyi Találkozó zárónyi-
latkozatát, a Hitvallást tekintette irányadónak. A példák fölrázták a 
közösségükért cselekedni szándékozókat. Joggal állapította meg  Herceg 
János, hogy a kisebbségi sors első tíz esztendeje a tájékozódás kora volt, 
amely „népünk erejét a politika gyűjtőmedencéjébe próbálta vezetni”, 
majd 1929 után,  „amikor Sándor király diktatúrája lehetetlenné tette 
a kisebbségi politikát, megkezdődött a magyarság lelki megújhodása”.25 

Joggal merül föl a kérdés: eredményes volt-e a délvidéki magyar 
társadalom 1920 utáni megújulási kísérlete, vezető értelmiségének 
közösségépítő munkája meghozta-e a maga méltó gyümölcsét? Erre a 
korszak tanújaként is számon tartott  Herceg János adott első pillantásra 
meglepőnek tűnő választ, amikor úgy vélte, hogy a fönnmaradásért 
vívott – olykor elkeserítő – küzdelmek és harcok során a jugoszláviai 
magyar kisebbség lélekben, szellemben és öntudatában határozottan 
megerősödött. Elemzése során a messzi múltból indult, s hosszan fejte-
gette: a szerb nemzetnek a történelmi Magyarországon élő része az első 
világháború kitöréséig kiépítette a maga nemzeti intézményeit, értelmi-
ségét a zombori szerb tanítóképzőben iskoláztatta, papjait, lelki gondo-
zóit Karlócán nevelte. Zomborban, Karlócán, Újvidéken, Temesváron, 
Szabadkán és Versecen megszületet a szerb irodalmi klasszicizmus, a 
Zastava című újvidéki szerb napilap politikai fórumot biztosított még 

 24  A. Sajti Enikő: A Magyar Párt megalakulása és tevékenysége 1922–1929. In: Im-
périumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Budapest, 
Napvilág Kiadó, 2004. 67. 

 25  Herceg János: A szerkesztő előszava. In:  Herceg János szerk.: A diófa árnyékában. 
Délvidéki elbeszélők. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, é. n. [1942] 5. 
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a magyarellenes indulatoknak is. A Szerb Matica ekkor már a nemzeti 
mozgalom akadémiai szintű intézménye volt, a kisvárosi olvasókörök – a 
čitaonicák – mellett pedig az újvidéki Szerb Nemzeti Színház a nemzeti 
nyelv pallérozásának a pódiuma lett. Senki ne higgye – fi gyelmeztetett 
 Herceg János a Kalangya 1942. január-februári számában megjelent 
Fiatalok, szóljatok! című írásában –, hogy ezekben az intézményekben 
a korabeli társnemzetek, a németek vagy a szerbek részéről öncélú tu-
dományos munka folyt volna. Az intézményi munka „politikai jogaik 
kiharcolásánál nagy szerepet játszott mind a délvidéki szerbeknél, mind 
a németeknél. S a nacionalizáló törekvéseket is ezzel a »tudományos« 
munkával igyekeztek alátámasztani” – mutatott rá, és  Aleksa Ivić tör-
ténész és  Vasa Stajić író munkásságát hozta fel példaként.26 Parlamenti 
képviselet hiányában bizonyos, hogy mindez nem volt elegendő, nem 
elégítette ki a szerbség nemzeti törekvéseit. De mennyivel lett kevesebb a 
„vajdasági” szerb társadalom 1920 után, amikor a királyi Jugoszlávia úgy 
ürítette ki a szellemi műhelyeket, mint ínséges esztendők a gondos gazda 
magtárait? Ugyancsak  Herceg János a Délvidéki Magyarság című szabad-
kai napilap 1943. január 23-i számába megjelent Egy akol – egy pásztor 
című írásában elmondta, az újvidéki Srpska matica vezetői a harmincas 
évek elején kétségbeesetten tették szóvá, hogy a nemzeti intézmények 
köré csoportosult szerb értelmiség legjavát elcsábította Belgrád, aminek 
következtében az egykor oly csodálatra méltó vajdasági szerb szellemi 
életet a pusztulás veszélye fenyegeti. „A magyarok helyett – írta  Herceg 
János – inkább a szerbek érezhették vidéken magukat, s a száz év alatt 
elért eredményeik olyan arányban mentek veszendőbe, amilyen arányban 
a magyarság erősödött.”27 Ennek rejtett magyarázata pedig az – mutatott 
rá az író –, hogy minél erőszakosabb volt a délszláv állam elnyomása, 
annál határozottabbá vált a magyarság megmaradási törekvése. A fenn-
maradást célzó igyekezete következményeként a harmincas évek végére 
viszonylag széles vertikuma alakult ki a társadalom- és közösségépítő 
terveknek, szándékoknak, elképzeléseknek és – intézményei kezdetle-
ges formáinak. A Kalangya 1941. decemberi számában közölt Múlt és 

 26  Herceg János: Fiatalok, szóljatok!. In: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. kötet. 
Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999. 176. 

 27  Herceg János: Egy akol – egy pásztor. Ua. 239. 
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jövő című írásában joggal mutatott rá: a Délvidék, Bácska két évtized 
múltán már nem az, ami a világháború előtt volt. A vidék magyarsága 
öntudatban, nemzeti érzésben, szociális gondolkodásban, összetartás 
tekintetében össze sem hasonlítható a „békebeli Bácska” magyarsá-
gával. „Az osztályellentéteket lényegesen csökkentette a végrehajtott 
agrárreform, az összefogást pedig a közös sors teremtette meg. Senki se 
lepődjék meg tehát, ha a délvidéki magyar büszkén hivatkozik az elmúlt 
időben tanúsított nemzeti magatartására, és arra nézve a jövőben sem 
akar elfogadni kioktatást. Aki itt megtartotta magyarságát, s hű maradt 
a nemzeti eszményhez, az megérdemli a megbecsülést.”28 

Ha a történelem kegyelméből a délvidéki magyarság kapott volna 
fejlődési-kiteljesedési lehetőséget, minden bizonnyal eljutott volna 
az polgárosodás új és korszerű igényeinek a megfogalmazásáig, meg-
valósításáig. A második világháború azonban tragikus véget vetett a 
megújulási lehetőségeknek. 1941 és 1944 között minden esztendő 
meghozta a maga földindulását, amelyek sora 1944-ben a megtorlás-
hoz, a partizánterrorhoz vezetett, aminek következtében a Bácska, a 
Bánság és a Baranya magyarsága újra intézményei, iskolái és értelmisége 
nélkül maradt. A délvidéki magyarság életében tehát korántsem az 1918 
utáni két évtized volt a mélypont. A titói Jugoszlávia – a maga sajátos 
sztálini változatában – meghozta számára az egypárti diktatúrát, s vele 
együtt az erősen irányított és determinált gondolkodást és éleslátást.   

1944 után – illetve a katonai közigazgatás 1945-ben történt 
fölszámolását követően – Jugoszlávia magyarsága a testvéri délszláv 
népek közösségén belül, létszámához mérten „kapott” egy napilapot, 
egy hetilapot, és percre kimért megszólalási lehetőséget az egyetlen, 
közös (újvidéki) rádióban. A Magyar Szó első száma, a szerb Slobodna 
Vojvodina fordításaként Szabad Vajdaság címmel 1944. december 24-
én, „két hónappal a partizánok bevonulása után” jelent meg, címét 1945. 
szeptember 27-én változtatta Magyar Szóra. „Politikai döntés hozta 
létre, szóbeli utasítás nyomán jött a világra, úgy is mondhatnánk, hogy 
partizán módra” – írta A Magyar Szó fél évszázada című könyvében 
Kalapis Zoltán.29 „A Szabad Vajdaság nem vállalt közösséget a két 

 28  Herceg János: Múlt és jövő. Ua. 172. 
 29 Kalapis Zoltán: A Magyar Szó fél évszázada. Adalékok a jugoszláviai magyar napilap 

történetéhez. [Újvidék] Magyar Szó, é. n. [1994] 7. 
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háború között megjelenő vajdasági magyar lapokkal, […] de különösen 
élesen elhatárolta magát azoktól az újságoktól, amelyek a háború ide-
jén jelentek meg” – olvasható a kötetben.30 Hasonló módon, hasonló 
szempontok alapján az újvidéki szerb könyvkiadó, a Bratstvo-jedinstvo 
„konyhájában” született meg a magyar Testvériség-Egység Könyvkiadó 
Vállalat, 1957-től a Forum Könyvkiadó vállalat, sokáig az egyetlen, 
ahol magyar írók megjelentethették a könyveiket.31 Más volt a Híd 
című folyóirat története, 1945-ös újjászületésekor az 1934–1940 között 
megjelent, s hamar a jugoszláv kommunisták magyar orgánumává vált, 
tehát baloldali hagyományokkal rendelkező lap kapott – megbízható 
káderekkel az élén – engedélyt a megjelenésre. Nem az volt hát a délvi-
déki magyarság gyarmati kiszolgáltatottsága, amit az erősen baloldali 
 Laták István a XIX. századra vizionált, a gyarmati kiszolgáltatottság 
akkor szakadt rá, amikor a titói Jugoszláviában a szabad megszólalás, 
a szabad véleményalkotás lehetőségét is évtizedekre elvették tőle. 

Kötetünkben olyan írások olvashatók,  ame lyek be te kintést enged-
nek a délvidéki magyar ság 1918–1920 utáni két évtizedének szellemi 
útkeresé sébe, közösségi épít ke zésének különböző elképzeléseibe és 
változataiba. Sokféle   ja  vas lat fogalmazódik meg ezekben az írásokban, 
egy valami azon ban közös bennük: a néppel vállalt sorsközösség szán-
dékának a tisztasága. Szerzőik között akadnak, akik a közművelődési 
egye sületek működését szorgalmazták, mások a gazdasági, pénzügyi, 
egészségügyi és szociális szövet ke zetek létrehozásában vélték meg lelni 
az önerőből történő építkezés lehetőségét, ismét mások a lap kiadást 
és az irodalom megszervezését tekintették elodázhatatlan feladatnak. 
Egyet len dolog tűnt bizonyosnak: csak együttes erővel, közös akarat-
tal képesek megvédeni magukat az új délszláv állam, s benne a szerb 
nacionalizmus erőszakos hatalomgyakorlásának el söp rő erejétől. Erős 
és átfogó lelkiség az, ami az életért való harcban elfogadható eszközként 
egyedül üdvözítő.       

            Mák Ferenc

 30 Uo. 8. 
 31 Csáky S. Piroska összeáll.: A Forum Könyvkiadó bibliográfi ája 1957–1983. Újvidék, 

Forum Könyvkiadó, 1984. 6. p.
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q   Török Árpád 
A VAJDASÁG GEOPOLITIKAI HELYZETE 
ÉS A KISEBBSÉG
 

Az alábbi fejtegetések kiinduló pontja nem a tényleges politikai helyzet, 
mert hiszen ez a politikai pártok erőviszonyainak az eredője s így ál-
landó hullámzásnak van kitéve, hanem a tényleges geopolitikai helyzet. 
Ez a történelmi fejlődésnek a produktuma, ezért csakis a történelmi 
fejlődés tudja megváltoztatni. Ez a változás beláthatatlan ugyan egy 
bizonyos politikának az eredményeként, ámde nem napi, hanem csakis 
korszakalkotó politika eredményeként. Ennek a fejlődésnek a feltéte-
leit, a probléma történelmi megoldásának egyes lehetőségeit tömör 
tudományos elvontsággal igyekeztem felkutatni.

I. A Vajdaság mint geopolitikai probléma

A Vajdaság geopolitikai szempontból rendkívül kényes területe az 
államnak. Ha a térképre pillantunk, feltűnik, hogy ennek a területnek 
kifelé nincsen természetes határa, hanem mint egy hatalmas hídfő, a 
Dunától délre eső részek kiugró védbástyájaként szerepel. A régi állam-
ban ez nem volt közjogi egység, mint pl. Horvátország, hanem az állam 
integráns része, amiért történelmi határokról sem beszélhetünk. Ehhez 
járul, hogy élesen körvonalazott ethnographiai határok csak itt-ott 
érintkeznek a politikai határral. Az ethnográphiai határok szétfolytak, 
szétforgácsolt nyelvterületek a határ mindkét oldalán előfordulnak. A 
fennálló nemzetközi viszonyok a Vajdaságnak ezt a hátrányát még sú-
lyosbítják. A lakosság legnagyobb része kisebbség. Ez a kisebbség a régi 
államban túlnyomó részben (a magyarság és németség) az ún. államal-
kotó elemhez tartozott, ami az új állam szempontjából nem kedvező 
körülmény. Tekintve, hogy ez a helyzet az állam szempontjából nem 
kedvező, joggal mondhatjuk, hogy a Vajdaság geopolitikai probléma és 
az államnak evvel a problémával szemben állást kell foglalnia. Ennek a 
problémának nemzetközi vonatkozásait nem lehet egykönnyen megol-
dani, mert a megoldás olyan tényezőktől is függ, melyekre az állampoli-
tika alig tud befolyást gyakorolni. Az állampolitika szempontjából tehát 
csakis az itteni kisebbségi kérdés marad, mint olyan probléma, melyet 
az megoldani képes, és amelynek megoldásával a Vajdaság geopolitikai 
problémáját lényegesen enyhíteni tudná.
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II. Az abszolut állam politikai rendszere

Az abszolut államban az állameszme egy kisebbségnek ideológiai kife-
jezője. Az állam nem öncél, hanem a kisebbségnek a szolgálatában áll. 
Ez a kisebbség lehet dinasztia, osztály, párt. Az állam összes funkciói 
a hatalom és nem a lakosságnak az érdekében végeztetnek. Az abszolut 
állam nem ismeri a jogegyenlőséget, nemcsak a hatalom birtokosai és a 
többi lakosság között, hanem a hatalomból kizártak viszonyában sem, 
mert az utóbbiakat saját céljai érdekében különbözőképen tudja felhasz-
nálni, amiért nekik különböző jogokat ad. Az abszolut állam lényegével 
nem állana ellentétben, ha a Vajdaságot, kényes geopolitikai helyzete 
miatt, súlyosabb elbánásban részesítené, mint a többi tartományokat. 
Ez lévén az államnak leggyengébb pontja, hatalmát innen fenyegeti a 
legnagyobb veszély: úgy jár tehát el, mint hadvezér, aki kevésbé veszé-
lyeztetett frontról csapatokat von el és azokat a gyengébb pozíciókban 
koncentrálja. A hatalom szempontjából megbízhatóbb tartományok 
erőforrásait erre a területre dobja, miáltal eléri azt, hogy minden neki 
kedvezőtlen mozgalmat csírájában el tud folytatni. Mivel a kisebbség 
puszta létezésével veszélyezteti a hatalmat, azért mint bűnöst kezelik 
és nemzeti egyéniségének minden megnyilatkozását megakadályozzák. 
Ez a politika ideig-óráig feltétlen sikerrel jár, különösen addig, amíg a 
nagy tömegnek a népjogokról csak halvány sejtelme van.

Az abszolut államnak ez a politikai jellege még jobban kidombo-
rodik, sőt a különböző bánásmód bizonyos közjogi jelleget is ad neki, 
minek következményeképpen geopolitikai egyéniséggé válik. Az állam 
szempontjából ez nem kedvező fejlődés. Mennél szervesebben van egy 
terület az állammal összeforrva, annál nehezebben válik az le. Nemcsak 
mert a lakosság jobban ragaszkodik hozzá, hanem a külföld fi gyelme 
sem terelődik olyan könnyen rá, nemzetközi komplikációk esetén idegen 
aspirációknak nincsen úgy kitéve. Nem áll ez olyan területre, melynek 
többé-kevésbé gyarmati jellege van, melynek lakossága kisebb jogokban 
részesül, mint a többi területeké. Az ilyen geopolitikai egyéniség csak-
nem állandóan a világpolitika központjában áll. Súlyosbodik a helyzet 
nemzetközi komplikációk esetén. Míg nyugalmas időkben ennek a terü-
letnek elnyomására használja fel az állam erőforrásait, addig nyugtalan 
időkben arra számít, hogy ez a terület is hozzájáruljon erőforrásaival 
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az állam segítéséhez. Világos, hogy az abszolut állam ilyen esetekben 
nem nagyon számíthat a gyarmattá degradált terület áldozatkészségére, 
hanem az még inkább súlyosbítani fogja az állam kritikus helyzetét.

III. A demokrácia politikai rendszere

A demokráciában az állam minden polgára egyforma jogokkal rendel-
kezik; az állam tehát oly központi intézmény, mely polgárainak külön-
böző érdekeit közös nevezőre igyekszik hozni. Senkinek az érdekében 
sem lehet más valakinek a jogát csorbítani, a különváló érdekek csakis 
az egyforma jog határáig érvényesülhetnek. Mivel az állam és a lakosság 
egybeforrnak, ezért az állam öncél. A demokratikus és abszolut állam 
között nemcsak az a különbség, hogy az utóbbi egy kisebbség az előbbi 
pedig a többség uralmán épül fel, hanem egyben az is, hogy az abszolut 
állam a kisebbség uralma a kisebbség érdekében, míg a demokratikus 
állam a többség uralma az összlakosság érdekében. A demokratikus 
államnak ez a kötelessége az egyforma jog eszméjéből folyik; a többségi 
uralom csak technikai eszköz ennek az egyforma jognak a megteremté-
sére. A demokráciának ebből a jellegéből következik, hogy az a Vajdaság 
geopolitikai helyzetére nem reagálhat az abszolut állam eszközeivel. A 
demokráciát nem lehet a Vajdaságban, vagy lakosságának egy részénél 
hatályon kívül helyezni. Ha az egységes állam kétféle jogot statuál, a 
kisebbség és a többség jogát, úgy ez már nem demokrácia. Ennek az 
eljárásnak állampolitikai szempontból ugyanaz a hatása volna, mint az 
abszolut állam esetében. A Vajdaság geopolitikai egyénisége még jobban 
kidomborodnék és vele az állam gondjai növekednének. Lehetséges 
volna ugyan olyan politika is, mely ezen terület kényes helyzetére való 
tekintettel az egész országban redukálja a szabadságjogokat. Ez esetben 
külön jog statuálva nincsen, ámde az egész országban a demokratikus 
fejlődés tempóját ennek a területnek geopolitikai helyzete szabná meg. 
A többség önmagát büntetné, mert a kisebbséggel szemben bizalmatlan.

A megoldást semmiképpen sem lehet megtalálni, ha ennek a terület-
nek a geopolitikai egyénisége ki lesz domborítva, hanem ellenkezőleg, 
ha ez az egyéniség el lesz tüntetve. Ehhez a politikához a demokrácia 
szolgáltatja a legjobb eszközöket. A kisebbség két okból idézhet elő poli-
tikai problémát. Először ha politikai jogai nem azonosak a többségével, 
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hanem kisebbek. Ez a demokráciában nem lehetséges. másodszor ha az 
állam a kisebbség nemzet-kulturális egyéniségét nem ismeri el, hanem 
megfosztja a kisebbséget attól a lehetőségtől, hogy saját kulturális egyé-
niségét fejlessze. Mussolini szerint a kisebbség ugyanazokat a kultúrpo-
litikai jogokat élvezi, mint a többség, csak kivételes jogokat nem hajlandó 
neki adni. Erre pedig szerinte épen a demokrácia többségi elve jogosítja 
fel. Ez azonban teljes félreértése a demokrácia eszméjének. A többségi 
elv a parlamentarizmus elve, jobban mondva annak technikai segédesz-
köze, míg a demokrácia elve az egyenjogúság, ami azonban nemcsak a 
formális jogra, hanem éppen úgy a jogeszmére is vonatkozik. A többségnek 
a joga az ő nemzetkultúrájához nem a nagyobb számnak a joga, hanem 
a többségnek, mint népegyéniségnek a joga. A demokrácia jogeszméje a 
mi esetünkben nem többséget, hanem népegyéniséget ismer, és ennek 
attributumát,  a nemzetkulturális önrendelkezést szankcionálja. A ki-
sebbség szintén népegyéniség, ezért a demokrácia jogegyenlőségi eszméje 
neki is megadja a nemzet-kulturális önrendelkezési jogot.

A demokrácia ezen követelményének gyakori megvalósítása a kisebb-
ség kultúrautonómiájának a megteremtése. Ezáltal az állam eléri azt, hogy 
az állameszme és a kisebbség nemzetpolitikai egyénisége közötti ellentét 
megszűnik. Az állam a kisebbség kultúrgyéniségével szemben neutrális; 
a kisebbségi élet ezen területét kivonja az állam ténykedési köréből. Ha 
az állam ugyanakkor a kisebbségnek politikai érvényesülését elősegíti, 
akkor eléri azt, hogy a kisebbség politikai élete, politikai törekvései az 
állameszmében összpontosulnak, mert hiszen csak itten találhatja meg 
a még fennmaradt politikai törekvéseinek a megvalósítását. A tiszta 
demokrácia tehát maga gondoskodik arról, hogy a kisebbségi kérdésnek 
metszőfogát kitörje. Az állameszme számára így megnyert kisebbség 
hozzájárul ahhoz, hogy területének geopolitikai jellegét eltüntesse, a 
fennálló geopolitikai problémát a minimumra redukálja. 

Vagyunk! A vajdasági magyar irodalom almanachja. 
A Bácsmegyei Napló karácsonyi melléklete. Szubotica, 

Minerva nyomda és lapkiadó Részvénytársaság, 
1928. 130–131. p.
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1. Kívánjuk a kisebbségek jogait védő nemzetközi szerződés rendelkezé-
seinek a szerződés alapelvei és szelleme értelmében minden fenntartás 
nélkül való végrehajtását, a magyarságnak és általában minden nemzeti 
kisebbségnek az alkotmányban biztosított jogi és politikai egyenjogú-
ságát, kulturális, gazdasági és szociális érdekeinek érvényesülését és 
biztosítását.

Haladéktalanul hatályon kívül kell tehát helyezni minden oly 
törvényt, rendeletet és hatósági intézkedést, mely az ország polgárai 
között különbséget tesz a jogok és kötelességek tekintetében nemzeti 
hovatartozásuk szempontjából. Törvényes biztosítékot kívánunk arra 
nézve, hogy minden állampolgár önmaga állapíthassa meg nemzeti 
hovatartozandóságát és ellenezzük a nemzetiségi kataszter felállítását.

Kívánjuk az állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről rendel-
kező törvény megalkotását, és annak a közjogi tételnek elismerését, 
hogy mindama állampolgárok, akik a trianoni békeszerződés hatá-
rozmányai alapján a területek átcsatolásának tényével szerezték meg a 
teljes jogú állampolgárságot, az alkotmány rendelkezéseire tekintettel 
született állampolgároknak tekintendők.

2. Kívánjuk a sajtó, a gyülekezés és szervezkedés szabadságát, és olyan 
törvények megalkotását, amelyek az alkotmányban lefektetett egyéb 
emberi, polgári, politikai szabadságjogok valóságos élvezetét és gya-
korlását feltétlenül biztosítják, és lehetetlenné teszik, hogy azoknak 
érvényesülését, akár az állami, akár az önkormányzati közigazgatás 
közegei megtorlás nélkül meghiúsíthassák.

Kívánjuk ennélfogva, hogy ezeket a jogokat büntetőjogi oltalom 
alá helyezzék, az alkotmány meghozatala előtti időben felfüggesztett 
magyar társadalmi, kulturális egyesületek működését mielőbb enge-
délyezzék, és ezeket az egyesületeket vagyonuk élvezetébe egyidejűleg 
visszahelyezzék.

3. Törvényes biztosítékot kívánunk arra nézve, hogy azokon a terüle-
teken, ahol a nemzeti (nyelvi) kisebbségeket számarányuknál fogva az 
államnyelv sérelme nélkül az anyanyelv használata tekintetében külön 
jogok illetik meg, anyanyelvüket úgy maguk, úgy jogi képviselőik a 
bíróságok, állami és önkormányzati hatóságok előtt minden fokon 
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szóban és írásban minden korlátozás nélkül szabadon használhassák, 
és beadványaikat azon a nyelven intézzék el, amely nyelven azokat 
előterjesztették.

Kívánjuk mindazoknak a hatósági intézkedéseknek haladéktalan 
hatályon kívül helyezését, amelyek a nemzeti kisebbségeket anyanyel-
vük szabad használatában a magánéletben és üzleti forgalomban ma 
is akadályozzák.

4. Kívánjuk a kerületi beosztásról szóló törvényerejű rendeletnek olyan 
megváltoztatását, hogy a Vajdaság kerületéből, vajdasági székhellyel 
önálló kerületeket alakítsanak.

Kívánjuk a jelenlegi keretek között a kerületi, járási, úgyszintén a 
községi önkormányzat mielőbbi életbeléptetését. Az önkormányzati 
testületek megalakítása céljából kívánjuk az általános, egyenlő, titkos 
és községenkénti szavazás és kisebbségi képviselet alapján az önkor-
mányzati választások sürgős kiírását. Törvényes biztosítékot kívánunk 
abban a tekintetben, hogy az államnyelv ismeretének hiánya sem a 
választói jogosultságnak, sem a megválaszthatóságnak akadályául 
nem fog szolgálni, hogy a választások érvényessége felett független 
közigazgatási bíróság fog ítélkezni, hogy az önkormányzati testületek 
ülésein a nemzeti kisebbségek anyanyelvükön szólalhassanak fel, és 
ezeknek az üléseknek a jegyzőkönyveit az illető vidék kisebbségeinek 
anyanyelvén is vezetni fogják.

5. Az állam gondoskodjék olyan alsó- és középfokú tanintézetek felállí-
tásáról, amelyekben a nemzeti kisebbségekhez tartozó szülők gyermekei 
az államnyelv kötelező tanításán kívül anyanyelvükön részesüljenek 
oktatásban, fennmaradván a testületeknek és felekezeteknek az a joga, 
hogy ilyen tanintézeteket saját költségükön is felállíthassanak. Ezeknek 
a tanintézeteknek a bizonyítványai az állami tanintézeteknek a bizo-
nyítványaival egyenlő értékűek legyenek. A szülőknek iskolaválasztási 
jogát semmiképp ne korlátozzák. Kívánjuk, hogy a nemzeti kisebbségek 
anyanyelvének, irodalmának és művelődéstörténetének tanítása céljából 
az ország egyetemein egy-egy tanszéket állítsanak fel.
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6. Az alkotmányban biztosított teljes vallásszabadság folyamányaként 
kívánjuk a törvényesen bevett és elismert vallásfelekezetek önkor-
mányzatának elismerését, biztosítását és fejlesztését, s a felekezetek 
– lélekszámuk arányában – állami segélyezését, úgyszintén az alsó- és 
középfokú tanintézetekben a vallástan kötelező oktatását, az illető 
felekezet papja által, mert tudatában vagyunk annak, hogy az iskola 
terjeszti a művelődést, az egyház terjeszti az erkölcsöt.

7. A politikai bűncselekmények miatt folyamatban levő bűnügyekben 
pertörlést, az ugyanilyen bűncselekmények miatt elítélteknek pedig 
királyi kegyelmet kérünk.

8. Kívánjuk az ipar, kereskedelem és pénzügy, egyszóval az egész gaz-
dasági élet szabadságának teljes és intézményes biztosítását, a szabad 
gazdasági forgalmat korlátozó rendelkezések eltörlését, a részvény-
társaságok és szövetkezetek alakításánál a kormányhatósági engedé-
lyezés rendszerének megszüntetését, eme kereskedelmi társaságok 
működésének csupán bírói ellenőrzését, a kereskedelmi és iparkamarák 
önkormányzatának tiszteletben tartását, helyes közlekedési, pénzügyi 
és vámpolitikát, a honi iparnak állami támogatással való fejlesztését.

Kívánjuk a hazai tőkével alakult kereskedelmi társaságok és az or-
szág polgárainak vagyonára jogellenesen elrendelt szequesztrumoknak 
haladéktalan illetékmentes feloldását.

9. Kívánjuk, hogy az adórendszert az egész országban mielőbb egysé-
gesítsék, és mielőbb oly progresszív adórendszert létesítsenek, amely a 
mai értékviszonyoknak megfelelő létminimum adómentessége mellett, 
az állami terheket az egyes foglalkozási ágak és osztályok között ará-
nyosan osztja meg.

10. Kívánjuk a pénzügyi igazgatásban ma uralkodó zűrzavaros álla-
potok és az adóelőlegezési rendszer sürgős megszüntetését, a rendes 
adókivetési munkálatok mielőbbi megkezdését, és az előlegezési eljárás 
során aránytalan megadóztatások által okozott sérelmek orvoslását. 
Az adókivetési munkálatokban részt kérünk a gazdasági és társadalmi 
érdekképviseletek kiküldött képviselőinek is, követeljük, hogy ezekből a 
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bizottságokból tudatosan és szándékosan ne zárják ki a nemzeti   kisebb-
ségek képviselőit.

Az adókivető bizottságok határozatai ellen, úgyszintén minden adó 
és illeték ügyben benyújtott jogorvoslat felülbírálását a pénzügyi hatósá-
gok illetékességének kikapcsolásával, független közigazgatási bíróságok 
pénzügyi osztályainak hatáskörébe kívánjuk utalni, hogy a biztosított 
jogorvoslat használatának jogától senkit meg ne fosszanak, és az első-
fokú határozat ellen benyújtott jogorvoslatnak halasztó hatálya legyen.

Kívánjuk a földreform igazságos és a haladó idők szellemének 
megfelelő megoldását, és a reform során kisajátítás alá eső földterüle-
tek felosztását azok között, akik a földet hivatásuknál fogva maguk és 
családjuk munkaerejével meg tudják és meg akarják művelni, és vagy 
egyáltalán nincsen, vagy nincsen elegendő földjük. Követeljük annak a 
törvényellenes állapotnak azonnali megszüntetését, amely a kisajátítás 
alá kerülő földek adományozásából kizárja a magyar és más nemzetiségű 
kisebbség mezőgazdasági nincstelenjeit. Az nem demokrácia, és az nem 
jogegyenlőség, mely egyforma szociális szükség mellett ezt a szükségle-
tet az állampolgárok egyes kategóriáinál kielégíti, egyes kategóriáknál 
nemzeti hovatartozandóságuk miatt kielégítetlenül hagyja.

Követeljük ezért, hogy az igényjogosultak számának és a kisajátí-
tandó földbirtok területének pontos megállapítása után a földreform 
végrehajtását végérvényesen mielőbb szabályozzák. A kisajátítási 
kötelezettség, az igényjogosultság megállapítása, a kisajátítandó föld-
területekért az alkotmány alapelvei alapján fi zetendő és méltányosan 
megállapítandó kártalanítási összeg meghatározását független bíróságra 
kell bízni.

Tiltakozunk az ellen, hogy a Vajdaság területén a telepítési akciót 
akképp vigyék keresztül, hogy az ott élő nemzeti kisebbségek földigé-
nyeit a Vajdaság területén kívül elégítsék ki.

11. A termelő munka szabadságának, nemkülönben a munkásszer-
vezetek szabadságának, a munkásság sztrájkjogának elismerését és 
visszaállítását kívánjuk. Kívánjuk az ipari munkásság számára új mun-
kaalkalmak teremtését, a munkásvédelem kimélyítését, a munkásság 
jogos igényeinek a termelés fokozásával együtt haladó kielégítését. 
Kívánjuk végül az alkotmány szociális határozmányainak megfelelően 
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a munkásjóléti intézmények létesítését, a létesített intézményeknek 
fejlesztését, és a rokkant ügynek nemzetiségi különbségre való tekintet 
nélkül méltányos és megfelelő rendezését.

12. Kívánjuk az állami és önkormányzati igazgatás tisztaságának és 
pártatlanságának az egész vonalon való biztosítását. Kívánja ezt velünk 
minden politikai párt és minden becsületes ember. Mi kívánjuk azért, 
mert az események kétségtelenül bizonyítják, hogy azok, akik az or-
szág üdvét a kisebbségi jogok megcsorbításában keresik, ezt a túlzást a 
maguk vagyonosodási törekvéseinek palástolására használják fel, míg 
azok, akik a kisebbségekhez megértéssel közelednek, megtestesítői a 
közéleti erkölcsöknek. E cél elérése végett kívánjuk kisebb számú, jól 
javadalmazott, törvényszerű képesítéssel bíró tisztviselők alkalmazását, 
a szolgálati pragmatika megalkotását. Követeljük pártszempontok-
nak és pártérdekeknek az igazgatás minden ágából kikapcsolását, a 
kormány és az alája rendelt hatóságok diszkrécionális jogkörének a 
lehető legszűkebb körre való korlátozását, a bírói függetlenség minden 
kellékével felruházott közigazgatási bíráskodás mielőbbi felállítását. 
Kívánjuk, hogy a magyarság épp úgy, mint a többi nemzeti kisebbség, 
mind a központi, mind a helyi igazgatásban arányszámának megfelelően 
képviselve legyen.

Kívánjuk, hogy a képesítéssel bíró elbocsátott régi tisztviselőket 
állásaikba helyezzék vissza, és a vissza nem fogadottak szerzett nyugdíj 
igényeit ismerjék el.

13. Kívánjuk, hogy a magyar kulturális, gazdasági és szociális intézmé-
nyek a közpénztárakból aránylagosan éppen olyan állami támogatásban 
részesüljenek, mint az államalkotó nemzet hasonló intézményei.

14. Kívánjuk az asszimilációs politika megszüntetését.

15. Kívánjuk az összes külállamokkal a békés baráti viszony megte-
remtését, és az ország gazdasági megerősödését célzó kereskedelmi 
szerződésnek megkötését.
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16. Kívánjuk az érvényben levő választói törvények megváltoztatását. 
Kívánjuk, hogy a jelenlegi kerületi beosztás helyett a Vajdaság területe, 
mint egységes választási kerület válassza meg a Vajdaságra eső összes 
képviselőket.

Kívánjuk a választói névjegyzék elleni felszólamlások megkönnyíté-
sét oly módon, hogy a felszólamlásban felhozott tényállás valódiságát 
az összeíró hatóság bizonyítékok előterjesztése nélkül is hivatalból 
tartozzék megvizsgálni.

A jelölés és választási eljárás tekintetében kívánjuk a járási jelöltek 
rendszerének megszüntetését, és mind ebben a tekintetben, mind a 
választás módja és a mandátumok felosztása tekintetében a választójogi 
novella törvénybe iktatása előtt fennállott jogállapot helyreállítását.

Az a helyzet, hogy bennünket, alkotmány és törvény ellenére, mi-
niszteri rendeletekkel szorítanak ki az alkotmány sáncaiból és fosztanak 
meg választójogunktól, egy demokratikus országban tarthatatlan. 
(Zenta, 1922. szeptember 17.) 

A Magyar Párt programja. In:  Csuka János: 
A délvidéki magyarság története 1918–1941. 

Budapest, Püski Kiadó, 1995. 66–70. p. 
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AZ SHS ÁLLAMBAN ÉLŐ MAGYARSÁG HELYZETE 
1924 ÓTA
 

1924-óta a jugoszláviai magyar kisebbség életében a régi helyzettel 
szemben sem számottevő haladás, sem érezhető javulás intézményesen 
egyáltalán nem következett be. Ennek a kedvezőtlen ténynek kettős oka 
van: 1. Az SHS állam hét év óta folytonos államkrízisekben vergődik, s 
így „nem jut” ideje a kisebbségek ügyével külön foglalkozni, vagy azokat 
a törvényjavaslatokat törvényerőre emelni, amelyek legalább közvetve 
szabályoznák a kisebbségeket érintő függő kérdéseket. 2. Az eddigi, 
kisebbségeket érintő rendeleti intézkedések az alapelvek tekintetében 
az elszerbesítés, illetve denacionalizálás irányában jelentek meg, s így 
a denacionalizálásuk ma biztosítottnak látszik. Ezeknek a rendele-
teknek a visszavonása, módosítása nem történt meg, mert a liberális 
Davidovics-koalició három havi rövid kormányzása óta, miként előtte 
is, szakadatlanul a nagyszerb kurzus ül a hatalomban. Radics viszont 
minden ígérete ellenére tehetetlen. Ezért eredménytelen az SHS állam-
ban a magyar kisebbségi élet.

Azok a régebben, 1918-óta hozott törvényes, vagy rendeleti intéz-
kedések, amelyek 1924 előtt megszüntették a volt magyar összes fele-
kezeti jellegű nép- és középiskolákat – ami természetesen a magyarság 
szellemi, illetve kulturális egzisztenciáját fenyegeti –, ma is érvényben 
vannak. De miután ezeknek az iskolai intézkedéseknek különböző 
megszorításaik által az a tendenciájuk, hogy a magyarság kultúrerejét 
fokozatosan gyengítsék  – ami be is következett –, így az iskolahelyzet 
tekintetében 1924. év óta valóban fokozatos gyöngülés állott be.

Vallási tekintetben a jugoszláviai magyar katholikusok szervezeti 
közösségben élnek a szláv és német katholikusokkal. Miután azonban 
két apostoli adminisztratúra – a becskereki és a szabadkai – intézi eddig 
ideiglenes egyházi juriszdikció alapján az összkatholikusság ügyeit, 
a magyar katholikusság államjogi helyzete is ma még szintén csak a 
vidovdáni alkotmány (12. §) elvi döntésén nyugszik. Az egyházpoliti-
kai konkordátum még nincsen meg Rómával, mint ahogyan nincsen 
meg az államnak az interkonfesszionális törvénye sem, csak a javaslata 
ismeretes eddig, így tehát a katholikus magyarság jogrendi biztonsá-
ga még mindig labilis. Éppen ez a jogi bizonytalanság az, amely arra 
késztette az apostoli adminisztraturákat, hogy 1925. november 1-jével 
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újra szervezzék bizonyos autonómiával a katholikus egyházközségeket, 
amelyeket az agrárreform vagyoni erejükben, főleg a nagybirtokokhoz 
kötött patronátusi jogokban, illetve az anyagi javukat szolgáló patroná-
tusi terhekben megbolygatott. Kisebbségi magyar katholikus papnevelő 
eddig nincsen, amiért a magyar katholikus generáció szukreszcenciája 
ma bizonytalan, holnap azonban már elmaradhat.

A két protestáns felekezetnek, az evangélikusnak és a reformátusnak 
helyzete azonban még sokkal bizonytalanabb, mint a katholikus ma-
gyaroké. Az augsburgi evangélikus egyház a mai napig sem alkothatta 
meg egyházjogi szellemének megfelelő alkotmányát, csak az alkotmá-
nyozó zsinata nyílt meg kétévi időtartamra 1926. április 15-ével. De 
a magyar helvét hitvallású református hívek még eddig sem juthattak 
el. Papjaik egy része kiutasítva, utánpótlásról szó sem lehet, mert Ma-
gyarországról pásztorokat az államhatalom nem enged be, theologia 
fenntartása pedig eddig lehetetlen. A vallásilag heterogén SHS állam 
törvényjavaslata a felekezetekről készen áll ugyan, de ez alapjában 
dönti meg az evangéliumi egyházak bibliajogi autonóm struktúráját. 
1924-óta tehát a két evangéliumi egyház csupán autonóm vallási szer-
vezetének a lehetőségeit keresi. A jugoszláviai protestáns magyarság kü-
lönben 98%-ban a helvét hitvallású evangéliumi egyházhoz tartozik. A 
baptista, nazarénus, methodista egyházak egyébként alkotmányjogilag 
nem bírnak a közintézmény jelentőségével, csak megtűrt felekezetek. 
A katholikus és protestáns egyházak egyébként – bár éppenséggel nem 
proporcionális arányban, de mégis – államsegélyben részesülnek az 
1924–1925. és az 1926–1927. közköltségvetési években. 

3. Legszomorúbb a magyarság helyzete az agrárintézkedések és az 
adózás tekintetében. A magyar földigénylők az 1919 óta életbeléptetett 
agrárreformrendeletek értelmében a földosztásból ki voltak zárva, s 
ez az intézkedés-sorozat ma is érvényben van, ámbár csaknem évente 
történik azóta is agrárrevízió. Azok a kisebbségi magyar birtokosok 
pedig, akik az elvett földjeikért eddig még haszonbérleti kártalanítást 
sem kaptak, csak 1925-ben jutottak abba a helyzetbe, hogy most már 
jogukban áll megegyezés alapján, fakultatív alapon a birtokukba 
ültetett eddigi úgynevezett haszonbérlőkkel a végleges kártalanítás, 
illetve a megvétel tekintetében kontraktualiter megegyezni. Különben 
a földosztás teljes befejezést nyert törvényesített rendeletek által a 
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„Vajdaságban”, de egységes, országos agrárreform-törvény a mai napig 
sincs még. A vonatkozó törvényjavaslat ugyan 1923 óta a szkupstina 
előtt fekszik, de ez a javaslat is a II. fej. 20. §-ában a magyarságot az 
agrárreformból kizárja. A javaslatban tervezett kártalanítás is igazság-
talan, mert távol áll az érvényes napi áraktól, s a felosztott birtokokra 
kiszabott kolonizációs illetékek is túl magasak.

4. Politikai tekintetben 1924 óta is nagyon kevés az, ami a jugoszlá-
viai magyarság életéről feljegyezhető. Egyetemes érvényű, az állampol-
gárságot szabályozó országos törvény ma sincs még, aminek az a súlyos 
következménye, hogy a kisebbségi magyarok körülbelül 50–60 %-a a 
mai napig sincs a választói névjegyzékekbe felvéve, azaz nem élhet a 
legegyszerűbb politikai jogaival sem. 1925. február 8-án vett részt ez 
a töredék magyarság az országos választásokban. A kormányhatalom 
azonban a választások megkezdéséig letartóztatta a magyar párt egész 
vezetőségét, majd pedig a helyi hatóságok a legkülönbözőbb taktikákkal 
teljesen desolálták és megfélemlítették a magyar pártot. Egy évi letargia 
után csak 1926 áprilisában kezdte meg a magyar párt vezetősége újra 
lassan-lassan szétvert csapatainak az összeszedését. Községi és megyei 
autonómiája az úgynevezett vajdasági részeknek mai napig sincsen, 
holott az ország többi területein ezek a választások már több ízben 
le zajlottak.

5. Társadalmi tekintetben sem konstatálható 1924-óta különös 
javulás. Állandó színészete a magyarságnak a mai napig sincsen, mert 
nem kap engedélyt. Minden ilyen irányú kérvény eddig a belügymi-
nisztériumnál és a közoktatásügyi minisztériumnál csak elutasításra 
talált. Az elvett egyesületi helyiségeket és könyvtárakat sem kapta vissza 
eddig a magyar társadalom. 

Ezután az általános helyzetkép után a részletekben a következőket 
láthatjuk: 

A kisebbségi magyar iskolák

 a)  A belgrádi kormány 1919. július 23-án 10.070 sz. miniszter-
tanácsi határozat alapján kiterjesztette a régi szerbiai 1904. 
április 19-iki népiskolai törvényt a volt magyar részekre is, 
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amelynek 10. §-a értelmében csak állami jellegű és magánjel-
legű népiskola maradhat fenn, tehát egy csapással az összes 
magyar felekezeti iskolák elvétettek. (Az impériumváltozás-
kor a „Vajdaságban” 631 felekezeti népiskola és 266 állami 
elemi iskola volt.) A vidovdáni alkotmány (1921. június 29.) 
16. §-a ezt a rendelkezést utólag szentesítette. Ez a helyzet a 
mai napig is fennáll.

 b)  Készen áll azonban az új egységes népiskolai törvényjavaslat, 
de ez is csak állami és magánjellegű iskolákat ismer el.

 c)  Ma az 1920. július 13-án 10.050 sz. minisztertanácsi hatá-
rozat értelmében az 1912. július 4-iki szerbiai középiskolai 
törvény van érvényben. A középiskolák szintén csak állami-
ak, magán középiskola csupán a négy alsó fokon lehetséges, 
de ez is nyilvánossági jog nélkül. 

 d)  Az iskolaköteles gyermekek nemzeti hovatartozását nem 
határozhatja meg  a szülő – amint erre természetes joga vol-
na –, hanem az iskolahatóságok, a közigazgatás bizonylatai 
alapján, amit ezek a szülők vezetéknevének a hangzása sze-
rint állapítanak meg még akkor is, ha a nem magyar hang-
zású nevű családok évszázadok óta magyar anyanyelvűek. 
A nyelvi intézkedéseket a 14.449/22 és 10.820/21, továbbá 
884/21 sz. miniszteri rendeletek írják elő s ez a helyzet ma 
is fennáll. Ez kiderül dr.  Deák Leó zombori magyar párti 
elnöknek dr.  Ewald Ammanden, a nemzeti kisebbségek 
nemzetközi egyesülete titkárának felszólítására készített 
elaborátumából is. (Az elaborátum vonatkozó részét lásd a 
szabadkai Hírlap 1926. május 30-iki számában.) 

 e)  Az elvett felekezeti magyar, vagy községi magyar iskolák 
helyett léteznek az államivá lett úgynevezett „párhuzamos” 
kisebbségi osztályok, de elégtelen számban és visszafejlesztés 
alatt, mert 1. a fent idézett rendelkezés a nevük hangzása 
miatt a növendékeket akaratuk ellenére egyenesen szláv 
nyelvű iskolába szorítják, hogy a másik idézett rendeletben 
meghatározott növendékszámot (30–40-et) ne érjék el, s 
akkor az ilyen helységben a magyarok számára szerb nyelvű 
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iskola létesül, a magyar pedig állítólag automatikusan meg-
szűnik. 2. A most még a régi időből magyarul tudó tanítók 
lassan kiöregszenek, nyugdíjba küldetnek, viszont magyar 
kisebbségi tanítóképző felállítására a törvény szerint nincs 
mód. Így rövidesen nem lesz magyarul tudó tanerő, tehát 
szláv tanító kerül kisebbségi állami iskolába, aki a magyar 
nyelvet nem bírja, újra megszűnik tehát az állami „párhu-
zamos” kisebbségi iskola is.

 f)  A magyar párhuzamos kisebbségi iskolák nagy baja az előadási 
nyelvrendelet is. A rendelet szerint ui. az elemi V. és VI. osz-
tályokban az előadási nyelv tisztára a szerbhorvát, de az alsó 
osztályokban is már a nemzeti tárgyak előadása (szerb nyelv, 
történelem, földrajz) csak szerb nyelven történik. Így egyszerre 
tanulnak a gyermekek „cirillikát”, „latinikát” s a magyar írást, 
ami pedagógiai absurdum a népiskolákban. Az új népiskolai 
törvényjavaslat 35. cikke ezt a helyzetet állandósítja.

A valláskisebbségi helyzet

 a)  Belgrád törekvése, hogy a pravoszláv szerb egyházat, ha 
nem is „de jure”, de a valóságban az uralkodó vallás kedve-
ző hely zetébe juttassa, éppen ennek a vallásnak kizárólag 
szerb nemzeti jellegére való tekintettel. Ezt a tényt igazolja 
a jugoszláv ka tholikus püspöki karnak a szerb kormányhoz 
1922. április 30-ról kelt memoranduma, s a bácskai apostoli 
adminisztrátornak 1923. július 20-án ugyancsak a szerb kor-
mányhoz beadott memoranduma. A memorandum felsorolja, 
hogy a kormányzat elvette a katholikus rendi épületeket: 20 
bácskai zárdát a szerbeknek adott át, 212 felekezeti iskolater-
met ugyancsak azoknak juttatott stb. Ennek illusztrálására 
idézzük az 1924–1925. és az 1926–1927. évek vallásügyi 
költségvetéseiből az alábbi beszédes számokat.
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 Rendes államsegélyként 1924–1925   1926–1927

 a) a pravoszláv egyház 9.948.995 56.510.932
  adminisztrációra  dinár
  a pravoszláv theológiákra 7.447.850 11.787.227
 b)  a katholikus egyház összesen 1.872.721 33.569.276
 c)  a protestáns egyházak 
      (helvét és augsburgi)    141.700      804.000
 d)  a muzulmán adminsztrációra  1.519.080 16.290.275
      seriát iskolákra 1.384.840   2.157.126
      medresz iskolákra  700.000   1.485.600
 e)  a zsidó egyház     60.040   1.078.560
 f)  az ókatholikus nemzeti egyház  –       249.000

 Rendkívüli államsegélyként 1924–1925   1926–1927

 a)  a pravoszláv adminisztrációra 33.181.891       858.000
      pravoszláv theológiákra 1.498.880  –
 b)  r. kath. adminisztrációra 17.172.831.80 500.000
 c)  protestáns egyházak 364.387 –
 d)  muzulmán adminisztrációra 12.711.667 50.000
       seriát iskolákra 366.740 –
 e)  zsidó iskolákra 224.872 –

  Ezzel szemben a felekezeti lélekszámarány ez: a) pravoszláv 
5.602.207 (46,6%), b) római katholikus 4.735.154 (39,4%), 
c) protestáns 216.847 (1,8%), d) muzulmán 1.337.687 
(11,1%), e) zsidó 44.159 (0,5%), f) ókatholikus (a minisztéri-
umnak nincs adata). Vagyis: a 46,6%-ot képviselő pravoszláv 
szerb egyház az összköltség 45,1%-át kapta 1924–1925-
ben, 1926–1927-ben pedig 48%-át; a 39,4%-ot képviselő 
r. kath. egyház 1924–1925-ben az összköltség 25,4%-át, 
1926–1927-ben pedig 23,5%-át;  az 1,8%-ot képviselő két 
protestáns egyház 1924–1925-ben az összköltség 0,4%-
át, 1926–1927-ben pedig 0,5%-át; a 11,1%-ot képviselő 
muzulmán egyház 1924–1925-ben az összköltség 14,3%-
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át, 1926–1927-ben 14,05%-át; a 0,5%-ot képviselő zsidó 
egyház 1924–1925-ben 0,16%-át, 1926–1927-ben 0,76%-
át; az ismeretlen számú szláv nemzeti ókatholikus egyház 
1924–1925-ben 0, 1926–1927-ben 0,17%-át. Az összköltség 
többi része a minisztérium házi kiadására fordíttatik. 

  Bár ezek a számok önmagukért szólnak, mégis kiemelen-
dőnek tartjuk, hogy a legtöbbet a pravoszláv egyház kapja 
proporcionaliter is, ezután következnek azok az egyházak, 
amelyeknek tagjai szlávok, illetve szerb felfogás szerint 
szerbek, mint amilyenek a muzulmánok, de a kisebbségeket 
reprezentáló egyházak, a nyugati evangéliumi egyházak, 
tendenciózusan proporciójukon alul maradnak. A zsidók 
feltűnő favorizálása politikai opportunitásukkal függ össze. 

 c)  A törvény szerint az elismert felekezetek száma 13. A naza-
rénusok, a baptisták és a methodisták nincsenek elismer-
ve, de otthonukban a vallásgyakorlatuk toleráltatik. Az 
ókatholikusokat (horvát nemzeti reform egyház) a törvény 
elismeri, sőt mert lithurgikus nyelvük szláv – őket erősen 
támogatja a belgrádi kormányzat.

 d)  A konkordátum-tárgyalások a Vatikánnal folyamatban 
vannak, de annak egyes követelt pontjai sok veszedelmet 
jelentenek a kisebbségekre. Ugyanis a szerb kormány szor-
galmazza az ószláv lithurgikus nyelvet, ahol a hívek száma 
felében, kétharmadában, háromnegyedében szláv nyelvű. 
Ahol tehát bevezettetik a glagolica, ott a magyarság nyelve 
a templomokból kiszorul. Azáltal pedig, hogy a papság ki-
nevezése a kormánytól függ – a magyar papok kinevezését 
mindenkor veszedelem fenyegeti.

 e)  A vallási ellentétek különben nagyon élesek az egyes feleke-
zetek között.

 f)  Az agrárreform természetesen elvette a kath. egyház nagyobb 
birtokait, de visszaadta a szerb „egyházi latifundi umokat” 
nem zeti szempontokra hivatkozva. (Zágrábi memorandum 
1922. április 30. és bácskai memorandum 1923. július 20.)

 g)  A szerb kormány a katholikus iskolai, valláserkölcsi, illetve 
pasztorális egyesületeket (Mária-kongregációk) beszün tet-
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te   a nemzetiségi önképzőkörökkel együtt. Az idevonatkozó 
rendeletek 1. 1924/XI. 20. 28.222. sz. a Mária-kongregá-
ciók ellen és 2. 1924/XI. 26. 28.323. sz. a vallási és törzsi 
egyesületek ellen.

Az agrárhelyzet

A belgrádi kormány 1919-óta a mai napig 483 nagybirtokot osztott 
fel 509.371 hold terjedelemben, meghagyva a volt tulajdonosoknak 
100, illetve 518 holdat aszerint, hogy a volt tulajdonos művelte-e 
maga, avagy bérbe adta-e birtokát. A felosztást rendeleti úton és a 
közigazgatás által eszközölte. A nagybirtokok 1919–1920-ban egy évi 
kényszerbérletbe adattak, 1920–1924-ig ugyancsak, de négy évre szóló 
kényszerbérletbe. Azóta indemnitásos felhatalmazás alapján a végleges 
törvény meghozataláig, tehát bizonytalan időre a felosztott földek újra 
kényszerbérletbe adattak.

A haszonbérleti összeg 1919–1920-ban a kataszteri tiszta jövedelem 
ötszöröse, 1920–1924-ig ugyanannak a nyolcszorosa. Levonva belőle a 
1/3-ad, illetve ¼-ed agrárreform illetéket. De ezt a haszonbérleti ösz-
szeget sem kapta meg eddig a tulajdonos, hanem a Narodna Bankába 
befi zettetett a volt tulajdonos bonumaként a végleges törvény meg-
hozatalánál megtörténő kártalanítás számlájára. De a megállapított 
haszonbérleti összeg a napi árakhoz képest tragikomikusan csekély.

Annak ellenére, hogy a volt tulajdonos a haszonbérleti összeget 
eddig meg nem kapta, az összes adókat – az államiakat, a községieket és 
a megyeieket – mégis neki kellett fi zetnie a hidrotechnikai járulékok-
kal egyetemben csak azért, mert a papíron ő szerepelt tulajdonosként, 
amely tulajdonjogra azonban a felosztott földek erejéig a telekkönyvi 
elidegenítési és megterhelési tilalom rávezettetett. Semminemű kár-
talanítás tehát a felosztott földekért semmilyen részről kifi zetve nem 
lett. A végleges jellegű kolonizációnál még a tulajdonjog is átírattatott 
a telepes szerb hadi önkéntes javára, de ez esetben sem kapott kártala-
nítást a tulajdonos, csupán ígéretet az államtól a végleges törvénykor 
való kártalanításra.
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Felosztatott a nagybirtokon volt élő és holt instrukció is az agrár-
refl  ektánsok között, de kártalanítást a tulajdonosok ezért sem kaptak 
eddig. Azoknak a nagybirtokosoknak a földjeit, akik az SHS államból 
Magyarországba költözködtek vagy menekültek, a békeszerződések 
ellenére szekvesztrálták. A szekvesztrumok likvidálása azonban 1924 
óta egy speciális komisszió által a feloldó illetékek ellenében az esedékes 
bérről való lemondás ellenében lassan-lassan folyamatban van. Leg-
fontosabb azonban az, hogy a magyar és nem szláv földigénylők a mai 
napig a rendeletekből kifolyólag egyetlen rögöt sem kaptak, sőt a most 
a szkupstina előtt elfekvő Miletics-féle agrárreform-törvényjavaslat II. 
fejezet 20. cikke szerint továbbra is csak a szerbek–horvátok–szlovének 
kapnak földeket. Az 1925. évi indemnitási törvény 38. cikke szerint az 
a változás állott be, hogy a volt tulajdonos és az ideiglenes haszonbérlő, 
vagy telepes miniszteri jóváhagyás után önként megegyezhetnek a ka-
pott, illetve kisajátított földterület megvétele ügyében. Minden esetre 
ez az egyetlen lépés a modernebb szokás felé. 

Tehát teljes bizonytalanság van még ma is az agrárügyek terén, 
amitől elsősorban a kisebbségek nyögnek. Ehhez a gazdasági súlyos 
helyzethez járul még az a körülmény, hogy a „Vajdaságban” ma 21 féle 
adó van érvényben: a régi magyar adók és az új szerb adók. Az adóegy-
ségesítés most van tárgyalás alatt.

A magyarság a politikai életben

Az SHS állambeli magyarság 1925. február 8-án jutott volna abba 
a helyzetbe, hogy az országos választásokon a maga képviselőit a 
szkupstinába küldhesse. De a  Pasics– Pribicsevics választási kormány oly 
hihetetlen és a Balkánon is eladdig ismeretlen fi zikai és erkölcsi terrort 
fejtett ki – elsősorban a kisebbségek ellen –, hogy a magyarok egyetlen 
egy képviselőt sem hozhattak be, a németek az azelőtti 8 képviselő közül 
csak ötnek a mandátumát tudták megmenteni, a macedóniai törökök 
a régi mind a tizennégy mandátumukat elvesztették. 

Egyébként a kisebbségek választási tragédiáját ezekben az okokban 
foglalhatjuk össze:



e 48 w   q

q

A dobrovoljácokat,32 a csetnikeket,33 a szrnaosokat34 a hatósági 
közegek felfegyverezték, ezek széjjelkergették a népgyűléseket, meg-
verték a jelölteket és agitálókat. Az urnaőrzőket a választás napja előtt 
lemondásra kényszerítették, vagy ha ezek nem akartak lemondani, 
megverték, letartóztatták, sőt internálták is. A választási elnököket, 
akik bírák voltak, a rendőrök elcsapták, s helyükbe a választások nap-
ján rendőr-komisszáriusokat, pandúrokat, vagy szolgákat állítottak 
be. A szavazati golyókat, elkergetve a bizalmi embereket, a radikális 
urnákba egyszerűen átöntötték (Varasd, Muraköz, Macedónia, Zenta). 
Az urnák elé csak azokat a választókat engedték, akiknek erre „legi-
timációt” adtak ki, megjelölve a dobrovoljácok és csendőrök számára 
 Pasics szavazóit. A többinek nem adtak igazolványt, vagy megjelölték, 
hogy ellenzéki a szavazó, akit aztán a terroristák nem engedtek át a 

 32 Dobrovoljac (önkéntes) – Az első világháborúban azt a szerb katonát nevezték dobro-
voljac nak, aki magyarországi szerbként jelentkezett katonának a szerb hadseregbe. Szol-
gálataikat a szerb politika mindig nagyra értékelte. Az 1919. február 25-én kihirdetett 
jugoszláv agrárreform-rendelet, amely a szerb minisztertanácsnak a Korfu szigetén 1917. 
február 28-án 200. szám alatt megfogalmazott határozatán alapult, kimondta: „minden 
dobrovoljac, aki a szerb hadseregben az ellenség ellen küzd a háború végéig, 5 hektár ter-
mékeny földet fog kapni letelepedésre”. A Délvidék egykori vármegyéinek – Bács-Bodrog, 
Torontál, Szerém vármegyék –, Horvát−Szlavónország és Szlovénia területén az 555.137 
hektár kisajátított és kiosztott földterület egynegyedét, 135.709 hektárt a szláv telepesek-
nek és a dobrovoljacoknak adták. Ily módon az agrárreform által kisajátított birtokokból 
18.146 dobrovoljac család kapott földet, közülük 13.059 család – 72 százalékuk – az 
egykori, történelmi Magyarországtól elszakított területen telepedett le. 

 33 Csetnik – A kifejezést 1909-ben a balkáni gerillaalakulatok tagjainak a leírására 
használták. A szó a szerb četa szóból ered, mely katonai századot, többnyire önálló 
katonai alakulatot jelöl. A második világháború idején, a német megszállás alatt, a 
polgári emigráns kormányt támogató, angolbarát, a kommunisták ellen is harcoló 
Draža Mihailović irreguláris katonai alakulatainak a neve. 

 34 Srnao (Srpska Narodna Odbrana) – Szerb Nemzetvédelem. 1908-ban az annexiós 
válság idején a Szerb Királyság területén alakult militáns civil szerveződés, amely ké-
sőbb a Balkán-háborúk, majd a királyi Jugoszlávia idején is a szláv érdekek védelme-
zőjeként működött. Megalapítói között olyan jeles személyiségek szerepeltek, mint 
Jovan Dučić és Branislav Nušić írók. 
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kordonon. A kisebbségek lapjait a szavazások előtt betiltották (Hírlap, 
Werbaser Zeitung), az ellenzék röpcéduláit, plakátjait házról házra 
járva a „felelőtlen” elemek elkobozták. A kisebbségi választók kapuira 
éjjel halálfejeket ragasztottak ki.

A magyarság 120–140 ezer választói jogosultja közül csupán 55%-
ot vettek fel a névjegyzékekbe, a többit rendezetlen állampolgárság 
címén elvetették. Zentán pl. egyetlen napon 6000 választót dobtak ki 
a névjegyzékből. A Magyar Párt egész vezérkarát Szabadkán letartóz-
tatták.  Varga János baranyai jelöltet félholtra verték, ugyanezt tették dr. 
 Krafft   német vezérrel is. A fenti tényeket egyébként magában foglalja 
az ellenzéki blokknak – ahol szerbek-horvátok vannak – 1926. február 
13-iki kommünikéje, amely a belgrádi Politika február 14-i számában 
megjelent.

 
Társadalmi tekintetben

Bár az egyéni mozgás lehetősége 1924 óta lényegesen javult, de a tár-
sadalmi körök és egyesületek működése tekintetében a panasz még 
mindig nagyon sok. Bezdánban 1926-ban nem engedélyeztek magyar 
olvasóköröket azzal, hogy ott van szerb olvasókör. Csonoplyán a ma-
gyar népkönyvtárt a községháza padlására dobták, s ma sem engedik 
lehozni, a készülő Vajdasági Irodalmi Társaságot nem engedélyezték, a 
magyar sportegyesületeket csak úgy hajlandók megengedni, ha annak 
vezetőségébe szlovákokat is beválasztanak, illetve ha a szláv szokolokba 
belépnek. Állandó magyar színészet engedélyezését a mai napig sem 
lehetett kieszközölni, csak platonikus ígéreteket. Műkedvelők is csak 
helyenként és esetenként kapnak engedélyeket. 

Ezzel szemben az állami költségvetésből a szláv hasonló egyesületek 
tetemes államsegélyben részesülnek. Ennek a ténynek az illusztrálására 
az 1926–1927. évi költségvetésből alábbi adatokat hozhatjuk fel. A szláv 
színházak 47.194.826 dinárt kapnak, a magyar és németek egy parát 
sem, sőt színházuk sincsen.

Horvát Matica 78.000, Üszkübi Tudós Társaság 50.000, Szarajevói 
Prosveta 20.000, Feriális Egyesület 30.000, Szláv Szokolok 100.000, 
Prosveta, Gajret, Napredak, Prosvetni Savez 100.000, Szlovén Mű-
vészeti Egyesület 100.000, zágrábi, szarajevói, laibachi, margburgi 
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szlovén zeneiskolák 2.907.219 dinárt kaptak. Íme, ennyit a szlávok, a 
kisebbségek egy fi llért sem, sőt betiltást és akadályokat.

 Reménység a kisebbségi jobb jövőt illetően egyelőre nincsen. Amíg 
a művelt Nyugat nem néz el többször, gyakran és alaposan a Balkánra, 
és meg nem ismerkedik az ottani balkáni és byzantinus élettel, az SHS 
állam kisebbségeinek a sorsa a legszomorúbb marad Európában. 

Magyar Kisebbség, 1926. [V. évfolyam] 
19. sz., október 1. 708–718. p.
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q   Gáj József
AZ SHS MAGYARSÁGÁNAK 
POLITIKAI ÉLETE ÉS HARCAI 

I.
 

Az utódállamokba került magyar kisebbségi nemzetek közül a Ju-
goszláviában élőnek van legszomorúbb sorsa. Sem politikailag, sem 
egyházilag, sem az iskola szempontjából még azon a fokon sem áll a 
szerbek–horvátok–szlovének új királyságában, amelyen a romániai vagy 
a csehszlovákiai magyarság vergődik. Az SHS magyarsága hét év után, 
még ma sem léphetett ki emberi, kisebbségi és állampolgári jogainak 
védelmében a délszláv állam országos politikájának harci porondjára 
szabadon megszervezkedve, és tökéletesen kiépített egységben. Még ma 
sem ébredhetett itt törhetetlen öntudatra a kisebbségi politika feltétlen 
szükségessége, és annak a súlyos és áldozatos gondolatnak a konzekven-
ciája, hogy kisebbséggé degradálva idegen, sőt ellenséges és hozzá még 
balkáni légkörben kénytelen élni, és istenadta létét, nemzeti kultúráját, 
karakterét, egyszóval egész jövőjét itt kell biztosítania az elkövetkező 
történelem számára. A nagy magyar tömegek a nagy jövő céltudatos és 
emelkedett politikája szempontjából még vagy az ijedős letargia, vagy 
a politikai vegetáció kőkorszakát élik. A magyarság intelligenciájában 
voltak és vannak akarások a magyar helyzet okos felismerésére, és a 
délszláv politika áttekintésére is, de a magyarság egyeteme még mindig 
nem lendült arra az aktív és mindig okos politikai magaslatra, ahol 
lennie kellene a saját jelene és millenáris nemzete szempontjából, és 
ahol látni szeretné őt a Kárpátok ma minden összetépett magyarja. 

Ezeket a megállapításainkat nem a kritika mondotta tollunk alá, 
hanem ellenkezőleg, elárvult leggyengébbjeink szeretete, s az értük való 
testvéri különös aggodalmunk. Ha az SHS magyarságának politikai 
helyzetét megérteni s az igazsághoz hűen méltányolni akarjuk, akkor 
kutatnunk kell azok után a külső és belső okok után, amelyek ezt a 
mindenképpen szomorú, negatív és sikertelen helyzetet előidézték.

Az SHS magyarsága elsősorban szembekerült a balkáni és abszolute 
bárdolatlan nagyszerb, vagy pánszerb nemzeti aspirációkkal. Ezeket a 
nagyszerb aspirációkat sem céljaiban, sem orientális eszközeiben nem 
ismerte. Amikor tehát a frontok összeomlásával reászakadt a balkáni 
pánszerbizmus, de különösen amikor a testén volt kénytelen megérezni 



e 52 w   q

q

a belgrádi pánszerbizmus prepotens, európai érzésben idegen balkáni 
közigazgatását, mint a váratlanul fejbe vert kultúrember, a legmélyebb 
és szinte gondolkodni sem tudó tehetetlenségbe esett. A pánszerb as-
pirációk teljesen ismeretlenek voltak előtte azelőtt, s most elképedve 
volt kénytelen azok erejével megismerkedni.

Trianon előtt a délvidéki magyar intelligencia nem volt tisztában 
a szerbek és általuk a délszlávok politikai törekvéseinek lényegével, 
terjedelmével és tartalmával. A magyar közigazgatás deli és úri expo-
nensei fi gyelgették ugyan több-kevesebb szerencsével és tudással „a 
fanatikus szerb pópákat”, s az újvidéki szerb tanítóképzőből kikerült 
szerb tanítók sunyi viselkedését, de teljesen félreértett alapon, mert 
ők holmi fantaszta, nagyvilági „pánszlávokat” kutatva bennük, nem 
láthatták, hogy a veszedelem közelebbről tornyosult a Délvidék ege 
fölé. A szerb pópák pánszerbek voltak, a szerb tanítók pedig a belgrádi 
Narodna odbranának harcosai, előőrsei. Milyen kevés volt azoknak a 
délvidéki magyaroknak száma, akik tisztán és világosan látták, hogy 
mi készül a jövő ellen a balkáni szerbek részéről! S ezek is, ha szavukat 
hallatták   akár a hatóságok előtt, akár a délvidéki magyar társadalom 
előtt, szavuk elveszett egy-egy gúnyos, vagy lekicsinylő mosoly mögött: 
szegény pesszimista, maga rajzol magának rémképeket, hogy riassza 
velük önmagát és a Délvidék országszerte ismert derűs, nótás humorát! 
Ezeréves ország, gazdasági egység, földrajzi egység, balkáni vadság: 
ezek voltak azok a megnyugtató argumentumok, amelyek elcsitítottak 
minden közelinek mondott rémet, szerb veszedelmet. A pánszlávizmus 
ellen pedig harcolni nem volt érdemes, nem volt reálpolitika, hiszen 
ábrándos szlavofi lek legendás álmai ellen csak nem léphet fel az európai 
kultúr-liberálizmuson nyugvó ősi vármegye, vagy a pestiesen könnyűvé-
rű, kacagó délvidéki magyar társadalom. Ha ilyen fölényesen biztos volt 
történelmi jogaiban, gazdasági egységében, földrajzi dogmatikájában 
és a Balkán összeesküvő és nyers ereinek a lekicsinylésében a délvidéki 
magyar intelligencia, mit lehetett várni akkor a délvidéki magyarság 
egyetemétől? Ardebat proximus Ukalegon, s még a füstjét is alig vették 
észre azok, akiket a felcsapni készülő lángok legelsőbben fenyegettek 
elnyeléssel.

Ám ha viszont az után az ok után kutatunk, hogy miért nem látta 
és miért nem láthatta közelről a Dél magyarsága a szervezkedő és közeli 
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szerb veszedelmet, azt egyszerűen abban a sajnálatos körülményben 
kell megjelölnünk, hogy nem is volt képes beletekinteni a szerbeknek 
belső életébe, hiszen nem tanulta meg és nem is akarta megtanulni a 
szerb nyelvet. Pedig világos, hogy e nélkül minden aspirációval szem-
ben minden védekezés lehetetlen. A magyarság nem ismerte azt a tág, 
elszánt és életerős szerb nacionalizmust, amely előtte bontakozott ki, 
s amellyel perbe kellett szállnia, míg a Sajkás-vidéken alig volt szerb 
ház, amelynek vendégszobájában nem láttam volna Dusán szerb cárnak 
hősi képét, amely a minden szerbek egyesítésének történelmi igazolását 
hirdette a legtanulatlanabb szerb granicsárnak35 is.

A délvidéki magyarságot ilyen körülmények között teljesen készü-
letlenül érte a szerb impérium politikai gondolatvilága, abból mind az 
ottmaradt magyar intelligencia, mind a magyar tömegek vagy semmit, 
vagy csak nagyon keveset értettek. Ennek a régi hibának a következmé-
nye volt aztán, hogy esztendők múltak el a gyászos impériumváltozás 
után, amíg legalább a magyar intelligencia úgy-ahogy megismerte a 
szerbek balkáni célkitűzésű politikáját és ennek byzantin metodiká-
ját. S hogy ez az ignorantia facti nem vált hasznára az SHS kisebbségi 
politikájának, az nem szorul különös bizonyításra.

Egyenesen megdöbbentő azonban az, hogy még ma sem látja az 
SHS államba szorított magyarság tisztán azt a türelmetlen, eszközeiben 
kevésbé lelkiismeretes pánszerbizmust, amely a magyarság végleges 
elgázolását célozza nemcsak ősi animozitásból, vagy balkáni lelküle-
téből kifolyólag, hanem amely legeslegmélyebb lényegéből kifolyólag 
logikailag és históriailag tör arra, hogy a „bevándorolt” magyarokat ott 
összezúzza, átgyúrja, vagy elüldözze. Éppen ezért meg kell ismerked-
nünk ezzel a történelmi okkal, a történelmi pánszerbizmussal, amely 
rendszeres irtó hadjárat volt a történelmi hungarizmus ellen a háború 
előtti évtizedekben – akkor a föld alatt, vagy az irodalom egyetemesebb 
terén – ma azonban nyíltan és a szerb drasztikus impérium hatalmával.

A Délvidék magyarsága nem értette meg az 1918. október 29-én 
megalakult újvidéki Narodna uprava gondolatát, céljait, sőt sokan csak 
a szerb Nemzeti Tanácsot látták benne azzal az örömmel, amellyel a 
magyar Nemzeti Tanácsok megalakulásait üdvözölték. Csak akkor 

 35 Granicsár – határőr, a határvidéki katona megnevezése.
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bámultak el, amikor a Narodna Uprava kijelentette, hogy átveszi 
az impériumot a „Vajdaság” „Vojvodina” felett, amely ősi szerb föld, 
csak akkor döbbentek meg, amikor Újvidék szerbjei kimondták a 
csatlakozást Szerbiához, és fényes nemzeti ünnepélyek között jubilál-
tak, hogy íme, véget ért az ezer éves per a „Vajdaságért” a szerbek és a 
magyarok között. Pedig a Narodna Uprava egész struktúrája, minden 
célja már körvonalazva volt a „vajdasági” szerb nacionalizmusban, és 
politikai dogmákba tömörítve a Fekete Kéz alkotmányában, amely-
ről a Délvidék magyarsága oly keveset tudott. Ez a magyar politikai 
analfabetizmus mindenestre az osztrák diplomácia számlájára is 
írható, mert ez foglalta le magának a balkáni diplomácia és politika 
szaktudományát, amelyet természetesen a Balkán ügyei, aspirációi, 
pretenziói csak a „Gesammtmonarchie” szempontjából érdekeltek, de 
azért nem menthető fel az egyetemes magyarság sem a vád alól, hogy 
nem foglalkozott a szerbség politikai, kulturális mozgalmaival azzal az 
intenzitással, amelyet éppen a magyar jövő megkövetelt volna. Illuszt-
ráljuk a pánszerbizmus históriai alakját, lényegét, céljait, eszközeit, hogy 
lássuk, az SHS magyarsága milyen erejű, milyen tartalmú, és milyen 
eszközökkel dolgozó pánszerbizmussal került ma egyenlőtlen harcba.

A szlávság nemzeti öntudatát kétségtelenül II. Katalin cárnő ébresz-
tette fel. Az ő ideálja volt az összes szlávok egyesülése a pravoszlávizmus 
kettős keresztje jegyében Konstantinápoly székvárossal. Ez a Katalin 
ébresztette pánszláv nemzeti ideál azonban elsősorban politikai jel-
leggel bírt, s a messze célhoz vezető eszköze az orosz diplomácia ereje 
és speciálisan szlávos kártyakeverése volt. De ebbe a politikai vázlat-
tal bíró pánszláv ideálba az orosz nemzeti irodalom iparkodott élő 
nacionális tartalmat is önteni. Ezt a romantikus munkát elvégezték 
az ún. orosz szlavofi lek,  Akszakov és társai, de csak a szlávság vérségi 
nacionalizmusát hangoztatva és fejlesztve.  Szolovjev már tovább bő-
vítette a vérségi pánszláv nacionalizmust valláserkölcsi tartalommal, 
míg  Dosztojevszkijék a legmagasabb fokra szintetizálták a pánszláv 
ideált: elfogadták a vérséget, elfogadták a valláserkölcsi pravoszláv bá-
zist, de kiegészítették a szláv kulturhivatás átfogóbb és egyetemesebb 
karakterisztikonjával.

Az orosz cári diplomáciának mindenkor tervszerű működése, és az 
orosz irodalomnak  Herder óta általános európai elterjedése, de főleg a 
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csehek agilis és céltudatos szláv propagandája aztán elérte, hogy ezek az 
Oroszországból szárnyra kelt szláv eszmék termékeny talajra találtak 
minden szláv lakta területen. Így hatotta át a szlávizmus a Balkán szláv 
törzseit is gyökeresen. A legöntudatosabb balkáni szlávokká a szerbek 
lettek. De természetes, hogy a szerbek csak a szlávizmust fogadták el 
az orosz gondolatvilágból, és nem adták fel a külön szerbizmust. El-
lenkezőleg, a belgrádi historikusok,  Ruzsicsics Nikafor püspökkel az 
élen, azt igazolták hihetetlenül legendás históriai romanticizmussal, 
hogy ők, a szerbek, a világ mai minden élő szlávjának a törzsi ősei, 
tehát nekik elsőrendű történelmi hivatásuk, missziójuk felszabadítani 
azokat a rablott területeket, ahol magyar, török és osztrák impérium 
alatt szerbek élnek. Szerintük a területi szerb nacionális per tehát a 
Kr. előtti VI. századba nyúlik vissza. Hogy ez a hatalmas „történelmi 
koncepció” a szerbek politikai életében mikor lépett a reális végrehajtás 
terére, erre nézve útba igazít 1903. május hó 29-e. Ez a dátum, amikor 
 Dimitrijevics-Apisz Dragutin százados és  Krsztics őrnagy vezetése alatt 
egy tiszti összeesküvés meggyilkolta  Obrenovics Sándor királyt36 és 
 Draga Masin királynét. Az indoklás szerint azért gyilkolták meg Sán-
dort, mert felesége egy orvos özvegye volt, a mesék és átlátszó ürügyek 
birodalmába tartozik.

Az volt az igazi ok, hogy meg kellett gyilkolni az utolsó Obrenovicsot, 
mert ausztrofi l politikát folytatott, sőt szerződést kötött  Ferenc József-
fel, ami természetesen homlokegyenest ellenkezett azzal a politikával, 
annak a politikának a törekvéseivel, amely a feléledt pánszerbizmust 
jelentette, és amely az összes szerbek-horvátok egyesülését tűzte ki 
nemzeti köteles missziójául. Az oroszok támogatta  Karagyorgyevics 
dinasztiának trónra ültetése a pánszerb politika expanzív előretörésé-
nek első győzelmes lépését jelezte.  Dimitrijevics, a franciásan művelt, 
balkánian fanatikus és nyersen vakmerő szerb tiszt azonban, mikor így 
a királygyilkossággal végrehajtott államcsínnyel Szerbia beléletében 
vérbe fojtotta a Nyugattal összeköttetést kereső szerb politika minden 

 36  Obrenovics Sándor (Obrenović, Aleksandar) (Belgrád, 1876. augusztus 2. – Belgrád, 
1903. május 29.) szerb király, az Obrenović-dinasztia utolsó tagja. 1903. május 29-én 
lázadó katonák egy csoportja Dragutin Dimitrijević Apis vezetésével, feleségével – 
 Draga Mašin királynével – együtt meggyilkolta. 
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lehetőségét, hozzáfogott a „Bosporusi Beteg Ember” uralma alatt élő 
szerb testvérek felszabadításához. Megszervezte a komitácsi bandákat, 
azok élére  Tankovics Voja őrnagyot állította és folytonos betöréseket 
inszcenált a török Macedónia ellen. Ezeket a támadásokat addig foly-
tatta, amíg kiprovokálta a balkáni „keresztény háborút”, s a kumanovoi 
győzelem árán felszabadította a déli szerbeket. Ekkor, a déli misszió 
befejezése után, az 1911-ben megszervezett Egyesülés vagy Halál titkos 
szervezet által fogott neki, mérhetetlen ambícióval, a Monarchia terü-
letén élő szerbek–horvátok–szlovének felszabadításának. A Fekete Kéz 
ötös csoportjait kiterjesztette Boszniára, Hercegovinára, Dalmáciára, 
Horvátországra és a „Vajdaságra”, vagyis Délmagyarországra. Ide tömö-
rítette pogány esküvel a „fanatikus pópákat”, a szerb tanítókat, a szerb–
horvát koalíció magyar parlamentben dikciózó képviselőit. Összefogta 
a Monarchia területén élő nacionalista egyetemi és középiskolai délszláv 
ifj úságot Bécsben, Prágában, Zágrábban, Szarajevóban, Újvidéken egy 
eszme, egy gondolat alá: egyesülni, vagy meghalni. Az egyesületek 
külső burkolata a szláv kultúra fejlesztése volt, a belső lényege azonban 
merényletek terrorja által dolgozni a felszabadításon. Ez a működés 
vezetett el a szarajevói gyilkossághoz és világháború kiprovokálásához. 

Ki látta ezeket az összefüggéseket a Délvidéken? Talán „a szláv 
kérdés specialistái” egyedül. A pánszerbizmusnak ezt a politikáját, 
rettentő eszközökkel dolgozó aktivitását jól ismerte  Pasics és az egész 
radikális pártja. Többször élt is a segítségével, bár az egyre növekvő 
tekintélyétől félt. Amikor tehát bevonult az önként és bűnösen cserben-
hagyott Délvidékre a szerb impérium, akkor oda a régi pánszerbizmus 
vonult be a maga „históriai eszmevilágával”, politikájával és politikai 
methodikájával.

Ez az egyik külső ok, amely az SHS-magyarság tömörülését eddig 
gátolta, amely politikai tiszta orientációját lehetetlenné tette. A magyar-
ság ugyan veleszületett politikai ösztönével megérezte, hogy az ilyen 
nagyszerbizmust képviselő radikális párttól félnie kell, de mert azzal, 
annak teljes történelmi, tartalmi egészével a magyarságot megfojtani 
kész elszántságával nem volt tisztában, nem tudta megválogatni defen-
zív politikájának a legapróbb részletekre menő irányát és taktikáját.

Igazi Balkánnal szemben megállni európai mentalitással mindig 
nehéz, de legnehezebb akkor, ha ez a Balkán céltudatos, nagyralátó, 
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nemzeti fanatizmussal is át van itatva. Így megállani csak valahogy is: 
mártíromság. Az SHS magyarsága azonban nemcsak a pán szer biz mussal 
került szembe előkészület nélkül, de szembekerült így a pánszlávizmus-
sal is ugyanakkor. S meg kell állapítanunk, hogy amint alig ismerte a 
fenyegető pánszerbizmust, éppoly kevéssé látta meg azt az átfogóbb 
és egyetemesebb jellegű pánszlávizmust is, amely a horvát politikai 
törekvésekben a jugoszlávizmus eszméjét jelentette, s amely éppúgy a 
Szent István koronájának birtokállománya ellen irányult. Ha tudott is 
holmi trializmusról a Monarchia keretén belül, amely egy szövetséges 
délszláv állam felállítását célozta, ennek igazi és nem is nagyon leple-
zett Monarchiát bontó és Magyarországot csonkító kész tendenciáival 
nem volt tisztában; s amennyiben igen, azokat legfeljebb komolytalan 
és irreális, vagy legrosszabb esetben hazaáruló feszüléseknek minősí-
tette. Hogy a dolog valóban így volt, nem lesz felesleges, ha lényeges 
vonásaiban utalunk a horvátok és dalmátok céltudatos, irodalmilag és 
történelmileg megrajzolt pánszlávizmusára, illetve jugoszlávizmusára.

Első pillanatra úgy látszik, mintha a jugoszlávizmus a pánszláv-
izmusnak valami regionális mellékhajtása volna, de ha közelebbről 
vizsgáljuk és a lényegében méregetjük a horvátok jugoszlávizmusát, 
világos lesz előttünk, hogy a jugoszlávizmus teljesen fedi a pánszláviz-
mus tartalmát, a látszólagos különbség csak az, hogy a minden szlávok 
eszméjét a Balkánon, tehát a Délen jugoszlávizmusnak nevezik.

A nyugati karakterű horvátokban a szláv faji öntudatot I. Napóleon 
keltette életre az illyrizmus gondolatának felvetésével a gyűlölt Ausztria 
felbomlasztására. Ez a napóleoni illyr gondolat, amely regényes glóriával 
a római birodalom klasszikus koráig utalt vissza, a horvát mágnások, 
főpapok latin kultúrájú emlékezetéből többé soha nem törlődött ki. 
Ausztria sem felejtette el, sőt ki is használta a magyarság ellen 1848-ban, 
amikor Jellasicsnak autonóm nemzeti Horvátországot ígért, ha a rebellis 
magyarokat segít leverni. Segített, de a független Habsburg–Horvátor-
szágból semmi sem lett – nyakára hágott Bach, mint előbb Illyriának 
az ingeniózus Metternich. Valami azonban mégis megmaradt a horvá-
tokban Bach dacára is: a horvát nemzeti öntudat. S aztán jött Gyakovár 
sima hajlékonyságú, gazdag fi lozófi ájú, fulmináns retorikájú püspöke, 
 Iuraj Strossmayer, aki szlavofi l volt szárnyaló kultúrtudással és jugoszláv, 
pánszláv mentalitással. Az egész modern horvát irodalom, a művészet, 
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 Mestrovics impozáns tekintélyének vezérlete alatt, a sajtó az Obzor 
komoly taktusára, a politika  Trumbics-Szupilo Hinkovics inspirálására, 
a horvát ifj úság  Gyurisics-Radić eszméivel: mind a szrbo-szlavjansztvo, 
a jugoszlávizmust hirdette, festette, sőt legtöbbször harsogta. 1911-ben 
aztán beleszólt a horvát pánszláv velleitásokba a Fekete Kéz. Ezentúl 
az akadémikus pánszláv akaratba bevonult a balkáni konspiráció, s 
főleg az ifj úságot szervezte meg. Most kezdték égetni a magyar és a 
császári zászlókat Horvátországban, Boszniában. Most alakultak a 
gimnáziumok Jugoszláv Nemzeti Egyesületei jegyzőkönyvvezetés 
nélkül Boszniában, a „Vajdaságban” és a horvát „Orlovok” – Sasok. 
A pánszláv eszme hullámzott föld alatt és föld felett: A világháborút 
1917-re várták, így üzente Izvolszkij Párizsból, mert akkor lesz kész a 
fegyveres győzelemre Oroszország. Princip egy kicsit elsiette a dolgot 
a szarajevói merénylettel: de azért a délszlávok egy akarattal várták a 
nagy szláv diadalt: a teljes felszabadulást. Csak azt nem várták, hogy 
éppen a nagy felszabadító Oroszország fog összeomlani és az internaci-
onális judeobolsevizmus alélt prédájává válni. Hogy éppen a horvátok 
milyen sokat dolgoztak a háború idején a Monarchia összeomlásán, azt 
nagyon kevés délvidéki tudta. A zöld kádereket háborús „undorfi ak” 
deszperádóinak hitték, pedig azokat a valóságban a jugoszlávizmus 
propagandája szervezte a központi hadseregek destruálására. A „nagy 
jugoszláv emigrációról”,  Trumbicsról,37 a mindig piszkos körmű és zilált 
szakállú   Supilóról,38 a zsidópánszláv  Hinko Hinkovicsról, a szellemes 
 Potresznjásról, a korfui deklarációról vajon ki tudott a délvidéki ma-

 37 Trumbics (Trumbić), Ante (Split, 1864. május 17. – Zágráb, 1938. november 17.) 
horvát politikus, Zágrábban, Bécsben és Grácban jogot tanult. Splitben megala-
pította a Dalmát Jogpártot, amely elszánt harcosa volt Horvátország és Dalmácia 
egyesülésének. 1897-től képviselő a Bécsben működő Császári Tanácsban. 1905-ben 
egyik kidolgozója volt a Fiumei rezolúciónak. 1914-ben az osztrák rendőrség elől 
Olaszországba menekült, ahol aktívan dolgozott a délszláv állam létrehozásán, 1918-
ban – és azt követően – a föderáció híveként határozott ellenzője volt Nikola Pašić 
nagyszerb törekvéseinek. Az első délszláv kormány idején külügyminiszter, tagja volt 
a párizsi béketárgyaláson részt vevő jugoszláv küldöttségnek. 

 38 Frano Supilo (1870. november 30. – 1917. szeptember 25.) horvát újságíró, Svetozar 
Pribičević és Ante Trumbić közeli munkatársa.
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gyarság körében? Csak néhányan, akik a háború idején a déli frontot 
jártuk, vagy szenvedtük, olvastuk a visszahagyott és elnémult szerb 
újságban, hogy a harc a délszláv állam felszabadulásáért folyik, és hogy 
az „emigráns” horvátok milyen lelkesedéssel dolgoznak Londonban, 
Párizsban és Clevelandban az eljövendő délszláv állam érdekében, mert 
odahaza az osztrák szoldateszka miatt ez a lelkesedés nem tud meg-
nyilvánulni. Nem egy elfogott szerb bocskoros baka zsíros tarsolyában 
találtuk ott a háború kiskátéját, amely világosan hirdette: „naš rat”, a 
„mi háborúnk”: az összes testvérek felszabadításáért. És bizony, ott 
olvastuk a naša Vojvodinát, a mi Vajdaságunkat is. 

A horvátok tehát nagymértékben pánszlávok voltak, s a pánszerb 
gondolatokkal párhuzamosan dolgoztak, csak abban a hitben éltek, 
hogy az új délszláv államban övéké lesz a politikai hegemónia, már 
csak magasabb kultúrájukra való tekintettel is. 

A szlovének állásfoglalása teljesen azonos volt a horvátokéval és 
ma a sorsuk sem más. Radics éppen olyan pánszláv, mint akármelyik 
„Obzorás”, „zajednicsár” vagy „Nova Europás”, neki a horvát külön 
nacionalizmus, csak demagóg grádus volt a paraszt-néptribuni dicső-
ség és hatalom felé. A frankisták európai horvát nacionalizmusa ma a 
pusztában elhangzó szózat csak. Ha igaz is, de súlytalan egyelőre. A 
délvidéki magyarság bár közel volt  Kálmán király Horvátországához, 
minderről keveset tudott.

S ki csodálkozott értetlenebbül az események reájuk szakadásával, 
amikor meghallották, hogy a Monarchia délszlávjainak nevében a 
zágrábi „Narodno Vijecse”, Nemzeti Tanács, a Vajdaság nevében is 
kimondta a Magyarországtól való elszakadást és a Jugoszláviához való 
„törvényes és lelkes” csatlakozást, mint a Délvidék magyarjai. Zágráb 
horvátjai Újvidékre jöttek, hogy átvegyék az „impériumot” a Vajdaság 
felett. Pedig, ha ismerték volna a horvátok képviselte „pánszlávizmust, 
alias horvát jugoszlávizmust” jó előre, ki tudja, nem történt volna-e sok 
minden máskép?

A Jugoszláviához csatolt magyarság tehát szembekerült a horvá-
tok délszláv eszmevilágával is. Hogy ezek után nehéz volt, vagy talán 
lehetetlen is horvát orientációt keresnie, vagy éppen elfogadnia, az 
természetes, hiszen a horvátok politikája nem nyújthatott támaszt a 
számára, mert éppúgy elnyeléssel fenyegette és fenyegeti, akár a belgrádi 
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pánszerbizmus. A pánszerbek balkáni szűkebb zsákja, vagy a horvátok 
tágabb pánszláv zsákja: egyre megy. Ott hamaros megfojtás, itt lassúbb 
pusztulás. Ez az SHS magyarsága gyengeségének második külső oka. 

Nagy oka az is, hogy száma az SHS állam többi lakosságához mérten 
nagyon csekély. Szerb népszámlálás szerint alig tesz ki 470.000-et, vagy 
kereken egy félmilliót. De mi ez a félmilliónyi magyarság a 11 millió 
délszlávhoz képest, akik ha széjjel is húznak az alkotmány és a törzsi 
prevalencia tekintetében, de a magyarságnak nemzeti szempontból 
egyik sem barátja? Ők valamely szláv törzsre legföljebb az időleges 
taktika szempontjából bírhatnak átmeneti súllyal, de jogaik megér-
tésével, vagy főleg védelmével egyik szláv törzs részéről sem számol-
hatnak. Numerikus gyengeségük miatt különösen a balkáni politikai 
metodika mellett valósággal a politikai imponderabilitást nyögik. A 
csekély szám kulturális ereje és morális súlya csak európai eszközökkel 
és gondolatvilággal dolgozó államban esik latba, de a Balkánon nem. 

Hosszú ideig, 4–5 évig  –  ami az SHS magyarságának legjobban 
fájt – nem nyert támogatást a vele közös kisebbségi sorsra jutott német-
ségtől sem. Ellenkezőleg, a dolgok látszata az volt – avagy talán néha 
a látszatoknál is több –, hogy a németség éppen a magyarság megtá-
madásai által vélte a maga külön érdekeit megvédhetni, és azok sikerét 
kivívhatni. Pedig a Fernbachok, Lelbachok, Ertlek szűkebb hazájában 
erre sem ok, sem magyarázat, de legkevésbé mentség nem volt elkép-
zelhető. Az egyetlen körülmény, ami valamennyire érthetővé teszi ezt 
a magyarságra fájdalmas érthetetlenséget az, hogy a kezdet kezdetén a 
délvidéki németség élére nem a bácskai németek álltak, hanem a szerb 
Hegen Reinholdok, Kremling Lajosok, no meg a szerémségi és szlové-
niai német intellektuelek, akiknek vagy nagyon kevés volt az érzéke a 
Délvidék sváb népének történelmi múltja iránt, vagy esetlen, éretlen és 
futó eszmék és néha nyers egoizmus után nyargalásztak. Ma azonban 
a németség – még annak vezetősége is – levetkezte magáról kisebbségi 
életének ezt a kezdeti szépséghibáját, és látja, hogy a jövőben nincsen 
számára más reális út, mint együtt haladni a magyarokkal, vagy leg-
alább is nem keresztezve egymást mindazokban a politikai harcokban, 
amelyek a közös kisebbségi életet jelentik. Talán tudatára ébredtek a 
magyarság és németség kultúrában és stratégiában egyaránt közös dia-
dalmas múltjának, vagy talán megsejtették azt a közös és egyedül lehet-
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séges jövendőt, amely germánság és magyarság új reneszánsz-feladatait 
egymásra utalja? Tény, hogy maga a német „misera plebs et contribuens” 
soha a magyar nép ellen érthetetlenül és a történelmi logika ellen nem 
vétett. Azonban a kezdet ad hoc vezetőinek támadásai annak idején a 
magyarságban fájdalmas rezignációt keltettek, és sokszor hangzott el a 
magyarok legjobbjainak ajkán a haldokló Caesar keserű megdöbbenése: 
„Et Tu, mi fi li Brute!” A fájdalom ma elmúlt, már csak egy kesernyés 
íz él a magyarság kisebbségi emlékezetében. De hogy ez a váratlanul 
felmerült támadássorozat sokat ártott a magyar kisebbségi politika 
kiforrásának és bátor kiépítésének, azt hosszasabban illusztrálni talán 
felesleges is; csak emlékezzünk, hogy az újvidéki Deutsches Volksblatt 
és sokáig a becskereki Neue Zeit egyebet sem tett, mint szállította a 
szászok frazeológiájában megkavartan a magyarellenes vádakat a belg-
rádi elnyomó politika alátámasztására. 

Magyar Kisebbség, 1926. 2. sz., január 15. 51–60. p.

II.

Igen fájdalmasan érintette a magyarságot ezenkívül, és ügyük hátrál-
tatását nagymértékben idézte elő az ún. emigráns kérdés is. A magyar 
októbristák legfőbb gyászvezérei Jugoszláviába menekültek. Maga 
 Károlyi Mihály gróf is sokáig élt a dalmát tengerparton, s a pünkösdi 
királyság pécsi köztársaságának komikus kudarca után az antimilitaris-
ta volt hadügyminiszter, a horror militarisban szenvedő  Linder Bélának 
vezetése alatt a vörös és őszirózsás sereg a szerb kormány védelme alatt 
mind Jugoszláviába özönlött. Ez a kétes sereg azonnal megszervezke-
dett a Baranyai Menekültek Gazdasági Szervezete címen és a belgrádi 
szociálpolitika miniszterének védnöksége alá került anyagilag éppúgy, 
mint erkölcsileg, de elsősorban politikailag. Úgy értsük a politikát, 
hogy ezeknek a „menekülteknek” kellett szállítani azt az újságíró gár-
dát, amely a Bácsmegyei Napló hasábjain a magyarságot Belgrád felé 
orientálta „a magyar kisebbségi politika feladásával”, amely folyton a 
„fehérterrorról”, magyar gyilkosokról, jogfosztó magyar mágnásokról, 
bambán tűrő csizmás-paprikás magyar parasztokról duruzsolt. És ez a 
szökött desperádó-had csak úgy tajtékzott a magyar fajta becsületének 
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a beszennyezésében. Ámde nagyon örvendetes: az SHS magyarsága 
túlnyomó többsége ösztönösen elfordult az ilyen politikától. Néha va-
lósággal legendás magyarfajta-szeretetet lehetett tapasztalni az elárvult 
és minden oldalról támadott tiszaháti magyaroknál. Az egyik daliásan 
szép tiszaháti magyar civis keserűen fakadt ki, amikor a Bácsmegyei 
Napló Bécsben kieszelt „fehér” rémregéjét olvasta: és még ha igaz is 
volna minden, akkor is szeretném szegény támadott anyámat. „Nincsen 
rossz anya, csak a gyermekei lehetnek hálátlanok.” Majd elpárologtak, 
nevetségessé és unalmassá lettek az örökös fehér banditamesék, új irány 
kellett a szíriai sáskahadnak. Komolyra fordították a lapjuk stílusát, 
  Dettre János, volt szegedi kormánybiztos úr kurucos mentébe zsugo-
rította az emigráns blaszfémiákat, most már csak az oligarcha reakciós 
magyar rendszert fűrészelték és nagylelkű liberalizmusról, demok-
ráciáról tárogatóztak. Közbe-közbe Belgrádban kultúr-matinéket is 
tartottak magyarul, és ilyenkor megjelent a „magyar népköztársaság” 
legitim elnöke is, Károlyi a szépséges tengerpartról, ahol híres emlék-
iratairól elmélkedett, és nagy beszédében külpolitikai irányt szabott 
az ezeréves magyarság elé. Ezeknek az emigránsoknak nem volt más és 
kisebb célja, minthogy összefogva a többi utódállamok emigránsaival, 
dokumentálják a „művelt Nyugat” előtt, hogy a magyarság ott, ahol 
„szabadon” beszélhet, a demokráciát követeli, az októberizmust sírja 
vissza, és mindaz – igen természetes – csak úgy lehetséges, ha akár a 
kis-, akár nagyántánt Budapestre segíti őket.

Szomorú, de igaz, hogy az SHS magyarsága sikertelen politikai 
szereplésének, gyakran a magyarok börtönjárásának, kiutasíttatásá-
nak oroszlánrészben a magyar zsidóság egy része és „emigrációja” az 
okozója. S ha szomorú ez a tény, a legszomorúbb benne az, hogy az 
ottani magyarság teljes nyíltsággal nem is bélyegezheti meg őket, hiszen 
mögöttük a balkáni hatalom és lelkiismeret.

Megemlíthető talán a magyarságnak még egy csalódása, amely őt 
a bunyevác-sokác ún. nevenisták részéről érte azok által az indoko-
latlan megtámadtatások által, amelyeket a Neven körül csoportosuló 
és horvátságukat felfedezett „intelligens” bunyevácok okoztak. Az 
természetes, hogy az SHS magyarjai nem várták a bunyevácoktól, 
hogy magyarok maradnak, hiszen ez a feneketlen felfordulás egyszerre 
oly csodálatos módon felkavarta a „magyaronizmus” által elaltatott 
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különböző szláv nemzeti öntudatokat, még a nemrég negyvennyolcas 
kuruckodókban is; de hát a támadásokra nem lett volna ok és indok 
mégsem. Raics Balázs katholikus szlavizmusa, Budánovics adminiszt-
rátor temperált, de nem mindig elfogulatlan croatizmusa, nem egy 
keserű gondolatot támasztott a katholikus magyarságban. Hogy aztán 
az idő megtanította őket is sok mindenre, főleg Belgrád testvéri szláv 
szeretete felől, azt talán a magyarság kárörömmel nézhetné, ha nem 
tanulta volna meg balkánivá degradált élete folyamán a sztoikus „nil 
admirari” kesernyés, fanyar igazságát.

De egy árnyalattal rosszabbul járt a magyarság a cseh pánszláviz-
musban úszó lutheránus tótokkal. Bár sokat, vagy egyáltalán semmi 
előnyt nem remélt tőlük, hiszen az újvidéki szelídképű  Micsaseket 
csehofi lizmusáról mindenki ismerte, a huszita  Medveczkyt, a Hodzsa-
imádó  Siskát nem kevésbé, akik egy-egy tarokkparti boros-világos 
szólásai között nem egyszer utaltak a jövendő szláv nagyságra, de olyan 
gyalázkodó, alacsonynívójú támadásokra mégsem gondoltak a magya-
rok, mint amilyeneket a komlóból dúsgazdag  Petrocics Jednota című 
tót lapja ellenük elkövetett. Iróniája a Balkánnak: a belgrádi végzet 
őket is elérte, s ha felderülne holnap a magyar jövő, ők könnyű és szíves 
szívvel járnák Canossa hamus útját. Mindkét esetre azonban meg kell 
állapítanunk, hogy miként a sváb politikában, úgy a bunyevác-sokác és 
tót politikában is magának a profanum vulgusnak a hangulata egészen 
más volt, és ma is más, mint a hivatalosan hirdetett piaci politikájuknak 
az arculata. De sem a sokác-bunyevác, sem a tót politika támadásai nem 
váltak előnyére a magyar politika kialakulásának.

Lehetne még sok okot felsorakoztatni az SHS magyarsága siker-
telen politikájának a mentségére és magyarázatára, de talán elég, ha 
arra a brutálisan balkáni terrorra hivatkozunk, amely hivatalos és nem 
hivatalos alakban hét év óta nyomorgatja minden vezérüket és nem 
vezérüket egyaránt. Sehol sem rózsás a magyarság sorsa, de az is igaz, 
hogy sehol sem él olyan nyers fi zikai terror alatt, mint itt. Dobrovoljác: 
micsoda rémes terror! Fegyvere van, hogy védje az államot az államel-
lenes magyar elem ellen, Nagyszerbia északi határán, agrárigénylő, aki 
földet kapott – nyolc holdat – ingyen a szerb államtól, a magyar ősi 
földbirtokból, de azt nem műveli meg, mert lusta hozzá és nem is ért a 
mezőgazdasághoz. Visszaadja albérletbe a volt gazdának, de a betakarí-
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tásnál megjelenik, hogy a termést elvigye. Panasz? A hatóság az albérlő 
tulajdonost bünteti meg, mért vette a törvény ellenére albérletbe a saját 
földjét. Szalonna kell az államvédő dobrovoljácnak, bemegy a magyar-
hoz és visz, különben jön az irredenta, a kémkedés, a kommunizmus. 
Izbeglica: ez a baranyaiak és a bácskaiak külön réme. Ezek a csonka 
Magyarországból menekült és eloptált szerbek. Magyar házakban lak-
nak – a vendégszobákban, és a magyarok az istállóban s a csűrökben. 
Hogy a magyar lisztjéhez is nyúlnak, az nem csoda, az balkáni jog. 
Orjuna, Srnao, ki nem ismerné ezeket a szerb nemzeti alakulatokat. 
A cégtáblák, az ablakok, a fejek beverése a délszláv állam megerősítése, 
„konszolidálása” céljából: ennek a két híres nevezetes szervezetnek ez a 
heroikus krónikája. Nyomdarobbantás, szerkesztőségek széjjelverése, 
üzleti könyveik automobilon való elrablása: ez a kultúrtevékenységük. 
Agrárreform: ez az örökös Damoklész-kard, amely minden magyar 
egzisztenciája felett függ, ha magyar alapon politizálni elég merész.

Íme, a históriai atmoszféra, amelyben a magyarság hét év óta élni 
kénytelen. S a magyarság Magyar Pártja his non obstantibus, mégis 
megszületett, él és harcol, s hozzátehetjük, a magyar faj politikai ösztö-
nének dicséretére, az egyedül helyes alapokon és elveken felépülve. Ha 
működésének eredménye a pozitív sikereket tekintve nem is kielégítő, 
de hisz a siker nem mindig az igazság, az igaz elvek fokmérője. Sőt, 
mintha ma a sikernek nem is volna köze a politikai elvek igaz voltához, 
ma, amikor világszerte a brachializmus üli múló értékű diadalait. Mi 
inkább úgy látjuk, hogy a politikai elvek igazsága, joga: csak a jövő 
politikai győzelmét jelentik.

A Magyar Párt megalakult azoknak a belső nehézségeknek ellené-
re, amelyeket a magyarság önmagában hordoz. Az összefogásnak meg 
kellett lennie, mert ötszázezernyi magyarság, amely egyforma kisebb-
ségi sorsra jutott, nem engedhette meg magának a teljes szétmorzsolás 
veszedelme nélkül a több magyar párt luxusát. De honnan vegyék azt a 
kohéziós gondolatot, amely minden magyart, a telepes torontál-temesit, 
a cseléd szlavóniait, a bácskai jómódú kisgazdát, a baranyai kálvinistát, 
a szocialista hajlandóságú munkást, a Tisza-mentalitású középosztályt, 
vagy a negyvennyolcas  Bartha Miklós eszmevilágában élő és felnevelt 
intelligenciát egyetlen, egységes táborba tömörítse? Két ilyen összefogó, 
egyetemes gondolat adódott: vagy kifejezetten a nemzetközileg adott és 
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garantált magyar kisebbségi szerződésre támaszkodni, és mint önálló 
kisebbségi párt fellépni, vagy pedig önálló magyar alapra helyezkedni, de 
az országos alkotmányra támaszkodva. Az első gondolatra lehetetlenség 
volt alapítani, mert a szerb politikai mentalitás ebben nagyra dagadt ál-
lami szuverenitásának megtagadását látta volna, s a kimondott szepara-
tizmust üldözte volna, nem maradt tehát más hátra, mint kimondani az 
önálló magyar nemzeti szervezkedést a vidovdáni alkotmány elismerése 
mellett. A választás tehát elvben helyes volt. Praktikus szövegezésében 
pedig így hangzott az elv: „A Magyar Pártnak tagja lehet mindenki, aki 
érzésében magyarnak vallja magát, és aki az azzal járó jogokat élvezni 
kívánja, de az ezzel járó terheket is viselni hajlandó.” Ideális praktika, 
hiszen így összefoghatók a magyarok rangra, rendre, a múlt nevelésére, 
szociális, liberális, demokrata felfogásra való tekintet nélkül. És mégis 
sok baj lett a „magyar érzés” körül. A „magyar” zsidók is bejöttek a 
pártba, mert magyaroknak érezték magukat, de ez még nem lett volna 
baj, sőt részben ez is volt a szövegezés célja, de a baj ott kezdődött, hogy 
a zsidók nagyobb részben vállalták a jogokat, nem vállalták azonban a 
terheket, s egyelőre a magyarságnak nem jelentettek tehernél egyebet. A 
másik baj pedig az volt, hogy a zsidóság az emigráció követelő inspirá-
ciójára rá akarta oktrojálni a Magyar Pártra Károlyiék „demokráciáját” 
és színtelen, szagtalan „liberalizmusát” szocialista vegyes felvágottjával. 
A harmadik baj végül az volt, hogy ez a magát magyarnak érző elem 
született opportunizmusával a szláv pártok keretei közé akarta szállítani 
„az önálló Magyar Pártot”. Ennek az irányzatnak vezérei dr.  Gráber 
László pancsovai magyar-zsidó ügyvéd és  Fenyves Ferenc szabadkai 
zsidó nyomdatulajdonos. Természetes, hogy aztán csúf belső harc tört 
ki a Magyar Párt keretein belül — a M. P. erejének gyengítésére. És itt ki 
kell emelnünk, hogy a higgadt és tetőtől-talpig magyar  Sántha György, 
a párt elnöke, a temperamentumos, de ízig-vérig magyar dr.  Nagy Ödön 
alelnök, a nagy és bátor agilitású dr.  Deák Leó, zombori ügyvéd és a 
kevésszavú, de hajthatatlan gerincű dr.  Czettler János, zentai ügyvéd, 
derekasan állták útját annak, hogy a M. P. átfogó eszmeköréből alázu-
hanjon az októbrizmus, vagy a gerinctelen szerb szervilizmus mocsaras 
alacsonyságára. Ez a belső harc, amely „a magyar érzésnek” köszönhető, 
végtelenül szomorú eredményhez is vezetett: denunciálás által az egész 
Magyar Párt vezetősége börtönbe került. A denunciáns egy  Fürt-Fürst 
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Jenő nevű zsidó „emigráns” volt,  Vukov Lukács szerint a Bácsmegyei 
Napló körül csoportosult „liberális” magyarok megrendezésében.

S mi a Magyar Párt programja? Két részre osztható.
1. Követeli az alkotmányban biztosított polgári, politikai, kulturális 

és gazdasági jogok egyenlő mértékben való alkalmazását a magyarokkal 
szemben is. 2. Követeli a Védelmi Szerződésben (1919. Saint-Germain-
en-Laye) körülírt kisebbségi „könnyítéseknek” nyelvi, iskolai, egyházi 
téren való törvényes biztosítását és intézményes végrehajtását. Követeli 
végül a szociális törvényhozást. Amint tehát látható, a program helyes, 
és a viszonyok diktálta alapokon épült fel, mert a törekvéseket a Magyar 
Párt mind felöleli, s annak keretein belül minden magyar elfér. De a 
legnagyobb nehézségeket a Magyar Párt nem is annyira programja te-
kintetében kénytelen érezni, hanem a követendő taktikája tekintetében. 
E téren éri a legtöbb vád és a legrosszindulatúbb gáncsoskodás minden 
oldalról.  Pasics radikálisaival többször tárgyalt, de sohasem kaphatta 
meg a garanciákat, hogy az agrárreform és iskolatéren megkapja azokat a 
jogait, amelyekre szerződésszerűleg igényt kell tartania, ha a magyarság 
elé lép, de egyébként sem mondhatott le az önálló magyar jellegéről, 
hiszen ezt a németség sem tette meg, és minden utódállamban a magyar-
ság különben is önálló alapokon áll, él és harcol. Erkölcsi halál volna a 
számára egy szláv pártba való beolvadása. A hírhedt  Pribicseviccsel való 
politikai paktum pedig még lehetetlenebb, hiszen köztudomású, hogy a 
magyarság minden sérelme, könnye, börtöne, iskolái megfojtása, föld-
jeinek elkobzása  Pribicsevics rémnevével áll közeli összefüggésben. És 
 Pribicsevics demokratái a limine elutasítják a kisebbségi pártok jogszerű 
egzisztenciáját.  Davidovicsék? Ez az egyetlen lehetőség, de hát bukásuk 
korán következett be, erejük tehát ma még gyenge a magyar jogok reális 
kiharcolására. És talán már a Davidovicsék iránt megnyilvánult eszté-
tikai szimpátia volt az, amely  Pasics megsemmisítő terrorját hívta ki az 
1925. febr. 8-iki választások idején. A  Radiccsal való szövetkezés eddig 
legalábbis a Magyar Párt feloszlató végveszedelmét jelentette volna, 
mert egyenes összeesküvő szeparatizmussal vádolták volna. A sokác-
bunyevácok szövetsége pedig pozitív erőt csak az esetre jelenthetett 
volna, ha a „vajdasági” összes pártok blokkját teremthette volna meg. 
A németekkel való paktum, amilyen természetes, épp olyan felesleges 
Szerbiában, mert az együttműködés most már úgyis önmagától értető-
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dő. Bár igaz, hogy a radikális szerb politika tisztára a legdrasztikusabb 
és amorális zsaroláson nyugszik, de hát eddig még a szlávoknak, tehát 
a horvátoknak,  Spahóéknak,  Korosecéknek sem sikerült semmit sem 
kizsarolni az omnipotens  Pasicstól – a gyakori paklizások ellenére sem.

Ilyen körülmények között igaza van a Magyar Párt vezetőségének, 
amikor kijelenti, hogy a magyarságot nem érdekli az uralkodó szláv tör-
zsek alkotmánypolitikai torzsalkodó harca, abba nem óhajt beleszólni, 
hanem csak a maga speciális nemzeti jogait tartja szeme előtt. Eddig 
ez volt az egyetlen lehető taktikája. S hogy a pozitív siker elmaradt? 
Az idő a Balkánon szeszélyes, ami ma sikert jelent, holnap a bukás oka 
lehet. De az erkölcsi integritást még a Balkán sem tudja megtörni. A 
Magyar Párt ereje: a Magyar Párt tiszta jövője, amelyet nem taktikázott 
el a könnyes múltjában.

Helyénvaló lesz, ha e helyütt még megrajzoljuk a magyar politikai 
sajtót és annak jellemét. A magyar sajtó központja ma Szabadka. Ott 
jelenik meg a két legterjedelmesebb magyar nyelvű lap, a Hirlap és a 
Bácsmegyei Napló. A Hirlap a Magyar Párt félhivatalos lapja, tehát 
annak politikáját képviseli. Hangja komoly, stílusa magyar, iránya 
gerinces, de sohasem provokáló. Politikai kritikáját mindenkor a ma-
gyar nemzeti és kisebbségi érdek vezérli, és soha sem feledkezik meg a 
viszonyok megkövetelte óvatosságról. Anyagilag szegényebb, és hírszol-
gálatában sem olyan gazdag, mint a gyűlölködő riválisa, a Bácsmegyei 
Napló. A B. N. üzleti vonatkozású. Szerkesztősége legnagyobbrészt 
„emigránsok”-ból áll.  Diószeghy Tibor mellett egy kissé furcsán ül 
Mesterházy Ambrus, akinek sokszor undorral és keserűséggel telt a 
szája íze, hiszen ősi magyar nemesi kálvinista család sarja.  Dettre János, 
a volt zsidó is, mintha idegenül érezné magát az intrikákkal telített 
szerkesztőségben, azért menekül legtöbbször az általánosan zengő 
vezércikkek társadalombölcseleti magasabb régióiba. A Bácsmegyei 
Naplónak a szelleme és iránya „emigráns”, tehát ez idő szerint kifeje-
zetten magyarellenes. Összeköttetése Béccsel, a pesti „liberálisokkal” 
közismert. Belgrád felől néha-néha egy-egy világos fenyegetés is éri, 
amely „magyar határokat” is emleget, ettől pedig irtózik az „emigráns” 
sajtóhad, mert magyar múltjukért a magyaroknak a határokon túl, 
szabadkai mathematika szerint, 180–200 évi hűvös járna ki. Egyébként 
színesen van szerkesztve és terjedelmes oldalszámon. Bátor, szókimon-
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dó, gerinces, de antiszemitizmusos az újvidéki Délbácska. Sok baja volt 
a Délbácskának az újvidéki szerbekkel, zsidókkal, szerkesztőit már 
véresre verték, de azért csodás bátorsággal kitart magyar és keresztény 
elvei mellett. Magyar gerincessége szinte szállóigévé lett. A bánsági ma-
gyarság lapja a becskereki Torontál. Szellemében kifogástalan magyar, 
hangjában nyugodt és óvatos: a lap irányán – ha kisebb terjedelemben 
is – dr.  Várady Imre és dr.  Mara Jenő magyar nyugalma sugárzik. A 
magyar sajtó azonban mondhatatlan anyagi nehézségekkel küzd, de 
mégis iparkodik emberfeletti ügyszeretettel a magyarság felvilágosítá-
sát, politikai kioktatását szolgálni. 

Magyar Kisebbség, 1926. február 1. 3. sz. 86–92. p.

III.

Térjünk rá ezek után az SHS-magyarság politikai krónikájának megvá-
zolására. 1922. július 26-ig, vagyis az „opció” határidejének leteltéig az 
SHS magyarságának semmi néven nevezendő politikai joga nem volt. 
Egyszerűen azért, mert a szerbek az opció-jogot úgy interpretálták, 
hogy aki eloptálhat, az még nem jugoszláv állampolgár, tehát politikai 
jogokkal nem élhet. Hiába hivatkoztak a születéssel járó annexionális 
állampolgárságra: 1920-ban a magyarok nem választhattak, politikai 
pártba nem szervezkedhettek, mert a választói névjegyzékbe fel sem 
vették őket rendezetlen állampolgárságuk ürügyén.

A magyarság így el lévén zárva a politikai élet lehetőségétől, társa-
dalmilag igyekezett úgy-ahogy összetartani a széjjelszaladt véreit. Ámde 
szabadon itt sem működhetett, hiszen régi társadalmi egyesületei is 
csaknem utolsó szálig fel voltak függesztve. Nem maradt más hátra, 
mint magánházak meghitt körében merengeni, vagy régi vendéglők 
zártkörű asztalánál búsongani és tervezgetni. „Felelőtlen” asztaltársa-
ságokat alakítottak: „Budlibicska”, „Hazug”, „Jópajtás” furcsa címeken, 
s ezek az asztaltársaságok hívogatták össze a bujdosó magyarokat egy 
kis előadásra, táncra, ahol legalább a magyar szó hangozhatott, a csüg-
gedőkbe puszta csengésével is bizodalmat öntve. Ez volt minden, ami 
az impérium első három esztendejében szabad és lehető volt. 1922-ig 
csupán a magyar sajtó vitatta temperált stílusban azokat a módokat, 



q  e 69 w

q  

hogyha majd szabad lesz, hogyan fognak politikailag megszervezkedni 
és dolgozni. Az első magyar párti előkészítő szervezet Szabadkán ala-
kult meg, s ez alapozta meg azokat az általános irányelveket, amelyeket 
majdan a hivatalos Magyar Párt követendő volt. Legelőször is azonban 
az aktivitásba lépés kimondásának kellett győzedelmeskednie, mert 
igen sok magyar továbbra is a passzivitásban kívánt maradni, mert 
nem tartotta érettnek és annyira konszolidáltnak Jugoszlávia politi-
kai viszonyait és mentalitását, hogy a magyarság szabadon és a siker 
reményével léphetett volna ki a jugoszláviai, gyűlölködő animozitással 
terhelt politikai életbe. De az aktivitást oly erővel, oly súlyos és türel-
metlen bizonyítékokkal követelték az ún. aktivisták, hogy mégis az 
akcióba lépés mellett döntöttek. Az országos megalakulást Szabadkára 
tervezték, de ide a szerb kormányzat nem engedélyezte, mert „nem ta-
lálta kívánatosnak, hogy az ország végvárosában, egy ellenséges állam 
közelében történjék ez a magyar demonstráció”. Zentára kellett tehát az 
alakulást összehívni 1922. szeptemberben. Hatalmas tömegek könnyes 
lelkesedéssel hallgatták a borongós és bizodalmas beszédeket. 

És a Magyar Párt azóta is járta, és ma is járja még a kálvária hihetet-
lenül nehéz és rögös útját. Szervezkedését a falvakban a helyi hatóságok 
legtöbb esetben nem engedélyezték azzal a szemforgató bizantinus kifo-
gással, hogy nem tudják csekély karhatalmi erejükkel a szervezkedő ma-
gyarok testi épségét megvédelmezni a nacionalista ifj úság agresszivitásá-
val szemben, ahol pedig a helyi hatóságok engedélyezték a szervezkedést, 
oda az újvidéki Orjuna-központ tényleg kirendelte a fegyveres or ju ná sok 
hordáit, s ezek aztán fütykösökkel széjjel is kergették a magyar alakuló 
gyűléseket. A panaszokat felvették, de orvoslást sehonnan soha még 
nem kaptak. Másutt meg csak azokat a magyarokat engedték „alakulni”, 
akik katonai kötelezettségüknek a szerb hadseregben eleget tettek, vagy 
jugoszláv állampolgárságukat igazolták, de viszont a szerb kormányzat 
gondoskodott arról, hogy a magyarok minél kevesebb számban jussanak 
a nemzetközi szerződések értelmében egyébként kétségtelen állam-
polgári joguk elismertetéséhez. Hogy ez mennyire tény, igazolja már 
az a körülmény is, hogy az SHS államnak hét év után ma sincs meg az 
állampolgárságot országosan szabályozó törvénye. Az viszont magától 
értetődő, hogy éppen ez a szándékos rendezetlenség lett okozójává an-
nak az európai történelemben hallatlan dolognak, hogy 140.000-nyi 
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választói jogosultsággal bíró magyar még ma sincs felvéve a választói 
névjegyzékbe. A Magyar Párt megalakulása óta folyton kilincselt, 
hogy minél több jogosultnak a választói jogát szó   szerint kiverekedje, 
és máig a magyar választóknak csupán fele került bele a   névjegyzékbe. 
Éppen ez a körülmény magyarázza meg, hogy a Magyar Párt az 1923 
márciusában megtartott választásokon nem vett részt, amit egy hivatalos 
kiáltványban adott tudtára az SHS magyarságának. Az   1925. február 
8-iki hírhedt választásokon a Magyar Párt teljes erejével harcba szállt, de 
teljes vereséget szenvedett, mert  Pasics rettentő terrorja, brutális erőszaka 
már eleve is halálra ítélte. Minden vád, amely a Magyar Párt vezetőségét 
éri a bukás miatt, nemcsak indokolatlan, de egyenesen rosszindulatú 
is. Az ellenzéki blokk és  Pasics nacionalista blokkja között az erőmeg-
osztás az volt, hogy a blokk a csatolt területeken mindenütt fölényes 
többséggel bírt, Pasicsnak tehát nem maradt más hátra, mint minden 
áron s minden eszközzel letörni azokat a nemzeti kisebbségeket  –  a 
magyarokat, törököket és németeket –, akik bár függetlenül léptek fel, 
de belső érzésük szerint inkább a jóindulatú  Davidovicsék felé húztak. S 
ezt  Pasics urnalopásokkal, börtönnel, a kisebbségek vezéreinek félholtra 
veretésével el is érte. Tökéletesen felmorzsolta a törökök 14 és magyarok 
5–6 mandátumát, így jutva kilenc főnyi többséghez. Az a szomorú eset, 
hogy az „emigránsok” ebben segítettek, csak annál biztosabbá tette a 
magyarság bukását. Azóta a Magyar Párt szétszórt és megfélemlített csa-
patait gyűjtögeti. Bármilyen keserűnek is látszik a sikertelenség, minden 
objektív kritikusnak latolgatnia kell azokat a súlyos okokat, amelyeket 
történelmi és pszichológiai megvilágításban eddig felsorakoztattunk. 
(Hangsúlyozzuk, hogy nem apológiát írtunk az SHS-magyarság poli-
tikája mellett – mire sem nekik, sem nekünk nem lehet szükségünk –, 
csupán egy volt a célunk: megírni a fájdalmas igazságot.)

Úgy gondoljuk azonban, hogy az a kép, amelyet az SHS magyarsá-
gának politikai életéről és harcairól megrajzoltunk, nem volna teljes, ha 
nem ismertetnők azt a nemzetiségi kisebbségi politikát és gondolkozást, 
amely ma a délszláv állam közvéleményében eddig kibontakozásban van. 
Ma három irány észlelhető a kisebbségekkel szemben a délszláv politi-
kában: 1. a demokratikus, vagyis a liberális irány; 2. a retorziós irányzat; 
és 3. a kisebbségek kolonizációjának az irányzata. Mit jelentenek ezek a 
meghatározások tartalmilag? A demokratikus, vagy liberális kisebbségi 
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politika ennyiből állna: az új haza határait minden irányban, de főleg 
Magyarország felé nemzeti megbízható elemekkel és hadsereggel, továb-
bá hétpróbás szerb tisztviselőkkel kell megerősíteni. Ha így az ország 
nyugalma biztosítva van, akkor minden jogot meg kell adni a kisebb-
ségeknek, mert csak a demokratikus és liberális jogaiban megelégedett 
kisebbség nem fog elkívánkozni a feudális és reakciós Magyarország 
felé. A megelégedés centripetális erőt jelent mindenkor, a jogfosztottság 
pedig centrifugális és szeparatisztikus kitörésekre vezet. Azaz nemzetileg 
megerősített határokon belül, szabad és teljes jogú kisebbségek. A retor-
ziós elmélet lényege így hangzik: a törvényhozásnak, a közigazgatásnak 
territoriálisnak kell lennie, vagyis a kérdéses lakossághoz mértnek. A 
magyarokkal szemben tehát olyannak, mint amilyet a magyar impérium 
idején a magyarok a szerbek ellen alkalmaztak. A magyarságot a vérség 
imperatívusza az ezeréves magyar állam eszméjéhez űzi. Ehhez minden 
poklokon át mindig fognak húzni – még akkor is, ha Jugoszláviában 
jog, szabadság és jólét lesz is osztályrészük –, mert az előttük mindig 
idegen dolog lesz. Épp ezért a magyar vérség paralizálására közéjük 
szerb vérséget kell telepíteni. Ezzel a retorzióval lehet csak megtartani a 
„Vajdaságot.” A harmadik irányzat a kolonizációs irány: a magyarság és 
a németség eszerint nem autochton lakossága a „Vajdaságnak”, hanem 
csupán a magyar kolonizáció eredményeként lakik ott. Az autochton 
lakosság itt a szerbség, a török kitakarodása után tisztára az ősi szerbek 
éltek a „Vajdaságban”. Tehát az autochton szerbeket vissza kell telepíte-
ni a „Vajdaságba”, s a magyaroknak Macedóniában és a Koszovón kell 
telepet adni. Ez szerintük a história diktátuma.

Amint látható, a magyarságra mindhárom irány egyformán vesze-
delmes, de ha lehetséges, a harmadik a legveszedelmesebb, ami még 
történelmileg is teljes hazugság. És ha tán az a kérdés merül fel, hogy a 
hivatalos belgrádi kormány politikájában melyik irányt követi, úgy a 
válasz igen egyszerű: mind a hármat, vagy helyesebben mindháromnál 
azt, ami a magyarság elnyomását célozza, szolgálja. Ilyen kisebbségi 
politikával szemben állani, amely méghozzá erkölcsében abszolute 
levantinus, politikai eszközeiben pedig hamisítatlanul balkáni, se nem 
könnyű, se nem egyszerű, de mindenestre a mártíriumig nehéz. 

Magyar Kisebbség, 1926. 4. sz., február 15. 142–145. p.
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A MAGYAR KISEBBSÉG POLITIKAI HELYZETE 
AZ SHS ÁLLAMBAN

Ha valamely politikai párt értékét azzal a sikerrel mérjük, amelyet 
működésével elért, akkor az utódállamok magyar kisebbségi pártjait 
vádakkal kellene illetnünk. Mert az a pozitív politikai eredmény, ame-
lyet  Szüllő Géza és  Szentiványi József felvidéki,  Bethlen György gróf 
erdélyi és  Sántha György délvidéki magyar kisebbségi pártjai kilenc 
év óta felmutathattak, a reális siker skáláján nem valami magas fokot 
jelez. De tévedés, sőt igazságtalanság volna elszakított magyarságunk 
politikáját csak ezzel az anyagias szemmértékkel mérni. A kisebbségi 
politika nemcsak a kisebbségre szakadt puszta politikai tény, hanem 
ezen felül egyetemes erkölcsi teher is, amelyet a millenáris magyar múlt, 
a nehéz magyar jelen, az ígéretesebb magyar jövő külön is a kálváriát 
járó magyar kisebbség nehéz útjára rak. A kisebbségi magyar politika 
sehol sem lehet csak a ma megalkuvó opportunizmusa, hanem a holnap 
élni akaró és tudó optimizmusának is kell lennie. Ha ez álláspontról 
értékeljük elcsatolt magyarságunk kilenc éves kisebbségi politikáját, 
akkor sikereik, amelyek inkább erkölcsiek, mint reálisak, valóban 
elismerésre méltók. Kétségtelenül erkölcsi sikerük, hogy a megtört 
magyar nemzeti öntudat újra gerincesen áll, és erősen cseng a szó, mely 
az eltépett magyar kultúra egyetemességét és kapcsolatát hangoztatja. 
Felvirágzott Erdély új magyar irodalma és harcol ott a megerősödött 
magyar sajtó. A kisebbségi magyar politika az elcsatolt területeken nem 
merül ki ma többé abban, hogy az új államok szűkmarkú politikájától 
holmi apróbb reális sikereket taktikázzon ki.

Politikai siker tekintetében a legszegényebb az SHS állambeli Ma-
gyar Párt. Sok oka és magyarázata van ennek a kedvezőtlen ténynek. Az 
első ok kétségkívül Belgrád bizantinus és balkáni eszközökkel dolgozó 
politikája, amellyel szemben az európai szellemű szlovének és horvátok 
sem tudnak megnyugtató, pozitív sikerekre rámutatni, annál kevésbé az 
a Magyar Párt, amelynek már létjogosultságát is kétségbe vonta eddig 
a szerb politikai vezérkar. További oka a politikai sikertelenségnek 
az ottani magyarság relatíve csekély száma. Félmilliónyi számukkal a 
délszláv országos politikában csak átmeneti és taktikai súlyuk lehet a 
törzsi hegemóniáért folyó keserű harcokban. Belső, tartalmi súlyuknak 
tán Nyugaton lehetne abszolút értéke, de nem a Száva túlsó partján. 
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Ezenkívül a délvidéki magyarság önmagában rejlő nehézségei: a külön 
délvidéki történelmi magyar lélek hiánya, az ottani magyar emigráció 
évekig tartó, most már apadó, de mindig egységet bontó izgatásai, föld-
rajzi és közigazgatási szétszóródottságuk, a  Pasics-stílusú hivatalos, a 
 Pribicsevics által pártfogolt „felelőtlen” terror: mind olyan nyomós okok 
és magyarázatok, amelyek érthetővé teszik azt a minimális politikai 
sikert, amelyet a délvidéki Magyar Párt eddig a javára írhat.

Ezzel szemben viszont nem szabad felednünk azokat az erkölcsi 
sikereket, amelyeket a jugoszláviai Magyar Párt kilenc évi harca és szen-
vedése árán elért. Felrázta a magyarságot abból a szinte kétségbeesett 
letargiából, amely évekig egyaránt megfeküdte a tiszaháti, a bácskai, a 
bánsági, a baranyai, a vendvidéki és főleg a szlavóniai magyarságot. Fel-
ébresztette az egység és a kisebbségi sors öntudatát a magyarok bomlott 
soraiban. Tartotta a magyar szót a gyér számú magyar egyesületekben, 
az egyenként kikönyörgött olvasókörökben, a műkedvelők színpad-
deszkáin, és ma már egyengeti útját, hasogatja barázdáit a bontakozó 
magyar irodalom magvetői előtt is. Fájó és panaszos, óvatos és sokszor 
hangos lelkiismeretévé szegődött annak a magyarságnak, amely sokáig 
maga is azt hitte, hogy a szerb asszimilációnak kell minden segítség és 
az eredményes defenzíva minden lehetősége nélkül áldozatául esnie. 
Aki nem ismeri a szerbizmus őserejű nacionalizmusának mindent le-
gázoló lendületét, az aligha fogja megbecsülhetni azt az erkölcsi sikert, 
hogy ma már az SHS államban a magyarság nem csupán népszámlálási 
adat, egy csökkenő szám, hanem nyelvében élő, kultúrájában talpra 
állott magyar kisebbség, amely nem fog és nem akar füstté válni, sőt 
megtagadott politikai ponderabilitását is megmentette.

1918 őszirózsás októberének 19. napján már megalakul Zágráb-
ban a Narodno Vijecse  Korosec Ante,39  Pavelics Ante és  Pribicsevics 

 39 Korosec (Korošec), Anton (Biserjan, 1872. május 12. – Belgrád, 1940. december 14.) 
szlovén politikus, katolikus papként megalapította a Szlovén Néppártot, 1906-tól 
ennek a pártnak volt képviselője a Bécsben működő Császári Tanácsban. 1917-től a 
bécsi parlament délszláv frakciójának a tagja, 1918-ban Zágrábban a Szlovének, Hor-
vátok és Szerbek Nemzeti Tanácsának elnöke, mely 1918. október 29-én kikiáltotta 
a Szerb–Horvát–Szlovén  Királyságot. 1920-tól közlekedési miniszterként a délszláv 
királyság első kormányának a tagja, a királyi diktatúra első éveiben belügyminiszter. 
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Szvetozár40 szellemi vezérlete alatt és kimondja, hogy a „wilsoni ön-
rendelkezés” alapján a monarchia délszláv részei – tehát Horvátország, 
Dalmácia, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, a Bácska, a Bánság, Baranya 
– mint tényleges jugoszláv többségű területek Szerbiával szövetkezve-
egyesülve, megalakítják Jugoszláviát. 

November 1-jén viszont Újvidéken alakul meg a szerb Narodni 
odbor, tisztára szerbekből,  Tomics Jása elnöklete alatt, amely ugyancsak 
örök időkre kimondja, hogy a szerb Vojvodina 1848-i históriai területe-
ivel, minden feltétel nélkül a győzelmes Szerbiához, az anyaországhoz 
csatlakozik. A Narodni odbor helyébe november 25-én a Narodna 
uprava lép, átvéve az impériumot azokon a délmagyarországi területeken, 
amelyeket a diadalmas szaloniki szerb hadsereg meghódít. De erről az 
önrendelkezési alapon nyugvó zágrábi és újvidéki határozatról sem a 
magyarok, sem a németek nem tudtak semmit, sőt egyáltalán az ese-
ményeket sem értették meg. Csak egy-két zavaros hét után tapasztalták 
az újvidéki szerb, úgynevezett „vojvodinai impérium” kibontakozását.

A szerb hadsereg bevonulásával, amely november hó folyamán ment 
végbe, minden magyar politikai keret és életforma szétbomlik. A magyar 
társadalmi egyesületeknek, sőt az egyházközségeknek működését is 

Az alkotmányozó nemzetgyűlés idején Nikola Pašić politikájának – s ezzel együtt a 
Víd-napi (Vidovdani) alkotmánynak – határozott ellenzője. 1940-ben a Cvetkovič–
Maček kormány oktatási minisztere volt. 

 40  Pribicsevics Szvetozár (Pribićević, Svetozar) (Kostajnica, 1875. október 26. – Prága, 
1936. szeptember 15.) Horvátországban született szerb politikus, a Demokrata Párt 
meghatározó személyisége. 1897-ben megjelent Misao vodilja Srba i Hrvata című 
munkájában azt fejtegette, hogy a horvát és a szerb nép voltaképpen egy és ugyanaz. 
1918-ban a Monarchia összeomlásakor tagja volt Szerbek, Horvátok és Szlové-
nek Nemzeti Tanácsának, a szerb–horvát–szlovén állam megalakulásakor előbb 
belügyminiszteri, majd az oktatási tárcát vezette. Az 1920-as években Radić Stjepan 
és a Horvát Parasztpárt kérlelhetetlen politikai ellenfele volt, a szerb hegemónia 
erősödésével azonban szembefordult Belgrád centralisztikus politikájával és kilépett 
a Demokrata Pártból. Az 1929-ben bevezetett királyi diktatúra után letartóztatták, 
elítélték, s 1931-ig börtönben ült. Ezt követően Prágába emigrált, ahol megírta Sán-
dor király diktatúrájáról szóló könyvét. Működése idején a királyi Jugoszlávia egyik 
legellentmondásosabb politikusa volt.
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felfüggesztik. 1918. december 1-jén Belgrádban a laibachi, a zágrábi, a 
szarajevói, az újvidéki délszláv nemzeti tanácsok kiküldöttei hivatalosan 
is kikiáltják Szerbiával való egyesülésüket és a Karagyorgye-dinasztia 
alatt a szerbek–horvátok–szlovének királyságát. Ez volna íme, a mai 
nemzetközileg is elismert SHS állam megalakulásának rövidre fogott 
története, és a szlávok szerint „a délszláv népek szabad akaratából folyó 
belső jogalapja”. Mindez a magyarság és a németség megkérdezése, sőt 
tudta nélkül történt.

A magyarság így 1918 óta egészen 1922. január 26-ig minden nyil-
vános élet és jog nélkül volt; sem állampolgári, sem politikai jogokkal 
nem rendelkezett. Az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokon, 
1920 novemberében nem volt szabad részt vennie, s így a vidovdáni al-
kotmány41 (1921. június 29.) megalkotásához sem szólhatott hozzá. Azt 
„róla, nélküle” hirdette ki  Sándor régens. Őket ez időben a békeszerző-
dések ellenére nem tekintették teljes jogú jugoszláv állampolgároknak, 
s a vidovdáni alkotmány ellenére sem, mert éppen a békeszerződések 
értelmében jogukban állott nemzeti államuk javára való „optálhatás”. 
Az opció pedig végleg minden formájában csak 1922. január hó 26-
án járt le. Ez alatt a három év alatt a magyarság egész művelődési és 
társadalmi élete csak abban állhatott, hogy néhány asztaltársaság bús 
körében elmélkedett hangtalanul bizonytalan sorsa felett. Politikai 
élete pedig abban merült ki, hogy alaposan cenzúrázott lapjaiban 
hangfogóval írogatott jövőben követendő politikájáról.

Amikor az opciós határidő lejárt, a magyarságnak immár jogában 
állott a politikai tevékenység is. Azért már 1922. január 29-én sietett 
Szabadkán megalakítani a megszervezendő Országos Magyar Párt sza-
badkai helyi szervezetét, élén egy száztagú szervező bizottsággal.  Nagy 
Ödön, szabadkai ügyvéd ezen az első magyar kisebbségi gyűlésen így 
kezdi meg történelmi beszédét: „A mai napnak jelentősége van, mert 
amióta kisebbséggé alakítottak át, ez az első alkalom, hogy együvé 

 41 Vidovdáni alkotmány (Víd-napi alkotmány) – A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
úgynevezett alkotmányozó nemzetgyűlése során kidolgozott, és 1921. június 28-án 
– a rigómezei ütközet évfordulóján – elfogadott alkotmánya, mely Nikola Pašić erő-
teljes befolyása nyomán biztos alapja volt a szerb hegemóniának. 1929. január 6-án a 
királyi diktatúra rendelkezéseivel hatályon kívül helyezték. 
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gyűltek azok, akiket az egyforma sors, az anyanyelv, a vérrokonság, a 
kultúra közössége, a sokszázados múlt, az emlékezés és a szeretet fűz 
egymáshoz... Ha továbbra is ölbetett kezekkel nézzük az állam életét, 
az élet csúnyán át fog gázolni rajtunk, s mindenki joggal hihetné, hogy 
bajokat, sérelmeket nem szenvedtünk, orvosolni valónk nincsen... s a 
kisebbségi jogok minden előnyét élvezzük.” A lelkesen látogatott gyű-
lésen az aktivisták győztek azok felett a passzivisták felett, akik még 
nem tartották az SHS állam belpolitikai viszonyait annyira lehiggad-
taknak, hogy a magyar kisebbségi párt nyíltan és fi zikai megtámadta-
tások nélkül a politikai porondra léphetne. Az egybegyűlt magyarság 
döntő többsége azonban kimondja, hogy politikai tevékenységbe fog. 
A szervezkedést felülről lefelé megkezdi: először a városokban, azután 
a járási székhelyeken és végül a falvakban. Akkor ez volt az egyetlen 
lehetőség. De a szervezkedés így sem ment simán; a helyi hatóságok ezer 
akadályt gördítenek a jogos szervezkedés elé, de akcióba lép a nagyszerb 
ifj úsági Orjuna és Srnao is a fegyveres dobrovoljácokkal együttesen, és 
fütykösökkel verik szét a magyar alakuló gyűléseket.

1922. április 19-én  Pasics Nikola42 miniszterelnök hívására a Magyar 
Párt vezetősége megjelenik Belgrádban. Ez első tárgyalás eredménye 
egy mérsékelt hangú, jogi alapokon nyugvó memorandum volt. 

1922. szeptember hó 17-én Zentán, a város főterén tízezernyi, 
mindenfelől összesereglett magyarság jelenlétében megalakul a Jugo-
szláviai Országos Magyar Párt. A krónikás úgy számol be erről az első 
szabad ég alatt megtartott magyar politikai népgyűlésről, hogy annak 
lefolyását híven leírnia nem lehet, mert ebből a leírásából hiányoznék a 

 42 Pašić, Nikola (Zaječar, 1845. december 19. – Belgrád, 1926. december 10.) szerb 
politikus, a Radikális Párt alapítója és vezetője. 1891 és 1892 között először töltötte 
be a miniszterelnöki tisztséget. A Milan király elleni 1899-es merénylet után öt év 
börtönre ítélték. 1903-ig visszavonult a politikától. Aleksandar Obrenović meg-
gyilkolását és a  Karađorđe-dinasztia hatalomra kerülését követően 1903-ban ismét 
átvette a Radikális Párt vezetését. 1904-től egészen 1926-ban bekövetkezett haláláig 
előbb a Szerb Királyság, majd a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság miniszterelnöke, 
centralista meggyőződésű politikus. Az 1919-es párizsi békekonferencián ő vezette a 
szerb küldöttséget, s az ő nevéhez köthető az 1921-es vidovdáni alkotmány is, mellyel 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot monarchiává avatta. 
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„magyar szívek összedobbanása és a magyar örömkönnyek csillogása”. 
A párt elnöke:  Sántha György, szabadkai igazgató-főorvos, társelnökei: 
 Várady Imre, volt magyar országgyűlési képviselő (Nagybecskerek), 
 Gráber László ügyvéd (Pancsova),  Falcione Árpád nagybirtokos 
(Zombor) és  Sóthy Ádám volt városi főügyész (Zenta) lettek. A párt 
ügyvezetőjévé pedig  Nagy Ödön szabadkai ügyvédet választották. 
Ezenkívül egy száztagú vezérlő bizottságot állítanak a párt élére a 
„Vajdaság” minden magyarlakta területéről. A párt politikai taktiká-
jának esetenkénti megszabását az elnökségre bízzák azzal az általános 
irányelvvel, hogy amelyik többet biztosít a szláv pártok közül, azzal 
kell haladni a párt önállóságának gondos fenntartása mellett. A Ma-
gyar Párt ezzel kimondta, hogy önálló kisebbségi alapra helyezkedik. 
Elismeri a vidovdáni alkotmányt, de nem ismer sem világnézeti, sem 
kizárólag szociális, agrár, vagy felekezeti tagozódásokat a magyarság 
között. Programját tizenhat pontban foglalta össze.

1923. március hó 25-én országos választások következnek. A Ma-
gyar Párt hiába fejt ki heroikus erőfeszítéseket,  Pasics– Pribicsevics még 
választói joghoz sem juttatja a magyarság tömegeit. Csupán egyetlen 
magyarlakta járásban vesznek fel mutatóba magyarokat is a választói 
névjegyzékekbe. Hiába a választói törvény, az alkotmány, titkos bel-
ügyminiszteri rendelet alapján kihagyják a választók névjegyzékéből 
a magyarság nagy többségét. Ennek következtében a Magyar Párt egy 
kiáltványban kénytelen tudtára adni „az ország magyar népének”, 
hogy tiltakozásul az újabb jogfosztás ellen, passzivitásban marad az 
egész magyarság. S mindez azért történt így, mert  Pasics és  Pribicsevics 
túlzó nacionalista kormányzó-blokkja még nem akart a Narodna 
skupstinában önálló magyar kisebbségi pártot látni, a Magyar Párt 
viszont nem volt hajlandó erkölcsi fundamentumát: a kisebbségi alapot 
feladni, amint ezt tőle  Pasics követelte. A magyarság újra parlamenti 
képviselet nélkül maradt.

1925. február 8-án ismét országos választások voltak. Ezúttal  Pasics 
maga választ, életében utoljára, de nála is szokatlanul drasztikus eszkö-
zökkel. Választási jelszava: letörni minden eszközzel a nemzeti kisebb-
ségeket, mert csak ezeken a kisebbségi területeken juthat többséghez. A 
többséget valóban sikerül is megteremtenie a kisebbségek letiprásával. 
A Magyar Párt teljes vereséget szenved. Egyetlen képviselőt sem sikerül 
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megválasztania. Különben most is csak szavazói töredékével tudott az 
urnák elé jutni, ha ugyan oda egyáltalán átvergődhetett a csendőrségi 
kordonokon keresztül. Választóit most sem vették fel a névjegyzékekbe, 
megint titkos belügyminiszteri rendeletre. Már három év óta volt az 
SHS államnak alkotmánya, már három év óta járt le az opció határideje, 
de azért a magyarság most sem érhette el a legprimitívebb állampolgári 
jogait és politikai életének szabad gyakorlatát.

1927. szeptember 11-én immár negyedik országos választás volt. 
 Pasics most már nem él,  Pribicsevics pedig az ellenzéken vergődik. 
A választásokat ezúttal a „szelíd és királypárti”   Vukicsevics Velja43 
vezeti az átfogó „negyedik párt” gondolatával és a liberális köpenyű 
demokratákkal szövetkezve. Ez a választás politikailag a legnehezebb 
volt a Magyar Pártra.  Vukicsevics ugyanis paktumra szólította fel a 
Magyar Pártot a radikálisok nevében, de a kormányzó koalícióban ott 
vannak ezúttal a demokraták is. Ha tehát csak a radikálisokkal megy a 
magyarság, a demokraták hatalma és haragja fogja őket sújtani, ha pedig 
az önállóság teljes feladásával paktál le mandátumok fejében, akkor a 
párt önállósága kerül gyanús színbe a magyar választók szemében. Mit 
tesz tehát? Észak-Bácskában és a Bánságban Vukicseviccsel szövetkezik, 
a Közép-Bácskában a demokratákkal indul, Dél–Bácskában pedig 
önállóan veszi fel a harcot. Most már  Vukicsevics nagy tömegekben 
véteti fel a magyar szövetségeseit a választói listákra, mert szüksége van 
rájuk. Végre kilenc évi teljes sikertelenség után: felcsillog az első siker 
a láthatáron. Észak-Bácskában győz  Streliczky Dénes, a Magyar Párt 
politikai főtitkára, a Bánságban pedig mandátumhoz jut  Várady Imre, 
a bánsági magyarság vezére. Zomborban ellenben megbukik  Deák Leó, 
urnalopások miatt, alig 70 szavazattal. Ugyanígy megbukik Újvidéken 
alig egy-kétszáz szavazattal az önálló listával fellépett  Király Károly is, 
az adai magyarság vezére. Szomorú és nehéz harcok árán, 1918 óta végre 
mégis két magyarpárti képviselő ül a viharos belgrádi szkupstinában. 

 43 Vukičević, Velimir (  Vukicsevics Velja) (Oparić, 1871. július 11. – Belgrád, 1930. 
november 27.) A svetozarevói tanítóképző tanára, szerb politikus. 1906-ban a Szerb 
Radikális Párt képviselőjeként kezdte politikai pályáját. 1921–1922-ben építésügyi 
miniszter, 1927–1928-ban miniszterelnök. A Radić testvérek 1928. június 20-án 
történt meggyilkolását követően lemondott tisztségéről.
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Pozitív sikernek nem nagy siker, hiszen száma szerint legalább nyolc-
tíz képviselő illetné meg a délvidéki magyarságot, de azért sokkal 
nagyobb eredményt jelent ezúttal az a tény, hogy végre a Magyar Párt 
megszervezve állhat csaknem a legtöbb magyarlakta községben és 
végre 70–80%-ban bekerül a választói névjegyzékekbe is. Majdnem 
tízévi harc árán, íme, a Magyar Párt megmentette a magyarság eddig 
megtagadott politikai ponderabilitását, de mindenesetre megmentet-
te, nagy részben legalább, a magyarság legprimitívebb állampolgári és 
politikai jogait is.

Nem volna teljes a délvidéki magyarság politikai életének rajza, ha 
itt ki nem térnénk egyúttal az úgynevezett közigazgatási politikára is.

Az SHS államban megalakulása óta, illetve 1919 óta, a Magyaror-
szágtól elcsatolt területen a községi és megyei autonóm közigazgatást a 
belgrádi kormány által kinevezett, vagy amint hivatalosan mondották, 
a „kibővített tanácsok” vezették. Ezekben a kinevezett tanácsokban 
aránytalan többségben mindig a szerbek, vagy legalábbis a szlávok ültek. 
Magyarok csak nagy ritkán és kevesen. Közigazgatási autonómiáról 
tehát nem lehetett szó, habár ugyanakkor Szerbiában, sőt a más dél-
szlávok által lakott, egyesített területeken is, a nép által választott kép-
viselőtestületek álltak a községek, illetve a kerületek élén.  Pasics Nikola 
élete végéig nem tudta elképzelni, hogy az ő Nagyszerbiájának valamely 
városában vagy községében magyar és német kisebbség intézze belső 
községi ügyeit. Csak a „gyenge” Uzunovics-kormány vállalkozott arra, 
hogy a „Vojvodina” területén megkísérli visszaállítani a régen esedékes 
és az ottani szerbek által is a közismert korrupciók miatt türelmetlenül 
követelt helyi autonómiákat. Először óvatosan csak felülről kezdte a 
kísérleteit, vagyis országosan csak 2 kerületi választásokat rendelt el. 
De, hogy a kerületekben is biztosítsa legalább is a szláv többséget, szö-
vetségre lépett a magyarokkal és a németekkel, persze, csak annyi helyet 
juttatva nekik a közös listákon, hogy kisebbségi támogatás mellett 
mégis kikerüljön a szerb többség. Így zajlottak le 1927. január hó 23-án 
a „Vajdaságban” az első autonóm kerületi választások a kisebbségekkel 
támogatott kormánykoalíció fényes győzelmével. A Magyar Párt 12 
kerületi képviselőt kapott a radikálisokkal ad hoc szövetkezett lajstro-
mokon és 4 magyar került be az ellenzék listáin. Így ezentúl legalább 
szavát hallathatja a magyarság a kerületi közigazgatásban.



e 80 w   q

q

Az 1927/28 évi szerb költségvetési törvény magáévá tette az 1886. 
évi XXI. és XXII. magyar törvényhatósági és községi törvényt és ennek 
alapján rendelte el a költségvetési 165. §-sal a községi választásokat 
az elcsatolt Délmagyarország területén. A magyar törvényből azon-
ban kihagyta a 32–54-ig terjedő szakaszokat, s ezek helyébe ezeket 
a módosításokat iktatja: községi képviselőtestület a maga egészében 
választott, a választás titkos, általános és közvetlen szavazati jog alapján 
történik és mandátuma 3 évre szól. Aktív választójoga van minden 21 
éves jugoszláv férfi  állampolgárnak, aki a választói névjegyzékekbe fel 
van véve, passzív választójoga viszont minden 24 éves jugoszláv férfi  
állampolgárnak van, ha a törvény által ettől a jogától nincsen ítélettel 
megfosztva. Községekben 20 képviselő a legkevesebb, 40 a legtöbb. 
Városokban 10 ezer lakosig 40, 20 ezerig 60, 30 ezerig 72, 50 ezerig 
80, ezen túl pedig 100 képviselőtestületi tag választandó. Máskülönben 
minden 100 lakosra egy képviselő esik. A választás lajstromos.

Az így módosított magyar törvénynek az alapján 1927. november 
hó 6-án történt meg az első községi választás az elcsatolt Délvidéken, s 
ennek alapján fog majd működni a községi autonómia mindaddig, amíg 
a Szkupstina nem hozza meg az egységes közigazgatási törvényt. Ezút-
tal a Magyar Párt, ahol ez lehetséges volt, minden magyar községben 
önálló listával lépett fel és végre örvendetes pozitív sikerhez is jutott. 
A helyi politikai viszonyokhoz képest azonban itt-ott mégis majd a de-
mokratákkal, majd a németékkel, majd a radikálisokkal volt kénytelen 
közös lajstromon szerepelni. Voltak ugyan ezúttal is magyarok, akik 
az önálló magyar lista ellenére mégis a demokratákra szavaztak, vagy a 
radicsiánusokkal tartottak, de ennek a községi politikában az egyete-
mes magyarságra nincs nagyobb hátránya, mert ez esetben a támogatás 
nem annyira a demokrata pártnak és  Radicsnak szólt, mint inkább 
azoknak a magyaroknak, akik a demokraták, vagy a Radicsék listáin 
szerepeltek. Különös ambícióval szállt síkra a győzelemért az újvidéki 
magyarság, mert meg akarta mutatni, hogy a „szerb Athénben” él. Oly 
nagymérvű fegyelemről tett tanúságot a diadal akarásában, hogy ma az 
újvidéki városi képviselő-testület második legnagyobb pártjává lendült. 
Hasonlóan szép siker koronázta a tiszaháti magyarságot, nagy részben 
a középső Bácskát és az ébredező Baranyát is. De talán a legmeghatóbb 
a sajkásvidéki szétszórt magyarság összefogása ezeken a kizárólag 
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szerbek által lakott tájakon, itt is behozta a maga egy-két képviselőjét 
90–100 szavazatával. Végre tehát elérte a Magyar Párt, amit régóta 
akart: megmutatta politikai erejét és értékét a belgrádi hatalomnak.

Hogy mi lesz a hatása, eredménye győzelmének? Ha el akar valamit 
érni a kisebbségi jogok terén, valószínűleg össze kell majd fognia ezentúl 
is a szerb kormányzó pártokkal, de ezentúl támogatásának meglesz a 
reális ára is: a magyar érdekek fokozottabb kielégítése. Nem szabad elfe-
lednünk, hogy az SHS államban a községi politika nem egyedül községi 
természetű érdekeken épül fel, hanem mindig összefügg az országos 
pártpolitikával, annak néha alapja, néha kiindulása, a legtöbbször a 
függvénye és mindig a tükre. Akié tehát a község politikája, azé az or-
szágos pártpolitikai túlsúly is. Ezért van különös súlya a most lezajlott 
községi választásnak az SHS államban. A legfőbb és a legpozitívebb 
eredménye ennek a magyar előretörésnek az, hogy ezentúl a magyarság 
is beleszólhat legközvetlenebb ügyeinek intézésébe, anyagi érdekeinek 
igazgatásába. De a Magyar Párt megkapta ezekkel a választásokkal a 
magyar nép részéről is a maga számszerű eleven tartalmát.

Egyetlen szomorúbb adata a községi választásoknak a magyarságra 
az a körülmény, hogy a „független munkáspárt” cégére alatt több ezer 
magyar szavazó és több magyar képviselő húzódik meg. A független 
munkáspárt 142 képviselőt kapott, ebből körülbelül 90 a magyar. Ezek 
azok a szerencsétlen magyar cselédek és földmunkások, akik a magyar 
nagybirtokok felaprózása következtében kereset és kenyér nélkül 
maradtak, földet pedig, mint magyarok, nem igényelhettek és nem is 
kaptak. Így boldogtalan nyomorúságuk alkalmas talajnak bizonyult 
az elszánt kommunizmus számára. Nyomorúságukban talán nem is a 
magyarságukat feledték el, csak nem bíznak a szerb polgári demokrá-
ciában, amely őket a földreformból kitagadta. 

Ez volt kilenc év óta, és ez ma az SHS államba csatolt magyarság 
sikerekben szegény, de szenvedésekben gazdag politikai élete. Ez a 
politika még nem befejezett, ma még nem megnyugtató. Még mini-
mális a sikere, de annyi való, hogy a csekély lehetőségek tövises útján, 
tanulva és tapasztalva, lassan halad előre: az elviselhetőbb jövője felé. 
Ha egyszer majd a magyar történet megírja az elszakított magyarság 
küzdelmeit, szenvedéseit, vajúdásait, útkereséseit, meg fogja állapítani 
azt is, hogy az elcsatolt Délvidék valaha könnyed és dalos magyarsága 
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a szerbség primitív erejű nacionalizmusának lendületes nyomása alatt 
és általában a fi lozófi ai jugoszlávizmus gyakorlati elfogultsága ellenére 
is, kifejtette lelke legmélyéből a hagyományos magyar politikai ösztönt, 
a magyar egyetemes célok megérzését, a faji élniakarást, de különösen 
a jövőjébe vetett komoly és törhetetlen hitet. Ez az elcsatolt délvidéki 
magyarság a szenvedések üllőjén acélosodott új magyar típussá, a ha-
zájától elszakított magyarság típusává. 

Magyar Szemle, 1928. január 1. (5.) sz., 48–53. p.
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A MAGYARSÁG TÍZÉVES ÉLETE 
AZ SHS KIRÁLYSÁGBAN
 

Nem ünnepelünk, de sírunk – ez ma a jubiláris tizedik évben az SHS 
államhoz csatolt „új területek” közhangulata. „Mi mindannyian 
rettenetesen csalódtunk”  –  jelenti ki maga  Pribicsevics Szvetozár, a 
délszlávok egyesülésének valaha legrajongóbb apostola. „A mi szá-
munkra nem létezik a mai állam, mai berendezésében sem jogilag, 
de még kevésbé erkölcsi szempontból. Csak a szerbiánusok fi zikai 
erőszakának a ténye áll fenn ma az ideáti területek és főleg a horvátok 
felett” – ezeket pedig  Radics44 utóda, Macsek45 hirdeti. Ugyancsak 
 Macsek ünnepi helyzetrajza: „Ma, sajnos, sokkal rosszabb helyzetben 
vagyunk, mint azelőtt voltunk – igen, a mai helyzet százszor rosszabb, 
mint a régi volt, nemcsak gazdaságilag, hanem minden más vonatko-
zásában is. Ha mi, horvátok és szerbek, előre tudtuk volna azt, hogy 
mi vár reánk, egyetlen újunkat sem mozgattuk volna meg azért, hogy 
a Monarchiát megdöntsük.” Ha így beszélnek a horvátok, mennyivel 
több okuk lehet az elkeseredésre a jugoszláv megszállt területen lakó 
magyaroknak, akiknek a horvátokénál sokkal súlyosabb a helyzetük, 
nemcsak gazdasági, hanem minden más vonatkozásban is.

 44 Radics, Stjepan (Trabajevo Desno 1871. május 11. – Zágráb, 1928. augusztus 8.) 
horvát politikus, a Horvát Parasztpárt első elnöke. Az 1920-as években a szerb cent-
ralista pártok fő ellenfele. Bár 1925-ben kiegyezett Belgráddal, tartós megbékélésre 
soha nem került sor. 1928. június 20-án Puniša Racić radikális párti képviselő három 
másik horvát társával együtt lelőtte. Ketten a helyszínen meghaltak, Stjepan Radić 
életéért sokáig küzdöttek a zágrábi orvosok, de megmenteni már nem tudták. A 
parlamenti incidens után a délszláv állam anarchiába süllyedt, s ez okot adott Sándor 
királynak a diktatúra 1929. január 6-án történt bevezetésére. 

 45  Macsek (Maček), Vladko ( Jastrebarsko, 1879. július 20. – Washington, 1964. május 15.) 
horvát politikus, 1905-től a Horvát Parasztpárt vezetőségi tagja, 1920-tól egyik alelnöke, 
Radić Stjepan 1928-ban bekövetkezett halálát követően a párt elnöke. 1924-ben a belgrá-
di skupština elnöke. Többször – 1925-ben, 1930-ban, 1933-ban – volt börtönben. Kon-
zervatív meggyőződésű politikuskén a királyi Jugoszlávia föderatív átalakításáért küzdött. 
1939-ben ő írta alá a Horvát Bánság autonómiájáról szóló nyilatkozatot. A Független 
Horvát Állam megalakulásakor újra börtönbe került, 1941 októbere és 1942 márciusa 
között Jasenovácon raboskodott. 1945. május 6-án végleg elhagyta a titói Jugoszláviát. 
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A Délvidék magyarsága az új délszláv állam délszlávságával szem-
ben, 472.409 lélekszámával, alig 5 százalékot tesz ki. A „vajdasági” 
arányszáma pedig az ott lakó nemzetiségekkel szemben így alakul: 
szerb, sokác és bunyevác együtt 38%, magyarság 28%, németség 24%, 
a fennmaradó 10% rutén, tót, oláh, zsidó. A tíz év alatt nem kevesebb, 
mint 15 ezer szerb tisztviselőcsaládot, és több mint 10 ezer dobrovoljac 
családot telepített le a délvidéki magyarság közé a szerb államhatalom. 
Nagyobb tömbökben a magyarok a Tisza két partján, a baranyai három-
szögben és Szlavóniában laknak. Ez a relatíve csekély számuk is vallási 
szempontból újra megoszlik: 51.762 a református, 22.153 az evangélikus 
magyar, míg a túlnyomó többség katholikus. A megoszlást fokozza még 
az a tény is, hogy a belgrádi kormány az új kerületi beosztásról szóló 
törvényével négy kerületre szabdalta fel a magyarlakta Délvidéket: 
a Tisza jobb partját Belgrádhoz, a Tisza bal partját Szemendriához, 
Közép-, Észak-Bácskát és a Baranyát Újvidékhez, a muramenti részeket 
végül Marburghoz csatolta. Természetes, hogy így a földrajzi, vallási 
és közigazgatási megosztottság súlyos helyzeti tehertétele az ottani 
magyarság egységes boldogulásának, egységes politikai szerepének 
és általában egységes kisebbségi életének. Tíz év alatt nehéz fáradság 
volt tehát ezt a mindenképpen izolált magyarságot nemcsak egységes 
nemzeti öntudatra rázni, hanem a nemzeti kisebbségi gondolat egységes 
magaslatára is lendíteni. De ez ma nagy részben sikerült.

Ám a magyarság odalenn nemcsak ezzel a helyzeti nehézséggel állt 
szemben, hanem, főleg a megszállás első éveiben, nem talált sem lelki 
megértésre, sem politikai segítségre sem a németeknél, sem a tótoknál, 
sem a sokác-bunyevácoknál, legkevésbé a szerbeknél, akikkel pedig 
századokon át békésen együtt élt. A németség külön utakat választott, 
nemegyszer a magyarság hátrányára, s nem nézve a múltat közös em-
lékeivel, és nem érezve a jelen kisebbségi végzet közös parancsszavát 
sem. Ez a helyzet azonban ma, tíz év után, csak a múlt feledésre ítélt, 
kellemetlen emléke. Ma már a németség minden harca a közös kisebb-
ségi törekvések céltudatos küzdelme is, minden írásos szövetség nélkül. 
Ami a tótokat illeti, ők egyenes ellenségeivé vedlettek a magyarságnak. 
S talán ez nem is csoda. Hiszen a bácskai gazdag tótok   Hodzsa Milán 
cseh-barát, huszita lelkű, nagyszláv választói voltak már a magyar 
uralom idején is. A tót vitézkedést a magyarság ellen a petrőci Jednota 
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nevű lap követte el elsősorban. Sokszor vérlázító hangnemben szúrt 
bele a megdőlt magyarság szívébe-lelkébe. Ma sem változott meg. Min-
denesetre azonban sajátságos volt a sokác-bunyevácok állásfoglalása a 
magyarsággal szemben. Az a bunyevác intelligencia, amely a magyar 
uralom idején hangos negyvennyolcas hírében tetszelgett, titokban már 
1918. október 16-án kimondja az elszakadást, mert egyszerre felfedezte 
alvó jugoszláv vérét, ma pedig már a horvát lelkét. Lapja, a szabadkai 
Neven, nem egy keserű vágást mért a magyarság becsületére. Maga 
a sokác-bunyevác nép azonban nem követte önkinevezte vezérkarát 
ebben a hálátlan és magyarellenes szerepében. Zombor vidékének 
sokácai és bunyevácai legalább határozottan szimpatikus érzésekkel 
nézték a magyarság szomorú vergődését. Ma pedig vannak ezeken a 
dél-bácskai tájakon sokácok, akik a magyar jelöltek többségét hozták 
be egy-egy községi képviselő-testületbe. A délvidéki szerbek – nem is 
volt más várható tőlük – a paroxizmusig menő gyűlölettel üldöztek 
mindent, élőt és holtat egyaránt, ami a magyarságra emlékeztetett. 
Felcsaptak orjunásoknak, dobrovoljácoknak s ők fejtették ki a balkáni 
invázióval a magyarok ellen azt a hihetetlen fi zikai és erkölcsi terrort, 
amely a legmélyebb letargiába verte bele a magyarság amúgy is roskadt 
sorait. Az újvidéki Zasztava,  Miletics Szvetozár és  Tomics Jasa hajdani 
lapja, megvetést, a Vidovdán gyűlöletet, a szabadkai Princip pedig 
egyenesen kiirtást hirdetett a magyarság ellen. Csak egy-két mondatát 
idézzük: „A pánszlávizmusnak, politikai és kulturális inváziójával – 
amely a kisantant szervezetében testesül meg – el kell érnie a magyar 
faj összeomlását. A magyar faj likvidálása a háború utáni és felébredt 
szlávságnak legelső feladata. (…) Néhány évtized alatt, szisztematikus 
és agresszív szláv imperialista politikával el kell foglalni a kicsiny ma-
gyar oázist, a szulejmán-árpádi kultúrának ezt az egyetlen és utolsó 
európai tatár maradványát... Magyarországnak el kell tűnnie Európa 
térképéről... A kisebbségek nem gondja Európának, mert Európa csak a 
»nacionális majoritások« megerősítése által tud konszolidálódni. En-
nek a folyamatnak viszont a konzekvenciája és kötelessége: asszimilálni 
a kisebbségeket és evolúció által egyáltalán eltüntetni őket az európai 
politika felszínéről.” (Princip, 1922. szeptember 23.)

De mindez még nem minden. A legfájdalmasabb valóság az volt a 
magyarság számára, hogy úgynevezett „magyarok” is végigostorozták 
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görnyedt hátát. A bajai, pécs-baranyai Linder–Károlyi-féle „emigráci-
óra” gondolunk, amely a Bácsmegyei Napló és a már kimúlt Vajdaság 
hasábjain képtelen „fehérterror”, „mágnás kutya” hírekkel gázolt bele 
sokáig az egyetemes magyar becsületbe. De nem kímélte ez a vöröses 
„emigráció” az ottani magyarság vezetőit sem, akiket az elkorhadt régi 
magyar „mungó és dzsentri” politika exponenseinek tüntetett fel, és 
akik nem illenek bele a történelmi erők által végleg megalkotott új, 
demokratikus délszláv országba.

A legsúlyosabb csapás a Délvidék magyarságát az iskolaügy terén 
érte. A belgrádi iskolapolitika ugyanis egyetlen minisztertanácsi hatá-
rozattal, még 1919-ben, elvette az összes iskoláit az alsófokon éppúgy, 
mint a középfokon. Valamennyi felekezeti, községi, társulati, egyesületi 
iskoláit államosította, úgyhogy ma nincsen egyetlen önálló kisebbségi 
magyar iskola sem. Itt nem állt meg azonban a szerb iskolapolitika, mert 
tovább ment akkor, amikor a vidovdáni alkotmány 16. §-ával elvette 
a vallási és nemzetiségi kisebbségektől az iskolafenntartás és igazgatás 
jogát is, holott a Saint-Germain-i kisebbségvédelmi szerződés 8. cikke 
ezt a jogot nekik kifejezetten biztosította. Különben megjegyezhető 
e helyütt az a szomorúan érdekes tény, hogy a vidovdáni alkotmány 
csak egyetlen egyszer említi meg a „kisebbség” szót akkor, amikor a 
kisebbségek számára a „törvény keretein belül könnyítéseket” ígér az 
alsófokú oktatás anyanyelvi használata tekintetében. Ez alapon állanak 
fenn – alkotmányjogilag szentesítve – az állami iskolák keretén belül, 
állami igazgatással az úgynevezett párhuzamos magyar tagozatok. 
Ma 191 ilyen párhuzamos magyar tagozatú elemi és 19 polgári iskola, 
továbbá 3 gimnáziumi középfokú iskola áll fenn. Ha ez a számszerű 
helyzet intézményes és meghatározott, végleges alapokon nyugodnék, 
a magyarság legalább valahogy látná szűkös iskolajövőjét. De az iskolák 
száma a tanulók váltakozó számától függ, a tanulók évenkénti számát 
viszont a „névvegyelemzési” rendelet szorítja le az eleve előírt létszám alá 
(60 tanuló az elemi iskolában, 30 a középfokú iskola alsó osztályaiban). 
Ezzel a párhuzamos magyar tagozatok bármikor megszüntethetők. A 
névvegyelemzési rendelet (O. S. N. 14.449/1922. szept. 20.) praktikája 
abban áll, hogy a tanuló nemzeti hovatartozandóságát vagy az isko-
lahatóság állapítja meg, vagy a közigazgatási hatóság bizonylata. Ez a 
megállapítás pedig a szülők vezetéknevének a hangzása alapján törté-
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nik: tehát minden német hangzású vezetéknév hordozóját németnek, 
minden szláv hangzású vezetéknév viselőjét szlávnak deklarálták, ha 
mindjárt a tanuló ősszülei századok óta egyedül csak a magyar anya-
nyelvet beszélték is. Ez alapon aztán a hatóság a gyermeket vagy a német, 
vagy a szerb iskolába kényszerítette. Természetes, hogy ez a praktika, 
főleg a Délvidék nemzetiségileg is régóta vegyes világában, érzékenyen 
sújtotta az ottani magyarság iskolaügyét. Ezt a rendeletet különben a 
„renacionalizálás” új jogával magyarázták.  Korosec megszüntette, de 
azért csak alkalmazták, ma pedig  Groll miniszter46 ígéri a megszün-
tetését, de azért újra csak alkalmazzák. Talán felesleges még külön 
kiemelnünk, hogy ez a lehetetlen rendelkezés elkobozza a szülőnek azt 
a legprimitívebb és legtermészetesebb jogát, hogy ő maga választhatja 
meg gyermeke nemzeti hovatartozandóságát, s azt az iskolát, amelyben 
gyermekét taníttatni kívánja. Ámde a párhuzamos, megmaradt magyar 
tagozatban sem érvényesülhet teljes jogában a magyar tanítási nyelv. Az 
úgynevezett „nacionális tárgykört”, a földrajzot, a történelmet és a szerb 
nyelvet, az alsóbb elemi osztályokban is kizárólag szerb nyelven kell 
tanítani. Az elemi iskola V. és VI. osztálya pedig már kizárólag és tisz-
tára szerb tannyelvű. Ezenkívül is, a magyar gyermek egyszerre három 
alfabétumot kénytelen tanulni: a cirill írásmódot, a horvát írásmódot és 
végül a magyart. Ennek a pedagógiai abszurdumnak a következménye 
aztán, hogy a magyar gyermek sokszor magyarul is horvát helyesírással 
ír. De még ezzel sem teljes a kép: a mai napig sincsen egyetlenegy magyar 
tanítóképző, sem nők, sem férfi ak számára, nincs tanárképző és nincsen 
óvónőképző sem. Magyar lektorátus csak ez év szeptemberétől van a 
zágrábi egyetemen. A magyarságnak különben ilyen képzőintézeteket 
létesíteni törvény szerint sem áll jogában. Pedig a magyar iskolaügy 
léte – mai elégtelen formájában is akár – ezeken az intézeteken fordul 
meg. Hogy miért? Igen egyszerű. Évről évre elhalnak, nyugdíjaztatnak, 
Dél-Szerbiába helyeztetnek át a magyar tanerők. S ha egy-egy évben csak 

 46 Grol, Milan (Belgrád, 1876 – Belgrád, 1952) író, politikus, a belgrádi Szerb Nemzeti 
Színház dramaturgja. 1925–1927 között a Demokrata Párt parlamenti képviselője, 
1928–1929 között oktatási miniszter, 1940-ben megválasztották a Demokrata Párt 
elnökévé. A királyi kormány tagjaként a német megszállást követően (1941. március 
27.) a kormánnyal együtt emigrációba vonult. 
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20 magyar tanerő dől ki a sorból, akármilyen ok következtében, úgy 
matematikai pontossággal kiszámítható, hogy a következő, esetleges tíz 
évben, egyáltalán nem lesz többé magyar tanerő. És nem biztat a jövő 
más tekintetben sem a magyar iskolaügy terén a javulás reményével. Az 
új iskolai törvényjavaslat ugyanis újból csak állami elemi oktatásról akar 
tudni, mint eddig, a középiskolai törvényjavaslat pedig csak az alsófokon 
óhajt engedélyezni járási, kerületi, egyesületi iskolatípust, de ezt is 
nyilvánossági jog nélkül. Ha még megemlítjük azokat az ellentmondó 
iskolarendeleteket, amelyeket a folyton váltakozó kultuszkormányok 
kiadogatnak, úgy fájón kell megállapítanunk azt is, hogy a Délvidék 
magyarságának iskolaügye 10 év óta teljes jogi és pedagógiai bizony-
talanságban sínylődik. A belgrádi iskolapolitika még azt sem viseli 
el, hogy a gimnaziális magyar ifj úság, legalább önképzőkörök keretén 
belül elmélyedhessen a magyar nyelv, az egyetemes magyar irodalom és 
kultúra tanulmányozásába. Rendelet tiltja a középiskolák ifj úságának, 
hogy „törzsi, nemzetiségi alapokon köröket alakítson”.

Nem sokkal jobb egyházi téren sem a magyarság helyzete. Túlnyomó 
többségben az ottani magyarság a katholikus egyház híve. Egyházjogilag 
ma négy ordináriátus alá tartoznak: az egész Bácska katholikussága 
a szabadkai apostoli adminisztratúra alá tartozik, az egész Bánság a 
nagybecskereki apostoli adminisztratúra juriszdikcióját tiszteli, Cson-
ka-Baranya a horvát gyakovói püspökség alatt él, s végül a Muravidéket 
a szlovén Laibachból kormányozzák. Így a Magyarországtól elcsatolt 
katholikus egyházrészek ez ideig csak az adminisztratúrák ideiglenes 
kánonjogi formájában élnek. A Vatikán a konkordátumban óhajtja 
az egyházmegyék végleges megszervezését megvalósítani. Az „agrár-
reform” elvette és felosztotta 518 holdig a katholikus egyház minden 
ősi birtokát, s ezzel egyszerre megfosztotta a kultúrát szolgáló minden 
anyagi eszközétől. De elvette és felosztotta a patrónusok birtokait is, 
ezzel viszont a patronált katholikus egyházközségek vesztették el anyagi 
létalapjukat. Ezért újra, új alapon kellett megszervezni az önfenntartás 
elvén az egyházközségeket, ami, mert új adót jelentett, nem mindenütt 
ment simán és nehézség nélkül. Az állam elvéve a felekezeti katholikus 
iskolákat, az egyházi iskolaépületekre, sőt még a zárdákra is rátette a 
kezét, ami újból hosszú harcokat eredményezett. Az állam beleszól a 
hitoktatók kinevezésébe, a hittankönyveket is csak ő hagyhatja jóvá, 
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végül betiltotta a középiskolai Mária-kongregációkat. Természetes, hogy 
az egyház túlkapásnak ítéli ezt a beleavatkozást és a jus praedicandi 
legsajátosabb jogával és missziójával ellenkezőnek tartja. De legerőseb-
ben fájlalja az ottani katholicizmus azt az állam által favorizált, szerb 
nacionalista pravoszlávizmust, amelyet Belgrád erős és kirívó támoga-
tásban részesít a katholicizmussal szemben. Igen fájó sebe a délvidéki 
magyar katholikusságnak, hogy nincsen egyetlen magyar teológiája 
sem. A teológusai Horvátországban (Zágrábban, Gyakovón) kénytele-
nek tanulni, hol azonban magyar szellemről szó sem lehet. A Délvidék 
magyar katholikussága az egész jugoszláviai katholikusság integráns 
része, azért megvan az a vigasztalása, hogy legalább a vallását az egész ju-
goszláviai katholikus egyház védelmezi. Sajnos, a magyar katholikusság 
nemzetiségében a becskereki adminisztratúránál több megértést lát, 
mint a szabadkai adminisztratúránál. Hogy Strossmayer utódjától, 
Akszamovicstól, hogy a laibachi hercegérsektől, a májusi deklaráció 
apostolától, Jeglicstől, a magyar katholikusok nem igen várhatnak a 
katholicitáson túl mást, az logikus, ha még oly lehangoló is. Annyi mégis 
tény, hogy a magyar templomokban a magyar szó háborítatlanul zeng, 
s a magyarság hitélete a Katholikus Akció révén élénk és mozgalmas.

Egészen más a helyzete a csekély számú délvidéki református ma-
gyarságnak. Ők három kerület töredéke: a bánsági, erősen szórványos 
gyülekezetek a Tiszántúli kerülethez tartoztak, a bácskaiak és baranya-
iak s a szlavóniaiak a Dunamellékihez, a Muravidék a Dunántúlihoz. 
Szétszórtságuk Kevevárától Zágrábig, Szabadkától Belgrádig terjed. 
Mivel számuk csekély, egyházkerületet nem alkothatnak már csak 
anyagi okokból sem, s így kénytelenek egyházmegyével beérni, amelynek 
azonban még ma sincs meg az alkotmánya, mert eddig alkotmányozó 
zsinatot sem tarthattak. Ma a presbiteriális elv gondos óvása mel-
lett, ideiglenesen közgyűlés-presbiteriális az egyházjogi szervezetük. 
Főesperes áll a megye élén négy alesperessel. De bár a református egy-
ház is elvesztette összes iskoláit, s bár hitoktatásába az állam szintén 
beleszól, bár hívei nagyon szegények, bár 11 lelkészi állás betöltetlen, 
s bár jogilag még befejezetlen a szervezetük, mégis állandó lelkészi, 
presbiteri, ifj úsági konferenciák, vasárnapi iskolák, biblia-körök, ifj ú-
sági előadások által tartja a hitét, ezzel a nyelvét s magyar nyelvében a 
magyar fajiságát is.
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Az evangélikus egyháznak még kevesebb a magyarsága. Ennek az 
egyháznak a szervezete a mai napig befejezetlen. Két püspökséget akar: 
egy tótot és egy német–magyar–vendet. Ez a három náció megérti egy-
mást. A tótok pánszlávizmusával egy egyházi keretben azonban nem 
szívesen volnának. Talán nem lesz teljesen érdektelen, ha megjegyezzük 
azt a különös tényt, hogy a szerb vallásügyi kormányzat egyáltalán 
nem ismerte, és nem értette a különbséget a két evangéliumi egyház 
között, még a népszámlálás rubrikájában is csak „protestánsoknak” 
volt hajlandó jelezni mindkettőt. De az is tény, hogy a szerb vallásügyi 
kormányzat sehogy sem hajlandó megbékülni a két protestáns egyház 
autonómisztikus berendezésével.

Általános egyházi helyzet: az alkotmány 12. §-a értelmében nincs 
ugyan államvallás, csak bevett és elismert felekezetek vannak, a való-
ságban azonban a pravoszláv egyház a favorizált egyház. Inter kon-
fesszionális törvénye az államnak még nincs, csupán a javaslata kész 
öt év óta, amely ellen azonban már eleve is tiltakozik mind a három 
nyugati egyház, mert erősen készül beleavatkozni az egyházak legsajá-
tosabb autonómiáiba.

Jellemeznünk kell ezek után a délvidéki magyarság közéleti tör-
ténetét is. A megszállás kezdetén a katonai hatóságok a magyarság 
minden társadalmi, kulturális egyesületét, körét működésükben felfüg-
gesztették. Csak 1921-ben, a megfelelő alapszabály-módosítások után 
kezdik a hatóságok helyi és egyéni intervenciókra, itt-ott a régi magyar 
egyesületek működését külön kegyként, vagy politikai jutalomként 
engedélyezni. De amíg ez megtörtént, több magyar kaszinó helyisége, 
felszerelése vándorolt át lefoglalás árán szerb egyesületek kezére (Versec, 
Fehértemplom, Szabadka). Ma már egymásután nyílnak meg a kisebb 
falvakban is a magyar olvasókörök és gazdakörök. Az egyesületi élet 
terén, bizonyos szempontból a Bácskában a szabadkai Népkör, a Bán-
ságban a Bánáti Közművelődési Egylet fejtenek ki szellemileg vezető 
és irányító szerepet. Ma az újvidéki, még a magyar uralom alatt naggyá 
nőtt, százéves Szerb Matica, a hatóságokkal közösen szeretne egy „vaj-
dasági” egyesületközi szervezetet összehozni a közös „vajdasági” kultúra 
szolgálatára. De mert a látszat szerint, a Narodna odbranának jutna 
vezető hely ebben a szövetségben, a magyar egyesületek természetesen, 
nem vehetik szívesen ezt a szerb részről jött törekvést.
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Magyar állandó színészetet a mai napig a szerb kormány nem hajlan-
dó engedélyezni. A régi hat magyar színház helyett (Szabadka, Zombor, 
Zenta, Nagybecskerek, Fehértemplom, Újvidék) ma tehát egy sincs. 
Csak a műkedvelők iparkodnak ezen a nagy magyar kulturális hiányon 
lelkesen segíteni, akiknek sok akadályt – rendőrségi és miniszteriális 
cenzúrát – kell megúszniuk esetenként.

Nagy kérdés: van-e tíz év óta „vajdasági magyar irodalom?” Sokat 
vitatták ezt a kérdést odalenn. A legtöbben azt felelték, hogy van, 
néhányan nemmel válaszoltak. A magunk részéről, akik fi gyelemmel 
és meleg szeretettel elolvasunk minden „vajdasági” magyar írást, úgy 
látjuk, hogy van ott tényleg egy fesledező magyar nyelvű irodalom, de 
magyar lelkű irodalom még nincs. Szent a hitünk, hogy a délvidéki 
magyar kisebbség új sorsa egyenesen megköveteli a speciálisan magyar 
lelkű irodalmat, tárgyban, történelmi levegőben, tendenciában, helyi 
színezésben. Kisebbségi magyar irodalmat csak kisebbségi magyar 
pszichéből és pszichén lehet felépíteni. Úgy érezzük, hogy a becskereki 
Fáklya, az újvidéki Revű, a zentai A mi világunk azért bukott meg, mert 
a kisebbségi magyart nem érdekli a dadaizmus, aktivizmus, futurizmus, 
zenitizmus és egyéb kiforratlanságok akkor, amikor a kisebbségi magyar 
lelke éhes-szomjas és fáj, vagy remélni akar. A délvidéki magyarság 
minden iparkodása azon van, hogy az újabb magyarországi írók és a 
régebbi magyar irodalmi nagyságok alkotásaihoz hozzájusson, s e célból 
súlyos gazdasági helyzetében áldozatokat is tud hozni. Azért van ez így, 
mert ezekben az alkotásokban rátalál, nem párizsi kokottok érdektelen, 
légüres, messze rafi nériáira, hanem a magyar testvér hozzá közeli lelkére. 
Úgy látszik,  Kristály István máig az egyetlen, aki ott áll az eljövendő 
magyar lelkű délvidéki irodalom igaz útjelzőjénél.

A magyar sajtó számszerűleg és tartalmilag is, sok cenzúra, elkob-
zás, sajtóper, nyomdarombolás után, ma már elég szabad és tekintélyes. 
Legélénkebb a hangja a keresztényszellemű újvidéki Délbácskának, a 
Magyar Párt óvatos-lelkes lapja a szabadkai Hírlap, a bánságiak mérsékelt 
és kisebb lapja a becskereki Torontál. De ezenkívül is több helyi magyar 
lap szolgálja a kisebbségi magyar sors ügyét. A legnagyobb magyar nyelvű 
lap azonban a Bácsmegyei Napló, amely ma a liberális-demokrata irány 
követője. Az egyes egyházaknak is megvan a hitéleti sajtója, például a 
katholikus Hitélet, a református Magvető, az evangélikus Vándorút. A 
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délvidéki magyar sajtónak mindenkor történelmi hála jár azért az ál-
dozatos, bátor, tízévi munkájáért, amelyet a délvidéki magyarság talpra 
állítása, irányítása, védelmezése és lelkesítése tekintetében kifejtett.

Ezekben jellemeztük a délvidéki magyarságnak tízéves szellemi 
helyzetét. Ezek után áttérhetünk tízéves gazdasági helyzetének a 
megrajzolására.

A legsúlyosabban sújtotta a magyar birtokos osztályt az agrárre-
formnak nevezett földelvétel. Ez az erős magyar osztály úgyszólván 
teljesen megsemmisült. Azok, akik belőle a megszállás után odalent 
maradhattak, felosztott vagyonukért eddig kártalanításban nem ré-
szesültek, a nekik meghagyott 518, illetve 100 katasztrális hold viszont 
olyan adók alatt roskadozik, hogy a bukás réme állandóan a fejük felett 
lebeg. Azok viszont, akik ebből a birtokos osztályból kiutasíttattak, 
vagy elmenekültek, nagy részben, ha a Csonkaországban álláshoz nem 
jutottak, csak tengődnek. Az ottani magyar kis- és törpebirtokos osz-
tályt a szerb agrárreform földelvétellel nem sújtotta, csak elvétve, föld-
birtokuk tehát nagyjában megmaradt. Ellenben tönkre jutott a magyar 
földmunkásság és a gazdasági cselédség is teljesen, mert a földosztás 
magyar földigénylőt nem ismert el, s így nem is juttatott földhöz. A 
nagybirtok felosztásával pedig elvesztették minden munkaalkalmukat. 
Természetes, hogy így tipikus proletárokká süllyedtek, vagy kivándorlás 
lett az osztályrészük. Érintetlenül, bár megfogyva, a magyarság szabad 
pályán mozgó intelligenciája maradt  –  orvosok, ügyvédek, papok –, 
s ezért ők ma a magyarság politikai és társadalmi vezetői csaknem 
kizárólag. Az új, tudatlan dobrovoljac telepesek pedig nem tudták és 
nem akarták kapott földjeiket racionális módon megművelni, s ezzel a 
termelés 40–50%-kal esett, ami a kenyérmag drágaságát okozta az egész 
„Vajdaságban”, s ezzel megint csak a magyarság nyomora növekedett. A 
modern ártéri gátak teljes elhanyagolása, leromlása, a lecsapolási mű-
vek összeomlása egymás után három árvizet idézett elő a magyarlakta 
Baranyában s ugyancsak a vegyes Dél-Bánságban. Az árterületek ezért 
elmocsarasodtak, úgyhogy ma 120–180 ezer hold újra a vízimadarak 
tanyájává lett. S mindezeket tetézi a tulajdonjognak az a bizonytalansá-
ga, hogy a rendeleti és ideiglenes agrárreform ma, tíz év után sincs még 
végleges törvénnyel szabályozva. S ha nem feledkezünk meg arról sem, 
hogy 50 kilométernyi zónában a magyar trianoni határtól a földvásárlás 
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megkötött – állítólag stratégiai okokból –, akkor elgondolhatjuk, hogy 
tulajdonképpen a délvidéki magyarság megmaradt földbirtokának a 
sorsa felett is háromnegyed részben a belgrádi hatalom dönt.

Nem boldogabb a magyar ipar és kereskedelem sem. Az iparengedé-
lyek ismételt revíziója sok „megbízhatatlan” magyar iparengedélyének a 
megvonásával járt. De akinek mégis megmaradt az iparengedélye, alig 
jut munkához, hiszen a gazdavilág pénztelen. A magyar kereskedőnek 
hasonlóan súlyos a helyzete. Áruhitele nincs, s ha talál is hitelre, elvi-
selhetetlenek a feltételei. Még az áruszállításnál is magyar volta nem a 
legjobb ajánlólevele. A régi magyar nagyvállalatokat nacionalizálták, 
újabb vállalatokat pedig, a kereskedelmi miniszter rendelete értelmé-
ben, csak az esetben lehet alapítani, ha a részvények többsége szerb-szláv 
nacionális kezekbe jut.

A „vajdasági” gazdasági életre legsúlyosabban azonban a 28-féle adó 
nehezedik. A legutolsó tíz évben fi zette Horvátország és Szlavónia az 
adók 20,9 %-át, Bosznia-Hercegovina 12,9%-át, a „Vajdaság” 25,2%-át, 
Szlovénia 13%-át, Dalmácia 2,9%-át, Szerbia és Montenegró 23,9 %-át. 
Tehát a befolyt adónak több mint egynegyed részét a „Vajdaság” fi zette, 
jóllehet az államterületnek csak 7%-át és a lakosságnak csak   11%-át teszi 
ki a népessége. Az 1921-es népszámlálás alapján fejenként minden jugo-
szláv lakos a következő adóterhet viselte: Horvátország- és Szlavóniában 
783, Bosznia és Hercegovinában 694, a „Vajdaságban” 1846, Szlovéni-
ában 1336, Dalmáciában 454, Szerbia és Montenegróban 559 dinárt.

A délvidéki magyarságnak politikai élete sem volt virágos a tíz 
év alatt. A választói névjegyzékekből való törlésük és kihagyásuk, 
urnalopások, botozások, hídelzárások, internálások, börtönök jelzik 
a Magyar Párt mai három képviselőjének az útját a mostan vérrel áz-
tatott Szkupstina radikális padsorai mögé. Legszerencsésebb politikai 
állásfoglalása azonban a magyarságnak az volt, hogy távol tartotta 
magát mindig a délszláv törzsek alkotmánypolitikai harcaitól, és csak a 
kisebbségi sors foglalta le minden törekvését. Ma viszont úgy látszik, a 
Magyar Párt már odaért, hogy függetlenítheti magát minden országos 
szláv párt szövetségétől.

Az új közigazgatásban az új jegyzők, járási főnökök mind szerbek, 
sőt telített pártpolitikusok, legnagyobb részükben teljesen kvalifi ká-
latlanok. Kereskedősegédek, őrmesterek, politikus suszterek álltak a 
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községek élére, akik sem törvényekhez, sem adminisztrációhoz nem 
értettek. A régi bírák nagy tömege eltávozott, az újak szerbek: fi atalok 
és tapasztalatlanok, s nem ismerik ki magukat a régi magyar jog- és 
törvényrendszerben, amely ma is érvényben van a csatolt Délvidéken. 
Így azután előállnak azok a csodálatos esetek a judikatúra történetében, 
hogy a felek ügyvédei maguk fogalmazzák meg a végzéseket és ítéleteket. 
Oly nagytömegű polgári per fekszik elintézetlenül esztendőkön át a 
bíróságok polcain, hogy a választott bíróságok formáihoz kell folya-
modniuk a pereseknek, hogy a talán anyagi létüket jelentő ügyeiket 
valahogy döntéshez segítsék. Hogy ez a mód súlyos kiszállási és egyéb 
költségekkel jár, talán felesleges külön hangsúlyoznunk. Különben is, 
nehéz az élet az olyan államban, amelyben tízévi élet után, csak 1928 
tavaszán szabályozzák az állampolgárság fundamentális kérdését, azt 
is azonban a kisebbségek hátrányára.

Nagy vonalaiban, íme, a délvidéki magyarság tízéves kisebbségi 
élettörténete. Csak összefoglalt történet, és csak a déli magyarság 
egyetemes életének a rajza. Azt a sok egyéni szenvedést azonban, 
amelyet a magyarok a bárdolatlan komisszárok, a bombával járó-kelő 
dobrovoljacok, a szerb fanatikus nacionalisták részéről egyenként is 
elszenvedtek tíz év alatt, nem részletezhetjük. Ez tán a jövő részletes 
történetírásának a feladata lehet.

S a jövő? A nagyszerb pártpolitika balkáni eszközei után ma egy új 
szerb harcmodor van kibontakozóban: a békés kultúrharc, az asszimi-
lálás.  Kosztics Mirko, egyetemi tanár ajánlja ezt az új, célravezetőbb 
módot. Szerinte a szerb kultúra erejével, fölényével, áldásaival kell 
közelebb hozni a magyarokat a szerbekhez. Meg kell nyitni előttük a 
hivatalokat, be kell őket vonni a szerb társadalmi és szellemi előkelő 
helyekre, hogy itt érje és árassza el őket a szerb nacionális kultúra és 
gondolkodás expanziója. Úgy kell cselekedni, mondja, ahogy a magyarok 
cselekedtek annak idején, amikor kultúrájukkal asszimilálták a magyar 
állameszméhez a nemzetiségeket. Hogy ez sikerül-e? Mi nem hisszük. 
Először is a szerb élet egyáltalán nem mentesíthető a nyers pártpoliti-
kától, másodszor meg, szellemileg megnyerni népeket csak magasabb 
kultúrával lehet. Ezzel viszont a kultúra kezdetén álló szerbség hosszú 
időn át nem rendelkezhetik az ottani magyarság felett. 

Magyar Szemle, 1928. október, 2. (14.) sz., 169–177. p.
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q  Vajdasági
A SHS ÁLLAM ETNOGRÁFIÁJA

Céljaink közé soroztuk, hogy megismertetjük olvasóinkkal Jugoszlávia 
nemzeti és vallási kisebbségeinek helyzetét is.  Gáj József cikkei már rá-
világítottak a szerb egyháztörténelem és a nagyszerb történelem közös 
mentalitására a pánszerb ábrándot illetőleg, a kisebbségi vallásfeleke-
zetek helyzetére a háború előtti Szerbiában, majd a róm. kath. egyház 
jelenlegi helyzetére, de hogy a következő cikkekben bemutatandókat 
olvasóink kellőképpen megítélhessék, az SHS állam etnográfi áját kell 
ismerniük, legalább nagy vonásokban.

Noviszádi (újvidéki) munkatársunk volt szíves az alábbi táblázato kat 
az 1921. évi január 31-i megejtett népszámlálás hivatalos adatai alapján 
elkészíteni és azokat rendelkezésünkre bocsájtani. 

1. A tartományok kiterjedése és lakossága.

A tartomány 
(pokrajina) 
neve

Kiterjedése 
km2-ben

A lakosság száma 1 km2 
lakik

férfi nő összesen
Szerbia    95.667 2.007.331  2.122.307   4.129.638 43

Montenegró      9.668      99.622     100.235      199.857 21
Bosznia-
Hercegovina    51.199    965.894     924.035   1.889.929 37

Dalmácia    13.245    322.534     327.605      650.139 50

Horvátország    43.309 1.321.021  1.389.862   2.710.883 56

Szlovénia    16.197    503.645     552.819   1.056.464 65

Vajdaság    19.702    673.500     706.913   1.380.413 70

Összesen  248.987 5.893.547  6.123.776 12.017.323 48
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q Vajdasági
MENNYI IS AZ IGAZI „NAŠ NAROD” 
A SHS ÁLLAMBAN?

A Magyar Kisebbség f. évi 4-ik számában öt táblázatban mutattuk be 
az SHS állam etnográfi ájának számszerű adatait. Ezekhez most néhány 
megjegyzést fűzünk.

Alig készült még népszámlálási statisztika, melyből az ember olyan 
nehezen ismeri ki magát, mint a SHS államnak 1921. december 31-én 
kelt, jobban mondva lezárt statisztikájából. A hivatalos statisztika 
szerint Jugoszláviának körülbelül 12 milliót kitevő lakosságából 10 
millió szerb-horvát és szlovén, vagy – mint a statisztika mondja: „naš 
narod” „a mi népünk” – azonkívül 203.000 egyéb szláv (cseh, tót, 
ruthén, mert ez utóbbiakból is van néhány ezer a Bácskában), míg a 
többi, majdnem 1.800.000 az úgynevezett kisebbségek (magyar, német, 
román, török, arnauta, albán, zsidó, görög, olasz, örmény, cigány stb.) 
között oszlik meg. A magyarok teszik az összlakosság 4%-át, a németek 
5%-ot, a törökök 4%-át.

A vallási adatok még megbízhatók, de a nemzetiségieknél össze 
vannak keverve a „naš narod” főcím alatt szerbek, horvátok, szlo-
vének, bunyevácok, sokácok. Ide vannak felvéve a szláv hangzású 
nevű, bár szlávul egy szót sem tudó magyarok és németek is. Pedig, 
hogy a családnév nem határozza meg a nemzetiséget is, csak arra 
utalok, hogy azt hiszem, Romániában, Erdélyben is akad magyarul 
nem tudó, magát románnak valló Pap, Szűcs, Kovács, Lakatos stb. 
elég. Ide vannak felvéve az igaz, hogy szerb eredetű, de a XV. és XVI. 
században áttért, s a sok száz éves török elnyomatás alatt nyelvükben, 
szokásaikban, erkölcseikben teljesen eltörökösödött bosnyákok is úgy, 
hogy az ember azt sem tudja, hogy az ország legerősebb kisebbségét, 
a majdnem másfél milliót kitevő törökséget, melyik rovatban keresse. 
Azt sem lehet tudni, hogy a délkeleti Szerbiában s a Macedóniában lakó 
nagyszámú, származásra nézve feltétlenül a magyarsággal s a törökök-
kel rokon uralaltáji eredetű, de az óhitre való áttérés folytán teljesen 
elszlávosodott bolgárok az egyéb szlávok, vagy az egyéb nemzetiségek 
között keresendők-e?

Próbáljunk tehát mi – sine ira et studio – a hivatalos statisztikai 
adatok alapján egy legalább megközelítőleg áttekinthető képet adni. 
A hivatalos adatokon kívül ugyan semmi sem áll rendelkezésünkre, a 
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statisztikai hivatal hétpecséttel őrzött egyéni lapjaihoz hozzáférni nincs 
módunkban, de azért a különböző tabellák egybevetése, összehasonlí-
tása sok érdekes adattal szolgál, melyeknek alapján a mi külön statiszti-
kánkat összeállíthatjuk. Nem lesz hiteles ez a mi statisztikánk, de ebből 
majd kitűnik, mennyi is tulajdonképpen az uralkodó faj, a „naš narod”.

A délszláv etnográfusok a délszlávok (jugoszlávok) között a követ-
kező törzseket különböztetik meg:

 1.  Pannoniaiak. Ide tartoznak a szlovének: a) zagorcik (a Zág ráb 
körül lakók), a muraköziek (a Murán túl lakók), a vajdasá-
giak; b) a krassóiak (Krassó-Szörény vármegyében lakók), 
bár ezeknek legnagyobb része, mint családnevük mutatja, 
román eredetű, s csak később szerbesedett el; c) a Baranyában 
lakó sokácok (így hívják őket, mert az egész tenyérrel vetnek 
keresztet – sa celom šakom); d) bunyevácok, kiknek neve a 
hercegovinai Bune folyótól ered, ahonnan annak idején ide 
költöztek, s mint a sokácok, ők is római katholikusok. Sza-
badkán, Zomborban és e városok környékén laknak, míg a 
sokácok Baranya vármegyében helyezkedtek el, s laknak ma  is. 

 2.  Dináriak, a) likaiak (Lika-Krbava vármegyében); b) érák, 
kik Szerbiában, a boszniai határ mellett, Uzsice, Romanje, 
s a Lim folyó mellett laknak; c) dináriak, laknak az adriai 
tengerpart, az albán határ s a Neretva (Narenta) folyó 
között; d) sumadijaiak, laknak Közép-Szerbiában Belgrád 
alatt. Központjuk Kragujevac. Ez a szerb Piemont. Ezek a 
legtisztább vérű szerbek, ők a nemzeti ideálok zászlóvivői, 
kiknek ősei a sokszázados török elnyomatás alatt ugyanazt 
a szerepet vitték a szerb nemzeti és faji ideák fenntartása 
körül, mint a magyarországi török elnyomatás alatt Erdély. 
Itt volt mindig a nemzeti elégedetlenség főfészke, az összes 
szerb szabadságharcok innen indultak ki; e) a bosnyákok 
Boszniában, Hercegovinában. Ezek szerb származású, de a 
XV–XVI. század óta eltörökösödött szerbek, legnagyobb 
részben mohamedán vallásúak; f) az adriai tengermelléki-
ek (az adriai tengerpartnak olaszokkal erősen kevert szláv 
lakossága, s a városoknak szláv Hinterlandja).
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 3.  Morava-vardariak (laknak Dél-Szerbiában a Morava s a 
Vardar folyó között).

Az egész ország 12.017.323 lakójából a hivatalos adatok szerint 
„naš narod” 9.989.434, tehát az ország túlnyomó része. Körülbelül 
85%-a. Ellenben a pravoszláv (görög keleti óhitű) lakosság száma csak 
5.620.227. Tehát a nem-óhitűek száma majdnem másfél millióval több, 
mint az óhitűeké.

De az óhitűek közé nemcsak a szerbek vannak felvéve. Itt vannak 
az óhitű románok, bolgárok és görögök is. Kisebbségek ugyan a szerb-
séghez képest, de még mindig számottevő kisebbségek. A görög-keleti 
románok a Bánátban, a szerb-bolgár-román háromszögben, az úgyne-
vezett Timok-völgyében, Belső-Szerbiában, Macedóniában tekintélyes 
számot képviselnek. A hivatalos statisztika 183.146 románt tüntet fel 
az SHS Királyság területén, kik között csak elenyésző számban vannak 
görög katholikus románok a Bánátban. De bátran leszámíthatjuk az 
óhitűek közül a más nemzetiségű, nem ellenőrizhetően, de hozzávetőleg 
sok ezret kitevő, a jugoszláv-görög határon lakó óhitű görögöket is. A 
bitoly-monasztiri oblasztban (megyében) 46.526 egyéb nemzetiségű, 
valószínűleg görög lakik, hogy a többit ne is említsük. A cigányok szer-
bül is beszélnek, önálló nemzetiségük nincs. Ők mindig és mindenütt 
otthon vannak, s az uralkodó fajjal tartanak. Cigány, vagy talán más 
morál szerint is „Ubi bene, ibi patria”, mint azt az összes országokban, 
ahol cigányok is laknak, láthatjuk.

De mi lesz a majdnem 10 milliót kitevő „naš narod”-dal, ha leszá-
mítjuk belőle a többi, s mint a jelenlegi kormányválság és a belpolitikai 
kavarodás mutatja, a vele nem tartó Radics és Korosec népét, valamint 
a bunyevácokat és sokácokat, hogy a többi kisebbségeket ne is említsem.

Radicsot követi a horvát–dalmát–boszniai katholikusság, mely 
inkább az ország többi katolikusaival tart, mint az óhitű szerbekkel. 
Radics szelleme újabban erős gyökereket vert a Bácskában, Baranyában 
és a Muraközben. Bár az ő bácskai politikai exponense,  Rajics Balázs, 
az egyesülés, s a  Pasiccsal kötött paktum alkalmával kissé elszámította 
magát, mikor a vajdasági régi, kipróbált magyar és magyarón (a régi 
kvalifi kált magyar, vagy az ugyanilyen képzettséggel s praxissal bíró, de 
a magyarokat s németeket nem harmadrendű, hanem teljes jogú állam-
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polgároknak valló) szláv tisztviselők elmozdítása mellett nyilatkozott, 
s ezzel a nemszlávok, s a higgadtabban gondolkozó bunyevác-sokácok 
között sokat veszített népszerűségéből. Konstatálni kell azonban, 
hogy új választások esetén a bunyevác–sokác–katholikus pártnak 
nagy kilátásai vannak. Újabban különben  Rajics e hibákat belátva, 
a magyarokkal való együttműködést hirdeti.  Korosec a szlovének 
vezére, s a szlovének túlnyomó többsége tűzön-vízen keresztül követi 
fegyvertársát, Radicsot. 

Jugoszláviáról beszélve nem szabad elfelejtenünk, hogy a délszláv 
katolikusokra jellemző erős vallási érzésből kifolyólag ők elsősorban 
katolikusoknak vallják magukat, s csak azután nacionalisták. Pedig 
Boszniának 1.830.855 főnyi hivatalos „naš narod” és 27.875 egyéb 
szláv (legtöbbje ez utóbbiaknak a k. u. k. világból ottmaradt cseh, 
morva, lengyel beamter, s azoknak családtagjai) lakosságából 443.914 
a római katholikus. Dalmáciának 656.139 főnyi lakosságából 543.270 
a római katholikusok száma. Horvátországban 1.962.505 katolikus 
van a 2.710.882 főnyi lakosságból. Szlovéniában az 1.056.414 főnyi 
lakosságából 1.020.287 róm. katholikus.

De a „naš narod” száma még más helyen is csökken. Feltétlenül le 
kell számítani belőle a bácskai katholikus bunyevácokat, s a Baranya 
megyei sokácokat is. A bácskai kerületben 200.365 „naš narod” mel-
lett csak 93.964 pravoszláv szerepel. Itt tehát 106.401 marad mint 
mínusz a „naš narod” kárára. Már most, ha mindezekhez hozzáadjuk 
a nemzetiségi kisebbségeket, kitűnik, hogy az erősen szerb mentalitású 
Jugoszláviában a szerbek kisebbségben vannak. 12 millióból 5 milliónál 
csak valamivel több az igazi „naš narod”. 

Magyar Kisebbség, 1924. április 15. [III/8.] 348–351. p.
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PUSZTULUNK, VE SZÜNK…

Az egészség a legnagyobb kincs.47 Ez a megállapítás a nép között 
született, és már régen közmondássá vált. Ez tanúskodik arról, hogy 
a testi-lelki épséget, az egészség üde érzését a tanulatlan nép is többre 
becsüli, mint a világ minden kincsét, amely önmagában nem boldogítja 
az embert. Mégis éppen a nép széles rétegeinél áll igen rosszul az annyira 
megbecsült egészség ügye. A nép egészség utáni vágyakozása még nem 
is olyan régen, sőt ma is nagyrészt egy alapjában káros dologban, a ba-
bonában és kuruzslásban nyilvánul meg. Amint azonban a műveltség 
mélyebb gyökeret vert, a babona és a kuruzslás sűrű hálózata foszladozni 
kezdett, és ezzel együtt maga a nép szükségét érezte annak, hogy a hite-
lét vesztette kuruzslás helyett más módon gondoskodjék egészségének 
megvédéséről. Ezt a szükségletet elégíti ki az egészségügyi szövetkezet.

Ennek eszméje jugoszláv orvos agyában született meg, és ez a szövet-
kezeti rendszer Jugoszláviában is terjedt el a legjobban. Főleg a dunai, 
moravai, vardári bánságban szaporodtak el az egészségügyi szövetke-
zetek. A német kisebbség szintén belekapcsolódott az egészségügyi 
szövetkezetek mozgalmába, és ebben a tekintetben annyira beszervezte 
a német lakosságot, hogy a szövetkezetek főszövetségének keretében 
külön egészségügyi alszövetséget kapott. A magyar kisebbség sajnos 
eddig még nem részesülhetett az egészségügyi szövetkezetek áldásaiban, 
mert a magyar lakosságú községekben senki sem szervezte meg ezeket 

 47 A tanulmány Az egészség a legnagyobb kincs címmel az újvidéki Reggeli Újságban jelent 
meg 1935. június 26. – augusztus 4. között tizenöt folytatásban, melyet Pusztu-
lunk, veszünk… címmel a Kalangya 1935. júniusi számában szerette volna közölni 
a következő megjegyzéssel: „A Reggeli Újság e közleményei méltán keltették fel a 
magyar kisebbség figyelmét, mert semmiféle intézményünk nincsen, amely ilyen 
nagyszabású és életbevágóan fontos statisztikai munkát elvégezhetne. A német 
kisebbség egyik kiváló szervezőjének,  Wüscht Johann-nak érdeme, hogy demográ-
fiai kutatásainak folyamán szerét ejtette e bennünket érdeklő és elevenünkbe vágó 
adatokat összegyűjteni. Külön köszönet illeti őt ezért az emberbaráti cselekedeté-
ért, hogy az adatait közlés végett a magyarság rendelkezésére bocsátotta. A cikkeket 
Tóth Bagi István, a Reggeli Újság munkatársa Wüscht útmutatásai alapján írta.” A 
számot azonban a hatóság betiltotta, s a tanulmány közel hat évtizeddel később a 
Híd 1994. július–augusztusi számában jelent meg.  
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a szövetkezeteket. Éppen azért különös érdeklődésre tarthat számot az 
egészségügyi szövetkezetek szervezetének és munkájának ismertetése.

A német egészségügyi szövetkezetek – mint már említettük – 
alszövetségbe tömörültek, amelynek elnöke  Meister Péter bácsko-
dobropoljei gazdálkodó, igazgatója pedig  Wüscht Johann (Noviszád). 
Az egész szövetkezeti mozgalmat  Wüscht Johann irányítja, aki fáradha-
tatlan agilitással és kiváló tudással, hozzáértéssel dolgozik a nép egész-
ségügyi megjavításán. Az igazgató nemcsak az egészségüggyel, hanem 
néprajzzal, a nép szociális életével is foglalkozik, olyan alapossággal, 
hogy ez irányú munkásságára a külföldi, főleg németországi szakkörök 
is felfi gyeltek, és állandó érintkezést tartanak fenn vele.  Wüscht Johann 
demográfi ai munkássága során feldolgozta úgyszólván az egész volt 
Vojvodina lakosságára vonatkozó adatokat. Különösen fi gyelemre 
méltóak a születések, halálozások, a betegségek elterjedésének és az is-
koláztatás adatai. Felkerestük Wüscht Johannt, aki kívánságunkra kész-
ségesen ismertette az egészségügyi szövetkezetek eszméjét és történetét.

A nép a múlt évtizedben lassanként függetlenítette magát, és ön-
maga kezdett cselekedni gazdasági és kulturális téren. Ez gazdasági 
téren abban nyilvánult meg, hogy különböző szövetkezeteket alapított, 
kulturális tekintetben pedig maga rendezett műkedvelő előadásokat, 
könyvtárakat létesített. (Ez főképpen a német kisebbségnél volt ta-
pasztalható.) A nép eddig csak tárgya volt a hatóságok egészségügyi és 
szociális gondoskodásának, holott a leghaladottabb szellemű népegész-
ségügyi elvek azt tanítják, hogy az egészségügyi intézményeket és orvosi 
gondoskodást maga a nép teremtse meg, szilárd gazdasági alapon. Dr. 
 Kojics Gavrilo sztárisziváci származású orvos, aki 1922-ben először 
alapított egészségügyi szövetkezetet, azt az elvet vallotta, hogy a köz-
népet kell öntudatosítani és az egészségügyi együttműködésre nevelni.

Eddig is a népegészségügyet csupán technikai kérdésnek tekintet-
ték, vagyis arra törekedtek, hogy minél több kórházat, ambulanciát 
és egyéb gyógyintézetet állítsanak fel. Ezeknél azután rendszerint 
megállott a tevékenység. Kétségtelen, hogy ezek a mondhatni tisztán 
technikai jellegű intézkedések is nagyon szükségesek, azonban ennél 
mégis sokkal fontosabb, hogy a népet is aktivizáljuk, vagyis a falu la-
kosságát is bevonjuk az egészség ápolásának munkájába, és – mint már 
előbb említettük – ne csupán gyógyításra szoruló tárgynak tekintsük 
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a népet. Éppen ezért nemcsak orvosi, hanem szociális szempontokból 
is meg kell oldani a gondot. Így tekintve a kérdést, az egészségügyi 
szövetkezetnek létjogosultsága van ott is, ahol nincs gazdasági nyomor, 
sőt még abban az esetben is, ha – feltéve – az orvosi kezelés teljesen 
ingyen lenne. Ez teljesen érthető, ha meggondoljuk, hogy az időszerű 
egészségügyi elvek azt hirdetik, hogy a betegséget nem gyógyítani, 
hanem megelőzni, kikerülni kell.

Negyvenkétezer tagja van a német egészségügyi alszövetségnek, 
amely minden téren fejleszti a falut

Az egészségügyi szövetkezetek mozgalmában dr.  Kojics Gavrilo sziváci 
származású orvos bevégezte az úttörő munkát. Az egészségügyi szö-
vetkezet létesítésének eszméje is dr. Kojicsé volt. Ennek az eszmének a 
megszületéséhez érdekes és valószínűleg igaz legenda fűződik. A háború 
után Jugoszlávia is nagyobb összeget kapott a Rockefeller Alapítványból 
arra a célra, hogy a közegészségügyet magasabb színvonalra emeljék. 
Az összeg felhasználásának irányítását dr.  Kojics Gavrilóra bízták. 
A háború után főleg Szerbiában rendkívül kedvezőtlenek voltak az 
egészségügyi viszonyok, mivel a súlyos megpróbáltatásokkal járó vi-
lágháborúban erre természetesen nem fordíthattak fi gyelmet. Éppen 
ezért dr. Kojicsnak nagy fejtörésébe került az, hogy az összeget mire 
fordítsa, hol kezdje el a hiányok pótlását. Világos volt előtte, hogy ha 
csak kórházakat építtet, megközelítően sem emelhet annyit, amennyire 
szükség van. Amint dolgozószobájában töprengett, az ablakon át látszó 
szemközti épületre szegezte szemét, ahol egy gazdasági szövetkezet cég-
táblája függött. Addig nézte a cégtáblát, amíg eszébe nem ötlött, hogy 
miért ne lehetne az egészségügyet is szövetkezeti alapon megszervezni.

Kezdetben igen nehezen haladt előre a szövetkezetek megalakítá-
sának ügye. Az orvosok nagy része ellenszegült a mozgalomnak, mert 
azt hitték, hogy lerontja munkájuk addigi értékét, illetőleg csökkenti 
betegeik számát. Másrészt sokat kellett harcolni azért is, hogy ezeket 
az egészségügyi szövetkezeteket ugyanazokban a kedvezményekben 
részesítsék, mint a gazdasági szövetkezeteket. Ez az utóbbi küzdelem 
igen sokáig, nyolc esztendeig tartott, mert csak az 1930-as szövetkezeti 
törvény adta meg az összes kedvezményeket az egészségügyi szövetkeze-
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teknek is. A törvény szerint a szövetkezetek nemcsak külön orvosokat 
alkalmazhatnak, hanem ápolónőket, szülésznőket is. Azonkívül saját 
kórházakat, rendelőket, fürdőket, gyógyszertárakat és kézi gyógyszertá-
rakat rendezhetnek be. Ma már az egészségügyi szövetkezetek annyira 
kifejlődtek, hogy nemcsak az egészség ápolásával foglalkoznak, hanem 
az ezzel kapcsolatos szociális kérdésekkel is. Így csecsemőgondozókat, 
napközi otthonokat létesítenek és fokozottan gondoskodnak a gyer-
mekágyas anyákról.

A déli bánságokban az egészségügyi szövetkezetek rendszeresen 
foglalkoznak a falvak csatornázásával, azonkívül állatorvosokat alkal-
maznak, és élénk mozgalmat indítottak a növényi betegségek leküzdé-
sére. Egyszóval munkarendjükbe iktatták a falu teljes egészségügyi és 
gazdasági fellendítését. Ifj úsági egyesületeket is alakítanak, és ezeknek 
tagjai egymással versenyeznek abban, hogy melyiküknek a gazdasága 
rendezettebb.

A németek a velük született rend- és tisztaságszeretetükkel hamar 
felismerték az egészségügyi szövetkezetek nagy jelentőségét. Öt évvel 
ezelőtt alakult meg a német kisebbség egészségügyi alszövetsége, amely 
a főszövetséghez tartozik. Ennek az alszövetségnek 45 szövetkezete van 
összesen 42 ezer taggal. A szövetkezetek saját orvosokkal, szülésznők-
kel, napközi gyermekotthonokkal, gyógyszertárakkal rendelkeznek, 
sőt külön női alosztályt is alapítanak. Az alszövetség kéthetes tanfo-
lyamokat tart a csecsemőápolásról, gyermekágyas anya gondozásáról, 
elsősegélynyújtásról stb. Ezenkívül oktatást nyújt a háztartásra, ba-
romfi tenyésztésre és a kertészetre vonatkozóan is. Most két kórházat 
létesít az alszövetség, az egyiket Bácskodobropoljén, a másikat pedig 
Bulkeszen. Az egyik 10, a másik 16 ággyal. Az egyik kórház mellett 
egyéves háztartási iskolát is állítanak fel földműves lányok részére.

A külföld is nagy érdeklődést mutat a németek egészségügyi mun-
kássága iránt, úgyhogy az alszövetségnek állandóan vannak vendégei 
Német- és Lengyelországból, sőt Kínából és Indiából is. India Bengália 
nevű tartományában most alakítanak négy egészségügyi szövetkezetet, 
amelyet jugoszláv mintára rendeznek be. Ennek a mozgalomnak a kez-
deményezője senki más, mint  Rabindranath Tagore, a világhírű hindu 
költő és fi lozófus. A múlt évben előkelő vendégei voltak a főszövetség-
nek, Kalkutta polgármestere és  Kingsburry, volt amerikai miniszter, 
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 Roosevelt elnök benső munkatársa látogatott el Jugoszláviába, hogy 
tanulmányozza a szövetkezeteket.  Kingsburryt  Roosevelt elnök bízta 
meg, hogy tanulmányozza az európai egészségügyi szövetkezeteket, 
ezért meglátogatta a bácskai szövetkezeteket is.

A főszövetség mostani elnöke dr.  Prohászka Ljubomir nyugalma-
zott miniszteri osztályfőnök, alelnöke dr.   Ivanics Sztevan, a központi 
egészségügyi hivatal főnöke. A hatóságok a legnagyobb előzékenységet 
tanúsítják az egészségügyi szövetkezetek iránt, a nép pedig megértéssel 
és szeretettel kíséri ezt a munkát.

Milyen kötelességgel jár az egészségügyi szövetkezet 
a tagok részére?

Az egészségügyi szövetkezet munkáját a már elmondottak alapján 
röviden a következő pontokban foglaljuk össze: 1. Saját orvosai által 
olcsó és korszerű orvosi segélyt, gyógykezelést nyújt. 2. Intézkedéseket 
tesz a betegség meggátlására. Ezt felvilágosítással és csecsemő-, valamint 
anyavédelemmel éri el. 3. Egészségügyi intézményeket, rendelőket, kór-
házakat és népfürdőket létesít. Ennek a munkatervnek a végrehajtására 
szükséges pénzt a tagdíjakból teremti elő a szövetkezet. A tagdíj havonta 
egy család után (akárhány tagú lehet a család) mindössze 5 dinár. Ez 
olyan kicsiny összeg, hogy a legszegényebb családok is előteremthetik. 
Az aggokat, teljesen vagyon- és kereset nélkülieket ennek a csekély 
díjnak a fi zetése alól is felmentik.

Az orvosi látogatásért, vagyis a valóságos gyógyításért a betegnek 
külön kell fi zetnie csekély összeget. Ha az orvost házhoz hívják tíz di-
nárt, ha a beteg megy az orvos rendelőjébe, hat dinárt kell fi zetnie. Ha 
akár az orvos, akár a beteg látogatása éjszaka történik, akkor mindkét 
esetben a díj kétszeresét kell fi zetni. Igen súlyos eseteknél külön díjat 
kap az orvos. Ez a díj a minisztérium által előírt összegnek a fele. Az 
operáció után szintén a minisztérium által megállapított tiszteletdíj 
felét kell fi zetni. A fürdők látogatásáért szintén nagyon csekély összeget 
szednek. Ezeken a bevételeken kívül a szövetkezetek még számítanak 
adományokra is.

A szövetkezet kiadásai a következők:
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Az orvos fi zetése. Ezt a tagdíj és a gyógykezelési látogatások összeve-
tésével állapítják meg. Az orvos abban az esetben, ha a szövetkezetnek 
négyszáz családnál nincsen több tagja, minden család után 4 dinárt kap 
havonta az öt dinárból. Ha 400 családnál több tagja van a szövetke-
zetnek, akkor az orvos családonként három dinárt kap. A látogatások 
után az orvos a hat dinárból ötöt kap, a tíz dinárból pedig kilencet. 

Ami a szövetkezetnek az orvosi tiszteletdíj levonása után marad, 
abból fi zeti az egyéb, főképpen szervezeti kiadásokat és a főszövetség 
járulékát. A főszövetség minden tag után harminc parát kap. Az egész 
munka üzleti részét csupán a szövetkezet intézi, az orvos és beteg között 
fi zetési viszony nem áll fenn.

A szövetkezet egész működését könnyen és világosan áttekinthetjük 
egy gyakorlati példa nyomán. Tegyük fel, hogy a szövetkezetnek 400 
tagja van. Ezek havonta összesen kétezer dinár tagsági díjat fi zetnek. 
Négyszáz család után az eddigi tapasztalatok szerint átlag 250 orvosi 
látogatás esik havonta. Ezt a 250 vizitet vegyük a nappali látogatások 
egybevetésével egyenként 8 dináros alapon. Így újabb kétezer dinár 
folyik be. Ezzel együtt a szövetkezet havi bevétele négyezer dinár. 
Ebből az orvos kap: tagdíjak után 1600 és a vizitek után (egy vizit hét 
dinárral számítva) 1500 dinárt. Tehát egy orvosnak 3350 dinár havi 
biztos fi zetése van, ami a mai viszonyok között falun már tekintélyes 
összeg. Ebbe még nem számítottuk bele a külön éjszakai látogatások 
díjazását, ami általában az orvos egész jövedelmének egyharmadát teszi.

A gyógyszerek tekintetében a szövetkezet arra törekszik, hogy 
megegyezzék a falusi gyógyszerészekkel, és a tagjai részére a rendes 
ár egyharmadával olcsóbban adják az orvosságokat. Ahol ezt nem 
tudják elérni, ott saját gyógyszertárt állítanak fel. A főszövetségnek 
és az alszövetségnek összesen 59 saját patikája van, és a tapasztalat azt 
mutatja, hogy a szövetkezeti gyógyszertár ötven százalékos haszonnal 
tud dolgozni. A gyógyszertár hasznát szintén a szövetkezet javára 
fordítják. A gyógyszertárak kifi zetődőképességére jellemző, hogy az 
alszövetség sziváci saját patikája, amelyet 32 ezer dinárból létesítettek, 
egy év alatt kifi zette önmagát.

Az egészségügyi szövetkezethez hasonló intézmény csak egy van: 
a munkásbiztosító betegsegélyzője. Érdemes összehasonlítani az 
egészségügyi szövetkezeteket és a betegsegélyzőt. A különbség mind-
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járt a tagdíjfi zetésnél szembetűnő: amíg a betegsegélyzőnél a tagdíjat 
a munkaadó és az alkalmazott fi zetik, addig a szövetkezetnél ilyen 
megkülönböztetés nem áll fenn, és így a szövetkezet nem alkalmas 
arra, hogy a meglevő szociális ellentéteket kiélezze. A szövetkezetnek 
nemcsak a munkás lehet tagja, mint a betegsegélyzőnél, hanem kivétel 
nélkül bárki. Azt is lehet mondani, hogy a szövetkezeti tagság már egy 
tisztultabb öntudatot, szilárdabb meggyőződést jelent, mert ebben az 
esetben a szövetkezetbe való beiratkozás önkéntes, míg a betegsegély-
zőbe a törvény is kényszeríti az embert. Aki belép a szövetkezetbe, 
minden bizonnyal alapos megfontoltsággal, a saját érdekeinek szem 
előtt tartásával teszi.

A betegsegélyzőnél a betegek szükség esetén táppénzt is kapnak, 
ami gyakran visszaéléshez vezet. A szövetkezetnél ez nem történhetik 
meg. A betegsegélyzőnek az a hátránya, hogy a tagdíja magas, viszont 
az orvosi látogatásért nem fi zetnek a betegek. Így esetleg minden jelen-
téktelen dolognál orvoshoz szaladnak a tagok. A szövetkezet tagjainál a 
tagdíj kicsiny, viszont a gyógykezeltetésért fi zetni kell, azonban ez a díj 
nem olyan nagy, hogy a beteg meg ne tudná fi zetni, viszont nem is olyan 
kicsiny, hogy minden jelentéktelen bajnál orvoshoz fussanak a tagok. A 
legfontosabb előnye a szövetkezetnek a betegsegélyzővel szemben, hogy 
igen kicsiny adminisztrációval dolgozik. Keveset költ az ügyvitelre. A 
német alszövetség például mindössze három tisztviselőt foglalkoztat.

A lényeges elvi különbség a két igen értékes és fontos szociális 
intézmény között az, hogy a betegsegélyző az egyén gyógykezeltetését 
tartja szem előtt, a szövetkezet pedig az egyénen kívül az összesség, az 
egész népnek az egészségét is ápolja. Vagyis a szövetkezetnek nemcsak 
az a fontos, hogy a tagja egészséges legyen, hanem az is, hogy a tagnak 
a szomszédja se legyen beteg. Ezért igyekszik a szövetkezet az egész falu 
lakosságát kivétel nélkül beszervezni.

Az orvosoknak a betegsegélyzővel szemben egybehangzóan az 
a követelésük, hogy a betegek maguk is járuljanak hozzá az ápolási 
költségekhez, a gyógyszerek beszerzéséhez, azonkívül szabadon választ-
hassák meg orvosaikat, és ennek következtében az orvosokat is a náluk 
látogatást tett betegek számához mérten fi zessék. Ezek a követelmények 
mind megvalósultak a szövetkezetnél.
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Hogy a jugoszláviai magyarságnak milyen nagy szüksége van arra, 
hogy a szeme előtt lebegő példát kövesse, csak akkor bontakozik ki 
teljes egészében, ha néhány statisztikai adatot mutatunk be a magyar 
kisebbségi nemzet születési, egészségi és halálozási állapotáról.

Milyen arányú a csecsemőhalálozás húsz bácskai, 
többnyire magyarlakta községben?

Az egészségügyi viszonyok javulása nem az orvosok és egészségügyi 
intézmények számától függ, hanem attól, hogy a nép hozzá tud-e jutni 
az orvosi segítséghez és a kórházhoz. Ennek bizonyítására egy sajnálatos 
igaz példát veszünk Noviszád egészségügyi viszonyaiból. Noviszádon 
120 orvos működik, azonkívül számos szanatórium, kórház és más 
egészségügyi intézmény, és az Adamovics-telepen mégis szinte pél-
dátlanul nagy a gyermekhalandóság.  Wüscht Johann igazgató Woge-
Blatt címen egészségügyi folyóiratot szerkeszt, amelyben feldolgozza 
az egész Vajdaság egészségügyi adatait.  Nacsa Lajos, a telep népszerű 
plébánosa az igazgató kérésére a folyóirat rendelkezésére bocsátotta az 
Adamovics-telepi plébánia anyakönyvének születési adatait. Eszerint 
a telepen 1931-ben az újszülött csecsemőknek 42 százaléka még az 
első életév betöltése előtt meghalt. Vagyis majdnem minden második 
csecsemő elpusztult. Megdöbbentő a főleg magyar lakosságú telepnek 
ilyen nagyarányú csecsemőhalandósága, amelynek mértékét csak akkor 
tudjuk a maga valóságában felfogni, ha tudjuk azt, hogy ugyanabban 
az évben a Duna bánság csecsemőhalandósága 17 és Németországé 
mindössze 8 százalék volt.

Az alábbi kimutatásban ismertetjük az Adamovics-telep csecsemő-
halandóságát 1931-től 1933-ig.

 törvényes törvénytelen született  csecsemő  
 születés    születés összesen korában
    meghalt
1931 57 12   69 29
1932 85 21 106 27
1933 79 14   93 24.
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A nagyfokú csecsemőhalálozás oka elsősorban a rossz gazdasági és 
szociális viszonyokban keresendő, mert a csecsemők nagy része veleszü-
letett gyengeségben halt meg. Ez arra vall, hogy a szülők táplálkozása 
nem volt kielégítő, és a lakás sem felelt meg az átlagos követelmények-
nek. Másrészt arra vezethető vissza a nagyfokú halálozás, hogy a szülők 
szegények lévén, a gyermekükhöz nem hívatnak azonnal, a betegség 
kezdetén orvost, és így a baj hamar elviszi a kisdedet. Különösen a 
bélhurut veszélyes ebből a szempontból. A bélhurut veszélyességére, 
gyors pusztítására jellemző, hogy az egyik leghaladottabb jugoszláviai 
német községben, Novivrbászon megtörtént az, hogy egy hét alatt hat 
csecsemő halt meg ebben a betegségben.

A magyar kisebbség általában igen rosszul áll a csecsemőhalandó-
ság tekintetében. Ez pedig igen súlyos megállapítás, mert a modern 
orvostudomány szerint valamely nép egészségügyi kultúráját a csecse-
mőhalandóság mértékével mérik. A csecsemőhalandóság pedig annak a 
nagy távolságnak a következménye, amely az orvos és beteg között még 
mindig fennáll. Minél rosszabbak a gazdasági viszonyok, annál nagyobb 
a távolság. A szövetkezet van hivatva arra, hogy ezt a távolságot áthidalja.

Szomorú fényt vet a magyar kisebbség csecsemőhalandósági viszo-
nyára  Wüscht igazgató következő kimutatása. Ebben a kimutatásban 
az igazgató feldolgozta húsz bácskai, teljesen vagy nagyrészt magyar 
lakosságú község egészségügyi adatait. Ez a húsz község a következő: 
Feketics, Kupuszina, Szvilojevo, Bogojevo, Bajmok, Kúla, Horgos, Ada, 
Mól, Bajsa, Csantavir, Bácskatopola, Bezdán, Telecska, Sztáribecsej, 
Sztáramoravica, Mali Idjos, Pacsir, Temerin és Petrovoszelo. Ennek a 
húsz községnek a lélekszáma 1921-ben az akkori népszámlálás hivatalos 
adatai szerint összesen 166.000 volt, és ebből magyar 127.445, vagyis 
76,68 százalék. A születésekre és halálozásokra vonatkozó adatok 1919-
től 1932-ig állanak rendelkezésünkre. Ezt a 14 esztendőt két ötéves és 
egy négyéves periódusra osztjuk a könnyebbség kedvéért.

Meghalt csecsemő:

 1919–1923 1924–1928 1929–1932 
Összesen  4.822     4.412     3.474
Meghalt csak egy 
éven belül (átlag)   964        882        868
Az összes halálozás 
száma (felnőttek is)   18.002   17.026   12.510.
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A meghalt csecsemők az első periódusban 26,78 százalékát, a máso-
dik periódusban 25,91 és a harmadikban 28,17 százalékát teszik ki az 
összesen elhunytak számának. A kimutatásból látszik, hogy a helyzet 
ezen a téren egyáltalán nem javult, vagy csak olyan kis mértékben, 
hogy ez fi gyelembe sem vehető. A csecsemőhalálozások számának 
csekély csökkenését egyáltalán nem lehet javulásnak tekintetni, mert 
a százalékarányszám teljesen mást mond, azt mutatja, hogy a helyzet 
ezen a téren az elmúlt évtizedben csak rosszabbodott. Ugyanis amíg 
az első periódusban az összes elhunytak közül csak 26 százalék, a 
másodikban 25 volt a csecsemőhalálozás, addig a harmadik, legújabb 
periódusban 28 százalékra ugrott. A csecsemőhalálozások szám szerinti 
kis csökkenése a születések csökkenésére vezethető vissza. Egyes pél-
dának kiragadott községekben a következő a csecsemőhalálozásoknak 
az általános halálozáshoz viszonyított százaléka. Topolán 16 százalék 
(100 halott közül 16 csecsemő), Temerinben 20 százalék (itt minden 
ötödik halott csecsemő) és Bezdánban 17 százalék.

Érdemes tanulmányozni a csecsemőhalandóságot abból a szem-
pontból is, hogy az élve született csecsemőknek hány százaléka hal 
meg egyéves kora előtt. Az említett húsz községben 1919-től 1932-ig a 
következő volt az élve született csecsemőkre esett csecsemőhalálozások 
százalékaránya:

1919-ben  17,52%
1920-ban  22,39%
1921-ben  24,08%
1922-ben  21,99%
1923-ban  19,51%
1924-ben  20,47%
1925-ben  19,57%
1926-ban  18,46%
1927-ben  20,89%
1928-ban  20,98%
1929-ben  19,44%
1930-ban  19,72%
1931-ben  18,70%
1932-ben  20,22%.

 



e 118 w   q

q

Ebből a kimutatásból világosan látszik, hogy az arányszám 14 év 
alatt jelentősen nem változott, tehát javulás – mint már előzőleg is 
hangsúlyoztuk – egyáltalán nem következett be. A magyar kisebbség a 
csecsemőhalandóság terén a vajdasági nemzetiségek között, sajnos, élen 
jár, mert a második legrosszabb helyet foglalja el. Éppen így nagyará-
nyú a gyermekek halandósága is. 1919-től 1928-ig a következőképpen 
alakult ki az említett húsz község lakosságánál a gyermekhalandóság. 
(Gyermekhalandóság alatt értjük a 15. életévig bekövetkezett halálo-
zást.)

Az összes elhunytak közül meghalt
 15 éves korig 15–60 év között  60-tól feljebb
magyaroknál 44,69% 31,68% 37,44%
bácskai 
németeknél 30,88% 31,68% 37,44%. 

Láthatjuk, hogy a magyaroknál az összes halálozásoknak majdnem 
a fele a 15. életév előtt következett be. Ezzel szemben a németeknél 
csupán a halálozások egyharmad része esik a gyermekkorra, viszont 
több mint egyharmad rész az öreg-, illetőleg az aggkorra. Az okok 
legfőképpen a szociális viszonyokban kereshetők. A leendő anyák 
megerőltetik magukat a munkában, és amellett rendszerint rosszul 
táplálkoznak. Egészségtelen lehet maga a foglalkozás, és igen gyakran 
az egészséges munka is árt a szervezetnek, mert a munkaterem nem 
felel meg az egészségügyi követelményeknek. A rossz lakásviszonyok 
szintén hozzájárulnak a csecsemőhalandóság emeléséhez. Ezenkívül 
még természetesen az úgynevezett szociális betegségek, mint a tüdővész 
és nemi betegség gyakorolnak befolyást erre. Ezek a betegségek már az 
anyaméhben tönkreteszik a magzatot. Ezt mutatja a halva születések 
viszonylagosan nagy száma. A fentebbi okok következménye a csecsemő 
veleszületett gyengesége, ami miatt már sokszor az első negyedévben 
elpusztul. A helytelen csecsemőápolás és -táplálás szintén elősegíti a 
halálozás növekedését. Rendkívül fontos az, hogy az anya a saját tejével 
táplálja a gyermekét.

Érdekes az a körülmény, hogy a háború előtti Szerbia területén 
jóval kisebb a csecsemőhalandóság, mint a Vajdaságban. Ez azért van, 
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mert az egyszerű hegyi lakosság egészségesebben táplálkozik, vagyis 
több fehérjetartalmú anyagot (tej, túró stb.) és vitamintartalmú ételt 
fogyaszt. Azonkívül a csecsemőket csak az anyja táplálja, és nem ide-
gen tejen nevelkednek. Az aránytalanul nagy csecsemőhalandóság azt 
követeli, hogy az anyákat világosítsuk fel a terhesség ideje alatt való 
helyes viselkedésről és a csecsemőgondozásról. A csecsemőbetegségek 
legtöbb esetében a helyes táplálás és ápolás biztosan segít.

A német egészségügyi alszövetség a falvakban és városokban hat-
hetes tanfolyamokat rendez a fi atal anyák felvilágosítására. A cse cse -
mő védelem szoros összefüggésben áll az anyavédelemmel. Az anya a 
gyerekágyban fertőzést kaphat, vagy a szülésznői helytelen kezelés 
miatt támadhat baja. Ide tartozik a magzatelhajtás kérdése is. A mag-
zatelhajtás a német községekben igen elterjedt, és a magyar lakosságnál 
is mind nagyobb tért hódít. Itt is meg kell tenni a szükséges   ellen intéz-
kedéseket.

Az eddigi falusi orvosi kezelés egyéni gyógykezelés, és mint ilyen 
nem intézkedhetett a csecsemőhalandóság csökkentése érdekében. Ezt 
a munkát a szövetkezetnek kell elvégeznie. Az állam különböző egész-
ségügyi intézményeket létesít, a betegsegélyző pedig különösen gondot 
fordít a szülő anyák védelmére és a csecsemőgondozásra, amennyiben 
külön szülési segélyt ad. Azonban mindezek az intézkedések úgyszól-
ván csak a városi lakosság javát szolgálják, mert a földművesekből álló 
falusi népig nem jut el a betegsegélyző. A falu anya- és csecsemővédelme 
így teljesen a szövetkezetekre hárul, amelyek derekasan igyekszenek 
megfelelni feladatuknak.

Jugoszláviában évente harmi nckétezer ember hal meg 
tuberkulózisban

A jugoszláv állam egész egészségügyi gépezetével és részben a közigaz-
gatás apparátusával is erős küzdelmet folytat a tuberkulózis ellen. Az 
egészségügyi minisztériumban külön osztály foglalkozik a tüdőbaj 
és más tuberkulózisbetegségek letörésével. Ez az osztály elrendelte a 
nyílt tuberkulózis kötelező bejelentését, mint ahogy be kell jelenteni a 
vörheny, dift éria és nemi betegségeket is. Az állami kezdeményezéshez 
természetesen a Vöröskereszt és a különböző emberbaráti egyesületek is 
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csatlakoztak, és együtt törekednek a tuberkulózis rendkívül nagyarányú 
pusztításának csökkentésére.

A küzdelem főleg a betegség megelőzésére irányul. A társadalomnak 
a tuberkulózis ellen indított harca teljesen indokolt, mert Jugoszláviá-
ban évente átlag 32.000 ember hal meg tuberkulózisban, és állandóan 
közel 400.000 ember szenved nyílt tuberkulózisban. Hogy milyen 
nagyarányú a tüdőbaj pusztítása, azt világosan láthatjuk, ha tudjuk, 
hogy az országban évente állag összesen 263.000 ember hal meg, tehát 
fi gyelembe véve a föntebbi számot, az embereknek körülbelül 10–15 
százaléka tuberkulózisban pusztul el. Jellemző még a tuberkulózis nagy 
elterjedtségére az is, hogy Németországban, amelynek lakossága négy és 
félszer nagyobb, mint Jugoszláviáé, éppen annyi a nyílt tuberkulózisban 
szenvedők száma, mint nálunk. A tuberkulózis hosszadalmas lefolyása 
következtében rengeteg gyógyítási költséget okoz, és azzal is nagy kárt 
tesz, hogy a beteg hosszú időn át nem dolgozhat. Továbbá rendkívül 
veszélyes betegség a tuberkulózis azért is, mert a beteg környezetét 
állandóan fertőzi.

 Wüscht Johann igazgatónak a tuberkulózis pusztításáról csakúgy 
gazdag és nálunk páratlannak mondható statisztikai adatai vannak, 
mint a csecsemőhalandóságról és a néprajzi viszonyokról, azonban – 
mint az igazgató maga megjegyezte – ezek az adatok, noha hivatalos 
helyről származnak, nem száz százalékban megbízhatóak. Nem teljesek 
azért, mert sokszor előfordul az, hogy a beállott halálnál az orvos nem 
a tuberkulózist állapítja meg a halál okául (holott valóban az az ok), 
hanem valamely más belső betegséget. Ez a pontatlanság azonban csak 
úgyszólván fi nom nüanszokban érezteti hatását, mert nagy általános-
ságban teljesen megbízhatunk a kimutatás helyességében.

Lássuk először az egész ország tuberkulózis okozta halálozási sta-
tisztikáját. Ebben a statisztikában azt mutatjuk ki, hogy minden tízezer 
lakosra egy éven belül hány tuberkulózis miatt bekövetkezett halálozás 
jut. Tehát: 1918-ban minden tízezer lakosra 33,91 tuberkulózis követ-
keztében beállott halálozás esett, továbbá 

1919-ben  28,74%
1920-ban  27,04%
1921-ben  25,91%



q  e 121 w

q  

1922-ben  26,80%
1923-ban  26,31%
1924-ben  26,29%
1925-ben  24,10%
1926-ban  24,57%
1927-ben  25,08%
1928-ban  25,27%
1929-ben  25,34%
1930-ban  22,94%. 

 
A kimutatás könnyebb megértése végett közöljük (hogy a tizedes-

vesszőket kiküszöböljük), hogy például a föntebbi kimutatás adatai 
szerint 1930-ban Jugoszláviában minden egymillió emberre 2294 
tuberkulózis okozta haláleset jutott. Hogy a tuberkulózis pusztításá-
nak nagy aránya világossá váljék előttünk, összehasonlításul közlünk 
néhány külföldi kimutatást. Így pl. Dániában minden tízezer ember 
után 7,4, Németországban szintén 7,4 és Angliában 9,6 a halálozás. 

Jugoszláviában a tuberkulózis elterjedtsége és pusztítása tekinte-
tében az egyes országrészek között nagy az eltérés. Az 1930. évben a 
bánságokban a következő volt a tuberkulózis okozta halálozás mértéke: 
dunai bánság 27,73, zetai bánság 14,64, vrbászi bánság 14,75, drávai 
bánság 18,78, tengermelléki bánság 18,13, vardári bánság 20,45, szávai 
bánság 24,49, drinai bánság 24,74, moravai bánság 28,88 és Beográd 
város területe 24,96.

Ennél a kimutatásnál feltűnő, hogy éppen a gazdasági tekintetben 
legfejlettebb országrészekben a legnagyobb a halandóság. Ennek a 
magyarázata az, hogy pl. a Duna és Száva bánság sík vidékein sűrűbb 
a lakosság, és nagyobb a por, fejlettebb az ipar, amely azonban egész-
ségügyi szempontból elmaradott. Ezekben a bánságokban, valamint 
még a moravai bánságban a gyáripar és kézipar terén foglalkoztatott 
nők száma is igen nagy.



e 122 w   q

q

A kisebbségi magyarságnál átlag minden ötödik ember 
tuberkulózisban hal meg

Lássuk most, milyenek a viszonyok a tuberkulózis tekintetében a Duna 
bánság északi részén, a volt Vojvodinában, különösképpen Bácskában, az 
itt élő magyar kisebbség között. Bácskában, ahol a hivatalos kimutatás 
szerint a jugoszlávok a lakosság 36,49 százalékát, a szlovákok és ruszinok 
5,81, a németek 22,18 és a magyarok 34,24 százalékát teszik ki, ezer 
lakosra a következő számú halálozás esik (a kimutatásban a már három 
ismert évperiódust vettük alapul, és a szám az egyévi átlagot jelenti):

 
jugoszlávok  szlovákok  magyarok németek  
 
1919–1923 3,52 2,7 2,81 2,09
1924–1928 3,6 2,84 3,04 1,85
1929–1932 3,1 3,19 2,65 1,67.

A magyaroknál éppen úgy, mint a többi nemzetiségeknél – kivéve a 
szlovákokat és ruszinokat – kismértékű halálozási csökkenés tapasztal-
ható. A tüdővészes halálozás csökkenésére mutatnak az alábbi adatok 
is. Itt  Wüscht igazgató – aki a föntebbi statisztikát is összeállította – a 
már felsorolt húsz bácskai, főleg magyar lakosságú község össz elhalálo-
zási számát, illetőleg a tuberkulózis által bekövetkezett halálozás teljes 
számát vette alapul.

  1919–1923 1924–1928 1929–1932

Az összes halálozás  18.002 17.026 12.510
Ebből tuberkulózisban 
meghalt  2.504  2.641   1.847
Évenként meghalt 
tuberkulózisban   501      528      462.

 
Az 1000 lakosra kiszámított viszonylagos adatok nem adnak tiszta 

képet a tuberkulózis pusztításáról. A tüdővész okozta halálozás nagy 
mértékével csak akkor lehetünk tisztában, ha fi gyelembe vesszük az 
összes halálozásokat és a fennmaradó összeghez viszonyítjuk a tuber-
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kulotikus halálozások számát. Ha ezt megtesszük, akkor a statisztikánk 
a következőképpen fest:

  1919–1923   1924–1928 1929–1932

100 haláleset közül 
tuberkulózishalálozás   13,91     15,51 14,74
A csecsemőhalálozások 
levonása után 100 halálesetre 
tuberkulózis-halálozás  20,35 22,00 20,44.

A német kisebbségnél ezek a számok a következőképpen alakulnak:

  1919–1923 1924–1928   1929–1932

100 haláleset közül 
tuberkulózishalálozás   10,65     10,79 10,73
A csecsemőhalálozások 
levonása után 100 halálesetre 
tuberkulózis-halálozás  14,39 14,08 12,02.

A csecsemőknek csak aránytalanul kis száma hal meg tuberkuló-
zisban. A föntebbi kimutatásból kiderül, hogy a magyar kisebbségnél 
minden ötödik gyermek és felnőtt tüdővészben hal meg. A legelter-
jedtebb tuberkulózis természetesen a tüdőbaj, utána a csont- és agytu-
berkulózis következik. Nézzünk meg néhány népes, nagyrészt magyar 
lakosságú községet, hogy miképpen állnak a tuberkulózis pusztítása 
tekintetében: Topolán száz ember közül tuberkulózisban hal meg 15, 
Petrovoszelon 24, Pacsiron 18, Bajmokon 16. Megállapítható, hogy 
egyes községekben minden ötödik, sőt minden negyedik ember tu-
berkulózisban pusztul el.

Egészségügyi intézmények tekintetében ez a húsz község rendkívül 
rosszul áll. Tuberkulózis elleni diszpanzer (tüdőgondozó) mindössze 
csak egy községben, Sztáribecsén van. A húsz község összlakosságát véve 
alapul több mint 5000 nyílt tuberkulózisban szenvedő ember részére 
nincs betegágy sem, és ilyen körülmények között évente átlag 500 beteg 
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száll a sírba az egészségügyi szervezetlenség miatt. Ez a nagy halálozási 
szám óriási gazdasági, faji és népességi kárt jelent a kisebbségre.

A tuberkulózis nagyarányú pusztítását a következő módon lehet 
megakadályozni: a lakás egészségessé tétele, a munkaviszonyok meg-
javítása, a házassági tanácsadás, testedzés, sport, népfürdők létesítése 
stb. A népet teljesen fel kell világosítani a tuberkulózis hatásáról és az 
ellene való védekezésről. Majdnem minden községben van szegényház, 
amelyet régebben, a nagy kolera- és pestisjárványok idején a betegek 
elkülönítésére használtak. Ezeket az elhagyott házakat kellene újból 
berendezni és az egészségügy szolgálatába állítani, főleg a tuberkulózis 
elleni védekezés céljából. A szövetkezetek révén ezt a kérdést igen jól 
meg lehetne oldani, éppen úgy, mint ahogy a többi egészségügyi prob-
lémát is. Az állam – mint már említettük – különböző intézményeivel 
rendszeresen küzd a tuberkulózis ellen. A kisebbségeknek nincs más 
feladatuk ezen a téren, mint bekapcsolódni ebbe a küzdelembe, és a 
maguk intézményeivel is elősegíteni az állam munkáját.

Az öngyilkosságok és idegbetegségek terén is vezet 
a magyar kisebbség

A következőkben ismertetjük a különféle betegségek elterjedtségét a 
magyarságnál. Kimutatjuk, hogy egyes betegségek mennyi áldozatot 
követelnek, és a tüdővész után mely betegségek pusztítják legjobban a 
magyarság testét. A kimutatásnál összehasonlításul közöljük a német 
kisebbségre vonatkozó hasonló adatokat.

 Wüscht Johann igazgató az általános betegségekre vonatkozó 
adatainál szintén megjegyezte, hogy azok némiképpen hiányosak. Ez 
a hiányosság abból áll, hogy az összes haláleseteknek csak mintegy 
kétharmadát osztályozták a legelterjedtebb betegségek szerint, míg 
a fennmaradt egyharmadot nem dolgozták fel statisztikailag, hanem 
csupán a „különböző betegségek” rovatába írták be a hivatalos statiszti-
kusok. A másik hátránya a következő kimutatásnak az, hogy az orvosok 
a halál okának megállapításánál sokszor tévedtek. Ezek a tévedések 
azonban természetesen csak igen csekély mértékben változtatták meg 
a statisztika adatait, amelyeket irányadóknak lehet elfogadni.
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Noha a csecsemőhalandóság oka nem külön betegség, mégis külön 
kell venni. Itt ismét ki kell emelni a csecsemőhalandóság nagy arányát. 
A húsz bácskai magyar községben 1919-től 1932-ig 47.538 lélek halt 
meg összesen. Ennek 29,8 százaléka csecsemő volt. Ha ehhez hozzáad-
juk az ötéves korig elhunyt gyermekek számát, akkor a kisgyermekek 
halandósága 37,83 százalékra növekedik.

Alább közöljük a magyar és német kisebbség általános betegségi 
statisztikáját. A kimutatást az elmúlt évtized, 1919–1928, eredménye 
alapján állította össze  Wüscht igazgató. A betegségek elterjedtsé-
gét aszerint mérjük, hogy száz haláleset közül hány következett be 
a kérdéses betegségek miatt. Tüdővész (tuberkulózis): magyarok 
14,64, németek 10,75 százalék. Légzési szervek betegsége (torok- és 
tüdőgyulladás): magyarok 14,24, németek 13,37. Szív és véredények 
betegsége: magyarok 8,74, németek 11,31. Emésztési szervek betegsége 
(gyomorbaj stb.): magyarok 12,12, németek 8,73. Vesemegbetegedés: 
magyarok 2,44, németek 1,95. Ideg- és hátgerincbetegség: magyarok 
8,49, németek 6,24. Nemi betegség: magyarok 0,25, németek 0,25. 
Rák: magyarok 3,59, németek 4,37. Gyermekágyi láz: magyarok 0,29, 
németek 0,59. Szerencsétlenség: magyarok 1,75. németek 1,63. Öngyil-
kosság: magyarok 1,26, németek 1,06 százalék.

Ez a kimutatás mindennél világosabban mutatja a magyarság 
szociális nyomorát és az egészségügy elmaradottságát. Feltűnő, hogy 
a magyaroknál a tuberkulózis, a németeknél pedig a légzési szervek 
betegsége áll első helyen a pusztításban. A légzőszervek megbetegedése 
főleg a földművelőknél fordul elő azért, mert a mezőn izzadva dolgozó 
munkások mindig ki vannak téve a hirtelen jövő szélviharnak vagy 
esőnek. Itt meg kell említeni azt, hogy a légzési betegségek rovatába írt 
halálozások egy részét valószínűleg szintén tuberkulózis okozta. Nagy 
a magyarságnál az emésztési szervek által okozott halálozás száma is. 
Ebben a tekintetben a magyarokat a Bácskában csak a szerbek múlják 
felül. Ennek oka a helytelen táplálkozásban, a túlzottan erős, paprikás 
és zsíros ételek fogyasztásában keresendő. A vesebetegség pusztításában 
a magyarság vezet az összes többi bácskai nemzetiségek között. Ennek 
a szeszes italok túlságosan nagyarányú fogyasztása az oka.
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A legszomorúbb képet az idegbetegség és az öngyilkosság adatai mu-
tatják. Ebben a tekintetben ismét a magyarság vezet. Ennek a nemzeti 
dekadenciának különleges okai vannak. Az okok közül az első helyen 
szerepel az uralomváltozással járó anyagi visszafejlődés és az általános 
gazdasági válság okozta nyomorúság. Ha az ideg- és hátgerincbetegség 
pusztítását, valamint az öngyilkosságok következtében beállott halál-
eseteket összeadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy majdnem minden 
tizedik magyar ember közvetett vagy közvetlen idegzavar következ-
tében hal meg. (Az öngyilkosok nagy része szintén idegzavar folytán 
válik meg az élettől.)

A szerencsétlenségek terén szintén a magyarok vezetnek az ösz-
szes bácskai nemzetiségek között. Ennek oka az, hogy a magyarok 
végeznek a legnagyobb mértékben mezei munkát, valamint olyan 
munkált, amelynél nagy a szerencsétlenség veszélye. Majdnem az 
összes betegségek a rossz táplálkozási és lakásviszonyokra vezethetők 
vissza. Éppen ezért a családanyákat kell kiképezni, hogy gyermekeiket 
már születésüktől kezdve egészségesen neveljék, és amennyire lehet, 
kerül jék a nedves lakást.

Az idegbetegek és öngyilkosok nagy száma is arra serkent, hogy meg 
kell alakítani a magyar kisebbség egészségügyi szövetkezeteit, amelyek 
hivatva vannak ezt a szomorú jelenséget csökkenteni, sőt amennyire 
lehet, meggátolni. Az egészségügyi szövetkezet, amely az egészségügyi 
segély mellett a szociális támogatást is zászlajára tűzte, egyedül képes 
arra, hogy a falu életébe belenyúlva rámutasson a helyes útra, és bizta-
tást, életkedvet öntsön a súlyos csapások alatt görnyedező népbe.

Jugoszlávia déli részének lakossága 
hatalmas arányban szaporodik

Az egészségügyi szövetkezetekről szóló eddigi cikkeink során ismer-
tettük  Wüscht Johann igazgató adatai alapján a magyar kisebbség 
egészségügyi viszonyait, és általánosságban rámutattunk ezeknek a 
felettébb rossz viszonyoknak megjavítási módjára. Ehhez a kérdéshez 
tartozik szorosan az egészségügyi szövetkezetek másik nagy problémája: 
a népesedési létszám fenntartása és lehetőség szerinti emelése is. Szinte 
megdönthetetlen igazság az, hogy valamely nép jövője nem csupán 
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gazdasági viszonyainak fejlettségétől vagy szellemi műveltségének 
a mértékétől függ, hanem elsősorban biológiai életerejétől, amely a 
népszaporulatban nyilvánul meg.

Az egészségügyi szövetkezetek egyik feladata az, hogy felkeltse a 
nép fi gyelmét ezek iránt a fontos életkérdések iránt, és tudatára ébressze 
jövendő nemzedékeivel szembeni nagy felelősségére. Ha a történelmet 
tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy igaza van  Burgdörfer híres német 
szociológusnak, aki a következőket mondotta: Die Völker sterben nicht 
aus, sie werden ausgeboren. (Szabad fordításban: A népek nem halnak ki, 
hanem születési erejük vész el.) Ezt a tételt igazolja az, hogy az ókorban 
is éppen a legnagyobb műveltségű népek tűntek el, amelyeknél megszűnt 
a fajfenntartási ösztön (latinok, ógörögök, karthágóiak, inkák stb.). Az 
ókori művelt népek pusztulásának veszedelmes megismétlődését mu-
tatja az a tény, hogy a világháború után a nyugat-európai nemzeteknél 
rohamosan csökken a szaporodás. Eddig a születések csökkenésében 
Franciaország vezet, a franciáknak azonban az utóbbi néhány év alatt 
sikerült megállítani a csökkenési folyamatot, és egy bizonyos színvo-
nalon állandósítani a szaporodást. A szaporodás tekintetében jelenleg 
Németország áll a legrosszabbul. Az utóbbi időben Hitler erélyes 
intézkedései Németországban is meglassították a születések csökkené-
sének folyamatát, azonban a németeknél még mindig nem javult meg 
kellőképpen a helyzet. Sokkal kedvezőbbek a viszonyok a szaporodás 
tekintetében a lengyeleknél, ukránoknál és a balkáni népeknél.

A népesedési viszonyok a történelemben mindig nagyon fontos 
szerepet játszottak, sőt azt is mondhatjuk, hogy az emberiség története 
nem más, mint örök harc a nemzetek elsokasodása következtében szűk-
ké vált tér és elégtelennek bizonyult táplálék körül. Az egyes népek a 
szaporodás miatt túlnőttek táplálkozási körzetükön, és ez vándorlásra, 
háborúra vezetett. Még ma is fennáll egyes nemzetek túlnépesedése, 
amely kivándorlást okoz, és más nemzeteknek az elégtelen szaporodása, 
ami bevándorláshoz vezet. Túlnépesedő nemzet Európában például az 
olasz, és elégtelen szaporulatú Franciaország, ahova nagy a bevándorlás.

A népesedési viszonyokról oly módon alkothatunk tiszta képet, ha 
vesszük a születések és a halálozások számát, és kiszámítjuk a kettő 
közötti különbséget. (Ez a természetes szaporulat.) A szaporodást 
úgy mérjük, hogy kiszámítjuk az ezer lélekre eső átlagos szaporulatot. 
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Eszerint Jugoszláviában az utóbbi másfél évtized alatt a következő volt 
a helyzet (mind a születések, mind a halálozások és a szaporulat ezer 
lélekre értendő):

1919–1923-ban született 34,20,  meghalt 21,01,  szaporulat 13,19
1924–1928-ban született 34,22,  meghalt 19,76,  szaporulat 14,46
1929–1932-ben született 33,83,  meghalt 19,76,  szaporulat 14,07.

Ezzel szemben Németországban 1930-ban csupán 4,7-et tett ki a sza-
porulat, Magyarországon 5,2, Csehszlovákiában pedig 6,86-ot. Ebből 
látszik, hogy a jugoszláv nép milyen nagy szaporodási életerőt mutat.

Jugoszláviában nem minden országrészben egyforma a szaporulat, 
sőt ebben a tekintetben éles különbség van az egyes részek között. Az 
ország népesedési tekintetben két részre osztható: a két rész a Duna−
Száva elválasztó vonalától északra és délre terül el. A déli részbe tartozik 
a régi Szerbia, Bosznia és Hercegovina, valamint a tengermellék. Az 
északi részbe a régi Szlovénia, Horvátország és a Vojvodina tartozik. A 
hivatalos népszámlálási adatok szerint a két rész lakossága tíz év alatt a 
következőképpen növekedett:

  délen  északon

1921  6.843.577 5.132.334
1931  8.318.079 5.616.411
növekedés  1.474.502    484.077.
 
Ebből látszik, hogy a déli vidékek lakosságára esik a 10 év alatti 

1.958.579 lelket kitevő összes szaporulatnak háromnegyede, noha ez 
a lakosság összlakosságának csak az 57 százalékát teszi ki. Az északi 
országrészek népére nem is egész egynegyed rész jut a szaporulatból. 
Egyedül az 1.890.000 lelket számoló régi Bosznia tízévi szaporulata 
majdnem annyi, mint az ötmilliós lakosságú északi részeknek.

A Vojvodina lakosságának szaporodása igen csekély:

1921-ben  1.337.527
1931-ben  1.418.055
Szaporulat       80.528.
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Ennek a kisarányú szaporulatnak is nagy része a déli részekből 
való bevándorlás (telepítés) és a magyarországi optánsok beköltözése 
következtében állott be. Itt két kulturális és szociális kör áll egymás 
mellett: a déli rész balkániasan egyszerű életmódjával, amely fokozza 
a népek szaporodási erejét, és a másik, északi oldalon a közép-európai 
életmód bonyolult élet- és munkafeltételeivel, fejlettebb iparral és ke-
reskedelemmel, a lakosság erős társadalmi elkülönülésével, valamint 
egocentrikus világnézetével, amelyek a fajfenntartási ösztönnek szűk 
határt szabnak.

A nagy szaporodási eltérést tapasztalhatjuk nemcsak az egyes vi-
dékek, hanem a vallások között is. Az 1932. évi adatokat véve alapul 
az egyes felekezetek a természetes szaporulatból a következő arányban 
veszik ki részüket (az első számoszlop az egyes felekezeteknek a lakos-
ság számában elfoglalt százalék szerinti arányát, a második pedig a 
természetes szaporodásban elfoglalt százalék szerinti arányát jelenti):

  lakosságnak  szaporodásnak

pravoszlávok  48,70% 58,27%
katolikusok  37,45% 29,74%
muzulmánok  11,20% 10,85%.
 
A jugoszláv nép pravoszláv vallású része az utóbbi három évben 

évenként közel 32.000 lélekkel múlta felül az összes többi felekezetek 
szaporodását. A Vojvodinában az egyes vallások közötti szaporodás 
képe majdnem ugyanez. Erre jellemző, hogy a vojvodinai katolikusok 
1931-ben elvesztették abszolút többségüket.

A magyarságnál négy évtized alatt egyharmadával 
csökkent a születések száma

Mielőtt áttérnénk a jugoszláviai magyar kisebbség népesedési adatainak 
ismertetésére, ismét hangsúlyozni kell az anya rendkívül fontos szerepét 
a család és a nemzet egészségügyében. A nép és az állam élettani sejtjét a 
család képezi. Ezért a nép vagy az állam csak akkor lehet egészséges, ha 
a család is egészséges és életerős. A család pedig csak abban az esetben 



e 130 w   q

q

lehet erős, ha a nő, az anya törődik ezzel, érzi a népközösséggel szemben 
fennálló kötelességét, és szülési kötelezettsége elől sem zárkózik el. A 
tudósok kiszámították, hogy ha a faj, a nemzet fenn akar maradni, akkor 
minden családra legalább 3,4 gyermeknek, vagyis körülbelül három és 
fél gyermeknek kell esni. Ebből világosan kitűnik, hogy az egykerend-
szer és a kétgyermekes rendszer elégtelen a nemzet fenntartására.

Nemcsak az egygyermekes, hanem még a kétgyermekes rendszer 
is okvetlenül a népállomány nagyarányú csökkenésére és kihalására 
vezet. Ezt bizonyítja a következő kis kimutatás: vegyünk alapul ezer 
lakost, akiknek átlagos életkora 30 év. (Ez a mai átlagos életkor, amit 
egynemzedéknyi időnek számítunk.) Ezer lakosból a kétgyermekes 
rendszerből harminc év múlva 621, 60 év múlva 380, kilencven év 
múlva 240, százhúsz év múlva 140, százötven év múlva 92 lakos ma-
radna, és néhány évtized múlva már teljesen ki is halnának ennek az 
ezer embernek az utódai.

Meg lehet állapítani, hogy a magyar anyák még eleget tesznek 
fajfenntartási kötelességüknek, azonban már őket is kikezdte a család 
létszámának csökkentésére irányuló káros szellem, amely minden ma-
gasabb kultúrájú népnél fellépett. A magyarság szaporodása megcsap-
panására jellemző, hogy a múlt század végén minden ezer szülőképes 
magyar nőre 158 szülés esett (ezer itteni német nőre ugyanabban az 
időben 153 szülés jött), addig 1929–1932-ben a magyar kisebbségnél 
már csak 92 (németeknél 83,8) születés esett.

A születések csökkenésének statisztikájában a németek vezetnek, 
de a magyarok sem maradnak el tőlük sokban. A húsz magyar község 
szülési statisztikája az utóbbi 15 évben a következőket mutatja:

1919–1923:  a születések száma 26.840,  az évenkénti átlag 5368.
1924–1928:  a születések száma 25.030,  az évenkénti átlag 5006.
1929–1932:  a születések száma 17.589,  az évenkénti átlag 4397.

Az első periódusban felettébb nagy a születések száma, ami annak 
tulajdonítható, hogy a viszonyok rendeződésével az emberek min-
den téren intenzív életet folytattak. Szembetűnő az utolsó négyéves 
periódusban bekövetkezett nagyarányú csökkenés, ami talán csak 
másodsorban magyarázható a gazdasági válság okozta nyomorral. A 
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csökkenés elsősorban a megváltozott világfelfogással magyarázható. 
Az itt élő németeknél a születések csökkenése még nagyobb, azonban 
ez ne szolgáljon a magyar kisebbségnek vigasztalásul.  Wüscht igazgató 
megállapítása szerint a németeknél a születések színvonala meredekeb-
ben csökken, mint a magyaroknál.

Az olvasókat bizonyára érdekli a jugoszláviai magyar kisebbség és 
a magyarországi magyarok születési kimutatásának az összehasonlí-
tása, amelyet alább közlünk. Ezer lélekre esett születések száma (első 
számoszlop az évszám, a második a bácskai magyarok, a harmadik a 
magyarországi magyarok születési száma):

1919  28,91 –
1920  33,99 –
1921  34,05 –
1922  32,97 29,4
1923  31,55 28,4
1924  28,14 27,8
1925  29,69 27,7
1926  29,52 26,7 
1927  29,01 25,2
1928  27,98 25,6
1929  25,90 24,2
1930  25,97 24,7
1931  23,85 23,2
1932  24,64 23,0.

Tehát a bácskai magyaroknál nagyobb a szaporodás, mint a magyar-
országiaknál, holott ott a magyarság államalkotó elem. Az irányzat 
azonban mindkettőnél egyformán csökkenő.

A kisebbségi magyarságnál a gazdasági válság alatt 
rohamosan csökkent a házasságkötések száma

A legtöbb gyermek – természetesen – törvényes házasságból származik. 
Tehát ha a szaporodás iránti óhajt és a szaporodás lehetőségét ismerni 
akarjuk, akkor tisztában kell lennünk a házasságkötések számával is. 
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Sajnos, a kultúra terjedésével és a gazdasági helyzet súlyosbodásával 
mindjobban tért hódít az a szellem, hogy a házasság csak kényelmi 
intézmény, gazdasági érdekközösség, és nem elsősorban fajfenntartási 
célból jön létre. Ebből kifolyólag mindinkább érezhető az a törekvés, 
hogy a nemi életből kizárják a fajfenntartási folyamatot, vagyis meg-
akadályozzák a szülést.  Wüscht Johann igazgatónak a házasságkötések 
tekintetében is gazdag statisztikai anyag áll rendelkezésre. Adatai 
szerint a bácskai magyar falvakban a házasságkötések száma az elmúlt 
másfél évtized alatt a következőképpen alakult:

  1919–1923 1924–1928 1929–1932

Az összes házasságkötések 
száma  11.365 8.240 5.699
Az évenkénti átlag    2.273 1.648 1.425.

Ebből a kimutatásból látszik, hogy a házasságoknál is erős a csök-
kenési irányzat. Meg kell azonban említeni azt is, hogy a háború után, 
amikor a nőtlen férfi ak tömegesen visszatértek a frontról, a házasságkö-
tések száma érthetően aránytalanul magasra szökkent. Ezért a második 
periódusban az elsőhöz viszonyítva beállott csökkenés nem annyira 
veszélyes, mint a második és harmadik periódus közötti különbség, 
amely komoly csökkenést mutat fel. Igen érdekes számokat kapunk, 
ha a születések számát viszonyítjuk a házasságok számához. Ugyanis 
ha megállapítjuk azt, hogy minden házasságkötésre hány születés esik, 
akkor azt látjuk, hogy a születések száma állandóan emelkedik, holott 
ez a valóságban nem áll. Az alábbi kis statisztikában azt mutatjuk 
ki, hogy minden száz új házasságkötésre ugyanabban az évben vagy 
évperiódusban hány születés esik:

  1919–1923 1924–1928 1929–1932

100 házasságkötésre esett 
születés  237 304 308.
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Eszerint tehát a születések száma örvendetesen emelkedett, holott 
előző kimutatásainkból az derült ki, hogy állandóan mind kevesebb 
a születés. A születések fenti, látszólagos emelkedését több ok magya-
rázza. Először is a házasságkötések száma az első periódusban volt a 
legnagyobb, és miután a születések csak a házasságkötés után eltelt 
bizonyos hosszabb idő után jöhetnek, tehát a világháború utáni első 
években tapasztalt nagy házassági konjunktúra eredménye a születé-
sek terén csak a második periódusban jelentkezhetett. Hogy még a 
harmadik periódusban is emelkedett a születések száma, az részben 
azzal magyarázható, hogy ebben az öt évben még mindig nagy volt 
a szaporodásra képes fi atal házasok száma (akik az első periódusban 
keltek egybe), részben pedig azzal, hogy a házasságok száma nagy 
arányban esett vissza, tehát az előbbi, nagyobb számmal megkötött 
házasságok még mindig javították az arányt. Végül ez a kimutatás 
szomorú bizonyítéka annak is, hogy a gazdasági válság nagyon csök-
kenti a házasságok számát. Az emberek ugyanis a gazdasági nyomor 
következtében nem a születéseket igyekeznek korlátozni, hanem egy-
általán meg sem nősülnek.

De a harmadik periódusban megnövekedett születési szám akkor 
sem adhatna vigaszra okot, ha az előbbi indokolás egyáltalán nem 
állná meg a helyét. Mert – mint előzőleg már mondtuk – minden száz 
házasságra legalább 340 születésnek kell esnie, hogy csak a népességi 
létszám megmaradjon. A kimutatás szerinti legjobb, 308-as szám 
sem közelíti meg a minimálisan szükséges 340-es születést, tehát ez 
a kimutatás sem mutatja szebb színben a helyzetet, mint az előbbiek. 
Valamely nép élettani ereje nem a házasságok esetleges nagy számában 
vagy a halálozás kicsiny mértékében nyilvánul meg, hanem egyes egye-
dül a születések mennyiségében. Ezért a legkedvezőbb házasságkötési 
statisztika sem jelent semmit, ha a születések csökkennek. Érdemes 
összehasonlítani azt, hogy a bácskai magyaroknál, a magyarországi 
magyar lakosságnál és a jugoszláviai német kisebbségnél minden ezer 
lélekre hány házasságkötés esik:
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 Bácskai  Magyarországon német kisebbség
 magyarság
1919 22,32   – 28,21
1920 14,56   – 13,78
1921 12,28   –  11,13
1922 10,51 10,5 10,66
1923   8,71   9,5   8,19
1924   7,71   9,1   8,63
1925   9,77   8,8 10,25
1926 10,39   9,0   9,85
1927   9,60   8,9   9,91
1928 10,00   9,1 10,00
1929   9,30   8,9   9,09
1930   9,04   8,8   8,49
1931   8,47   8,7   8,33
1932   9,04   8,0   8,35.
 
(Első számoszlop az év, második a bácskai magyarság, harmadik 

a magyarországi magyarság, negyedik a jugoszláviai német kisebbség 
házasságkötéseinek számát mutatja.)

Amint a kimutatásból láthatjuk, a bácskai magyarok és németek 
házasodási statisztikája körülbelül ugyanazt a képet mutatja. A bácskai 
magyarok csak az utolsó néhány évben mutathatnak fel több házassá-
got, mint a németek. A házassági kedv a magyaroknál nagyobb, mint 
a bácskai szerbeknél, akiknél az utolsó négy évben alacsony az átlag.

Évről évre növekszik a kisebbségi magyarság 
halandóságának mértéke

 A n épesedési mozgalomnak a születés és házasság után a harmadik 
összetevője a halálozás. Az elmúlt másfél évtized alatt a bácskai magyar 
kisebbségnél a következő volt a halálozások száma:

1919–1923 meghalt összesen 18.002,   évente 3600
1924–1928 meghalt összesen 17.026,   évente 3405
1929–1932 meghalt összesen 12.510,   évente 3128.
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 Ezek a számok – látszólag – örvendetes javulást mutatnak. Azon-
ban ez se vezessen bennünket félre, mert ha a halálozások számát a 
születésekhez viszonyítjuk, megváltozik a helyzet képe. Ugyanis az 
első periódusban minden száz születésre 67,1 haláleset, a második 
periódusban 68, és a harmadik periódusban 71,1 halálozás esik. Ez is 
az életerő megcsappanására, illetőleg a különböző súlyos körülmények 
által elkövetkezett népességi összezsugorodási irányzatra mutat. Ez 
az irányzat ma még nem feltűnő, csak lappang, de idővel feltétlenül 
napfényre jut. Ezt a feltevést a későbbiek folyamán számadatokkal 
támasztjuk alá.

Most a magyar kisebbség népesedési viszonyainak általánosságban 
való ismertetése után összegezzük az eddigi születési, házassági és ha-
lálozási kimutatásokat. Ha a három kimutatást egymás mellé állítjuk, 
akkor látjuk legvilágosabban a népesedés irányzatát. A születések 
és halálozások közötti különbség jelzi a természetes szaporulatot. A 
számadatok a minden ezer lélek utáni házasságkötést, születéseket és 
halálozásokat tüntetik fel:

 házasság születés halálozás természetes 
    szaporulat 

1919 22,32 28,91 20,13   8,78
1920 14,56 33,99 21,88 12,11
1921 12,28 34,05 24,03 10,02
1922 10,51 32,97 22,38 10,59
1923   8,71 31,55 19,90 11.59
1924   7,71 28,14 19,83 11.65
1925   9,77 29,69 19,70   8,31
1926 10,39 29,52 17,75   9,99
1927   9,60 29,01 19,80 11,77
1928 10,00 27,98 21,18   9,11
1929   9,30 25,90 18,75   7,15
1930   9,04 25,97 16,55   9,42
1931   8,47 23,85 17,49   6,36
1932   9,04 26,64  17,76   6,38.
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Ennek a kimutatásnak a jellemzésénél rá kell mutatni arra, hogy a 
természetes szaporulat határozott csökkenési irányzatot mutat. A ma-
gyaroknál az utóbbi négy év szaporulati átlaga 7,45 volt, míg a kisebbségi 
németeknél 7,11, tehát körülbelül egyformán állanak. A magyaroknál 
nagyobb a születési szám, de a halálozás mértéke is hasonlóképpen 
magasabb. A nagy halálozási szám, főleg a csecsemőhalandóságnak 
hatalmas mértéke tulajdonképpen egy olyan racionalizációs tartalékot 
képez, amelyet az egészségügyi szövetkezetek útján kitartó munkával 
a népesedés előnyére változtathatunk át.

Ugyanis ha a csecsemőhalandóságot csökkentjük, ami módunkban 
áll, már jelentősen növeltük a természetes szaporulatot anélkül, hogy 
a születések számán valamit is változtathattunk volna, ami sokkal 
nehezebb kérdés. Elsősorban tehát arra van szükség, hogy a csecsemő-
halandóságot a legkisebb mértékre csökkentsük, tehát a már meglevő 
életet megmentsük. Ez jóval könnyebb, mint a születések növelése, 
amelyre pedig szintén törekednünk kell.

Ha az egészségügyi helyzet nem változik, az új magyar nemzedék 
hat százalékkal kisebb lesz, mint az előbbi

Az eddig közölt egészségügyi cikkekben ismertettük a bácskai ma-
gyarság népesedési viszonyait. A statisztikai adatok ismertetése után 
végeredményképpen egyetlen számhoz jutottunk, amely a magyarság 
természetes szaporulatát mutatja. Ez a természetes szaporulat minden 
ezer lakosra évenként az utolsó négyéves periódusban 7,45-öt tett ki. 
Ez a szám 1932-ben már csak 6,88. Magyarázatképpen közöljük, hogy 
a természetes szaporulat, amely a szaporodás és a halálozás közötti 
különbség, kitűnőnek mondható akkor, ha ezer lakosnál évente 15-nél 
nagyobb. Nagyon jónak mondható a szám, ha 13–15 között mozog. 
Jó, ha 9–12, és elégséges, ha 5–8 között van. Ötnél kisebb természetes 
szaporulat már elégtelen. Jugoszláviában az egyes országrészek termé-
szetes szaporulata a következő:

Észak-Szerbia   23,0
Dél-Szerbia   19,2
Dalmácia   19,1



q  e 137 w

q  

Bosznia  17,9
Crnagora  17,9
Szlovénia  12,5 
Vojvodina     9,3.
 
A kisebbségi magyarságnál – ismételjük – 7,45 a természetes szapo-

rulat. Amint a számokból láthatjuk, a kisebbségi magyarság a szaporulat 
tekintetében a legutolsó helyen áll, veszedelmesen közel ahhoz a határ-
hoz, amelyen alul nincs szaporodás. Azonban még a 7,45-ös szaporulat is 
csak látszólagos.  Wüscht Johann igazgató fáradságos és alapos munkával 
−  Burgdörfer híres német tudós kitűnő módszere alapján − kiszámí-
totta a kisebbségi magyarság tisztázott életmérlegét vagy szaporodási 
mérlegét („bereinigte Lebensbilanz”). Ez a szaporodási mérleg mutatja 
a magyarság népesedésének végleges, tiszta és őszinte képét.

Ennek a számítási módszernek alapján 1000 leánygyermek élve 
született. Ha a népességet a jelenlegi állományban fenn akarjuk tartani, 
akkor ennek az ezer élve született leánynak még legalábbis ezer leány-
gyermeket és ennek megfelelő számú fi úgyermeket kell világra hoznia. 
Természetes szabály szerint minden 1000 leánygyermek-születésre 
1060 fi úgyermek esik. Eszerint az ezer nőnek összesen 2060 gyerme-
ket kell szülnie, hogy a népállományt csupán fenntartsa. Azonban az 
ezer élve született leánygyermek közül a magyaroknál a kimutatások 
szerint csak 683 éri el a nemi érettség idejét, a 15. életévet. A termé-
kenység ideje a nőknél nagy általánosságban a 15. életévtől az 50. évig 
tart. A leányok közül a 15 éves kortól 50-ig ismét meghal annyi, hogy 
átlagban minden leány nem 35 termékenyülésképes esztendőt él (a 
15. és 50. életévek közötti 35 esztendő), hanem csak 31 évet. Ha ezer 
termékenyülésképes nőre példának okáért évente 119 gyermekszületés 
esik (ezt a számot önvisszaadási – reprodukciós – számnak nevezzük), 
akkor ezer élve született leánygyermek egész termékenységi ideje alatt 
31 x 119 x 0,683 = 2519 gyermeket hoz a világra, akik közül 1221 a 
leánygyermek. A reprodukciós számot akkor kapjuk meg, ha a leány-
gyermekek számát elosztjuk a szülőanyák számával (ezer), ebből = 
1,22-t kapunk, vagyis minden leány átlagban 1,22 leánygyermeket hoz 
a világra. Ez azt jelenti, hogy egy nemzedék (átlagban 28 év) gyermek-
szaporulata 22 százalékkal nagyobb a szülők nemzedékétől. Ezeknek 
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a számításoknak alapján a bácskai magyarság szaporodási mérlegét a 
következő számokkal ábrázolhatjuk:

 
 nők élve élve repro- szaporulat
 15–50     születettek születettek   dukciós évenként
 éves száma száma szám 
    korig  termékeny
   nőre

1919–1923 45.040 5.368 119 1,22 +22%
1924–1928 46.975 5.030 107 1,10 +10%
1929–1932 48.044 4.397   92 0,94 –06%.
 
Ez a táblázat azt mutatja, hogy amíg a szaporulat 1919–1923 között 

22 százalékot tett ki (egész nemzedékre számítva), addig az 1929–1932-
es periódusban már 6 százalékkal csökkent a szaporulat, vagyis ha egy 
nemzedéken keresztül így marad a helyzet, akkor a magyarság követ-
kező nemzedéke már 6 százalékkal kisebb lesz, mint a szülőnemzedék. 
Tehát szaporulat tulajdonképpen nem létezik. Ez a magyarság népe-
sedésének igazi őszinte – és a legnagyobb mértékben – szomorú képe.

A németek szaporodási mérlege hasonló a magyarokéhoz. Az okok 
és tényezők azonban részben mások. Ugyanis amíg a németeknél a 
termékenyülésképes kort elért nők csekély száma a kismértékű szü-
letések következtében jön létre, addig a magyaroknál a nagyarányú 
csecsemőhalandóság okozza azt, hogy ezer leánygyermek közül csak 683 
éri el a nemi érettség korát. Manapság a németeknél az a helyzet, hogy 
amíg a középső korosztályok (15–60 év) igen erősen vannak képvisel-
ve, addig a magasabb korosztályok (60-tól felettiek) viszonylagosan is 
gyöngébbek. Az alsóbb korosztályok (0–15 évig) mindinkább kevesebb 
pótlást nyújtanak. Ez a német lakosság korstruktúrájában bekövetkezett 
változás várható néhány évtized után a magyaroknál is.

A magyarságnál a reprodukciós szám növekedését egyelőre úgy 
érhetjük el, ha a csecsemőhalandóság csökkentésével lehetővé tesszük, 
hogy minél több leány érje el a nemi érettség idejét. A magyar anyák 
szülési kedvét – mint már erre több ízben rámutattunk – szintén 
kikezdte a gyermektől való irtózás modern szelleme, amit „fehér 
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pestisnek” is neveznek. Ennek a hatása már most látszik, és még in-
kább észrevehető majd a közeljövőben, még mielőtt a szüléstől való 
irtózás okozta veszteséget be tudnánk hozni a csecsemőhalandóság 
csökkentésével. Itt ennek a végleges népesedési mérleget megállapít-
ható cikknél újra vissza kell térni az eddigiek során catói konoksággal 
hangoztatott ceterum censeóra. A gyermektől való idegenkedés ellen-
súlyozásaképpen a legfokozottabb, a leglelkiismeretesebb fi gyelmet 
kell fordítani az anyavédelemre és a csecsemők helyes táplálására, 
valamint gondozására.

A jugoszláviai magyarság átlagos életkora 32 év

A népesedési mozgalomnak a két élettani tényezőn (születés és halá-
lozás) kívül van egy harmadik, szociális faktora is: a kivándorlás. Ez 
nemcsak csökkenti a lakosság létszámát, hanem kisebbíti a lakosság 
szaporodását is. A kivándorlás csökkentő hatással van a születésekre, 
mivel elsősorban teljes munkaerőben lévő fi atal, szaporodásra képes 
férfi ak és nők hagyják el ily módon az országot. A hivatalos kimutatás 
szerint 1919-től 1930-ig Jugoszláviából összesen 142.000 lélek vándo-
rolt külföldre. Ebből 94.891 jugoszláv, 29.083 német, 15.040 magyar.

A legtöbben 1924-ben vándoroltak ki. Nemcsak magyarok, akik 
közül ebben az évben 4239 lélek hagyta el az országot, hanem a többi 
nemzetiségek is. Az 1924-es esztendőben a kivándorlás valóságos lázzá 
fajult, holott a mai gazdasági viszonyokhoz képest akkor a gazdasági 
fellendülés idejét éltük. Az ok inkább a kivándorlásra kedvező tömeg-
hangulatban keresendő, mint a gazdasági helyzetben. Az emberek a 
háború nagy megpróbáltatásai után még mindig nem csillapodtak le 
teljesen: nyugtalanul keresték a gyors boldogulás útját. Amerikából 
kecsegtető hírek érkeztek a gyors meggazdagodás lehetőségéről, a ki-
vándorlási irodák propagandája teljes erővel folyt, és így nem is csoda, 
ha a nincstelenek tömegesen keltek útra az ismeretlen felé. Később a 
kivándorlást megnehezítették az amerikai törvények, és így ma már 
teljesen jelentéktelen a néptestnek ezen az úton szenvedett vesztesége. 
Amint láttuk, az összesen kivándorolt 142.000 lélek közül 15.040 
magyar volt, vagyis az összes kivándoroltaknak 10,5 százaléka, habár 
a magyarság hivatalos kimutatása szerint az összlakosságnak csak 3,9 
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százalékát teszi. A visszavándorlás természetesen igen csekély: 1924-től 
1930-ig mindössze 1496 magyar vándorolt vissza az országba.

Az átlagos életkor színvonalával mérhetjük a legbiztosabban vala-
mely népegészségügynek a fokát. Ezért a népegészségügy szempontjából 
mindig tudnunk kell, hogy átlagosan hány évig élnek az emberek. 
Németországban például 57,39 évet teszi ki az átlagos életkor, míg a 
jugoszláviai németség korátlaga csupán 38,63 év. A jugoszláviai ma-
gyarság eddig ismertetett egészségügyi viszonyaiból következtethetjük, 
hogy a magyarság életkorátlaga kisebb az itt élő németeknél is. Ez a kö-
vetkeztetés helyes.  Wüscht Johann igazgató külön-külön kiszámította 
húsz bácskai magyar többségű község lakosságának átlagos életkorát. 
Az egyes községek lakossága átlagos életkorának megvizsgálásánál 
szembetűnik, hogy ez az átlag ott a legalacsonyabb, ahol a csecsemő-
halandóság a legnagyobb.

A magyar kisebbségnél az 1932-ben élve született összes csecsemő-
nek a 44,69 százaléka nem érte el a 15. életévét – ilyen körülmények 
között természetesnek vehetjük, hogy az átlagos életkor igen csekély. Ez 
az átlagos életkor csupán 32,61 évet tesz ki, alig egy nemzedék élettar-
tamát. Csak hét községben magasabb az átlagos életkor, mint az egész 
kisebbség korátlaga. A legkisebb az átlagos életkor Csantaviren, ebben 
a csaknem kizárólag magyar lakosságú községben, ahol az emberek 
átlagban nem élnek hosszabb ideig, mint 24,30 év. Utána Sztaribecsej 
következik (26,99), majd Temerin (27,96) és Petrovoszelo (28,30). 
Nagyobb az átlagos életkor a gyermekszegény Kupuszinán (42,07), 
Bezdánban (41,32) és Feketicsen (40,40).

Az átlagos életkornak más jelentősége is van egy nép élettani mér-
legének megállapításánál. Természetes az, hogy ha egy nép a létszámát 
fenn akarja tartani, legalábbis ugyanannyi gyermeket kell világra 
hozni, mint amennyien egy időben (ugyanabban az évben) meghal-
nak. Ha a bácskai magyarságnál az 1000 lakosra számított halálozási 
átlag, a 17,64-es szám (az utolsó négyévi átlag) hű kifejezője lenne a 
halálozási viszonyoknak, akkor minden élve született gyermeknek 
átlag 1000:17,64=56,7 évet kellene elérnie. Fent pedig kimutattuk, 
hogy az átlagos életkor csak 32,61 év. Ennek az átlagos életkornak 
tehát nem felel meg a 17,64 halálozási szám, hanem egy tiszta halálo-
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zási szám, amelyet  Wüscht igazgató a következőképpen számított ki: 
1000:32,61=20,66. Tehát 1000 lakos közül nem 17,64 ember hal meg 
egy évben, hanem 30,66, vagyis a valóságban a halálozás 74 százalékkal 
nagyobb, mint a 17,64-es nyers halálozási szám. Ez a tisztázott halá-
lozási szám mutatja egyúttal azt is, hogy ha a létszámot fenn akarjuk 
tartani, hány léleknek kell születnie. Az ennek alapján kiszámított 
megtisztított életmérleg a következőképpen alakulna:

születéstartozás   30,66
tényleges születés   25,09
hiány    5,55.
 
Ez a szintén  Burgdörfer német tudós módszere alapján kiszámított 

születési hiány megfelel annak a 6 százalékos szaporodási defi citnek, 
amit egyik legutóbbi cikkünkben a megtisztított születési életmérleg 
alapján mutattunk ki. Tehát a magyarság a valóságban nem szaporodik, 
hanem állandó hatszázalékos csökkenést mutat. Ceterum censeo: meg 
kell alakítani az egészségügyi szövetkezeteket, amelyeknek legfontosabb 
feladata az anya- és csecsemővédelem legyen.

Egy emberöltő után 14 százalékkal csökkent 
a kisebbségi magyarság létszáma

Alább közöljük  Wüscht igazgató összeállításában az említett húsz 
bácskai magyar község összesített egészségügyi kimutatását. Az adatok 
az 1919-1928 közötti tíz esztendő átlagát teszik. A második rubrikában 
azt tüntettük fel, hogy a kérdéses község lakosságából hány százalék 
a magyar.
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Amint látjuk, egyes községekben a háború utáni első években igen 
nagy volt a házasodási kedv. A születés tekintetében szintén azt mond-
hatjuk, hogy a háború után magasra szökkent az átlag. A halálozás 
tekintetében a nagy számok nem fedik a tényleges számokat, amelyek 
kisebbek, mert sok, a világháborúban elesett katona halálozását csak 
a háború után vezették be az anyakönyvekbe.

Az irányzat a népmozgalom minden terén: általános csökkenés. 
Csupán az átlagos életkornál tapasztalhatunk emelkedést. A tízévi 
születési átlag 29,71 (1000 lélekre). Ebben a tekintetben a magyarság 
elmarad a szerbek (32,23) és a szlovákok (33,66) mögött. A németek 
születési átlaga 27,14. A kétgyerekes rendszer a legjobban Feketicset, 
míg az egygyermekes Kupuszinát kezdte ki. A szegényebb községekben, 
mint Csantavir, Petrovoszelo, Temerin, Telecska stb. nagyobb a szüle-
tések száma is. Ez is bizonyítja azt a tételt, hogy a gazdasági viszonyok 
javulásával csökken a születések száma is.

A halálozási átlag a magyaroknál 19,13, a szerbeknél 22,07, a szlo-
vákoknál 21,27 és a németeknél 17,81. A halálozás azokban a szegény 
községekben a legnagyobb mértékű, amelyekben a csecsemőhalandóság 
is nagy. A természetes szaporulat a magyaroknál 10,58, a szerbeknél 
10,16, a szlovákoknál 12,42 és a németeknél 9,33. Ezek a számok nem 
hű kifejezői a tényleges viszonyoknak, mert a magyarok szaporodása 
kisebb mértékű. Ezt bizonyítja Wüscht igazgató a következő számítás-
sal: a fenti statisztikai adatokat a húsz község összlakossága, 166.198 
lélek után számította ki. A magyarok évi születési átlaga az utolsó négy 
évben 4372, és ha meg akarjuk tudni, hogy egy átlagos életkor, 32,61 
esztendő elteltével hány lakos lesz az említett húsz községben, akkor 
4372 megszorzandó 32,61-gyel, ami egyenlő 142.527-tel, vagyis az 
átlagos életkor elteltével ennyi kisebbségi magyar él majd. Ez 14 száza-
lékos csökkenést mutat. Tehát akárhogyan is vizsgáljuk és arányítjuk a 
magyarság statisztikai adatait, végeredményképpen mindig a népesség 
csökkenési irányzatához jutunk.

Ceterum censeo: ki kell fejleszteni az anya- és csecsemővédelmet az 
egészségügyi szövetkezetek segítségével. 

Az egészség a legnagyobb kincs I–XV. Reggeli Újság, 1935. június 
26. – augusztus 4.; U.a. Pusztulunk, veszünk…; Kalangya, 1935. 6. 

(betiltott) szám; Megjelent: Híd, 1994. július–augusztus, 501–529. p.
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SZÉLJEGYZETEK AZ SHS ÁLLAM 
AGRÁRREFORM-POLITIKÁJÁHOZ

Az SHS állam agrárreform minisztériuma most készült el az agrárre-
form alapján felosztott földek kimutatásával. A kimutatás megállapítja, 
hogy az 1920. évi szeptember 3-iki és 16-iki rendelet alapján történt 
összeírás szerint, melyet a belgrádi, zágrábi és laibachi agrárreform 
igazgatóságok állítottak össze, az országban összesen 807 nagybirtok 
állott fenn. Legtöbb nagybirtok a Vajdaságban volt (276 és ezenkívül 
203 középbirtok). A Vajdaság után Szlovénia következik 240, utána 
Horvátország 173 nagybirtokkal. A nagybirtokosok között 380 volt az 
idegen alattvaló. Az egyes agrárreform igazgatóságok a nagybirtokokat 
a következőképen osztották fel:

földet kaptak  családok kiosztott  egy családra 
 száma katasztrális jutott
   hold

Helybeli földnélküliek  182.132 352.466 1,9 kat. hold
Szerbiai dobrovolyácok     6.250   47.823 7,6 kat. hold
Idegen országbeli 
dobrovolyácok   11.637   99.301 8,9 kat. hold
Hazai telepesek     1.242   11.487 9,1 kat. hold
Idegen országból jött 
telepesek     2.195   18.495 8,4 kat. hold
Összesen  203.456 529.572

Az agrárreform céljaira igénybe vett földeknek eddig 60,5%-át 
osztották fel, míg 39,5% még felosztásra vár. Legtöbb föld (335.708 
kat. hold) a Vajdaságban került felosztásra.

Az agrárreform fenti munkájában a szerbiai, macedóniai, monte-
negrói telepítések is nagy szerepet játszanak. Legtöbbet telepítettek 
a metochiai (Montenegrónak legtermékenyebb része), a koszovói (a 
szerb-montenegró-albán határhoz közel), a bregalnicai (a hasonló nevű 
folyó mellett a bolgár-szerb határon), a bitolyi (a szerb-görőg-albán 
határok között) járásokban. Ennek a telepítésnek munkálatai még 
folyamatban vannak.
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Vizsgáljuk meg már most, hogy mi volt a földosztások és telepítések 
célja, s nézzük meg, hogyan vált ez be a gyakorlatban.

A földfelosztás, a nincstelen Földnélküli Jánosoknak földhöz való 
juttatása, az idegen országokban lakó vérrokonoknak ilyen módon 
való idecsalogatása nem speciális jugoszláv találmány. Azt hiszem, az 
összes utódállamokat közös okok vezették akkor, mikor a meg- és elvett 
földeket kisemberek között felosztották. De vannak azért speciális 
jugoszláv indítékok is.

Az első indok az volt, hogy az állam a világháborúban szerzett érde-
meket jutalmazni akarta. Ide tartozik a hősi halottak hátramaradottjai-
nak ellátása, a hadirokkantaknak s elsősorban a dobrovolyácoknak föld-
del, tehát egzisztenciával való megjutalmazása. A dobrovolyácok alatt 
a hadi önkénteseket kell érteni. Ezek között a szerbiai dobrovolyácok 
besorozás nélkül, önként léptek be a szerb hadseregbe. Az idegen 
országbeli dobrovolyácok elsősorban magyar- és horvátországi, másod-
sorban ausztriai, elenyésző, csekély számban más országbeli, különösen 
amerikai szerbek. A volt monarchiabeli dobrovolyácok kisebb része 
közvetlenül a háború megkezdése előtt lépett be a szerb hadseregbe, 
s az egész világháborút végigharcolta a központi hatalmak ellen. 
Legnagyobb részük az orosz hadifogságba esett monarchiabeli szerb 
nemzetiségű katonákból került ki. Ezeket az oroszországi hadifogoly-
táborokban rábeszélték, hogy az ott alakult jugoszláv légiókba lépjenek 
be. Újabb katonai kiképzés után el is küldötték őket előbb a román, 
később a szaloniki frontra. Az olasz hadifogságba esett s a légióba be-
lépő foglyokat, valamint az Amerikából hazajött szerbeket a szaloniki 
fronton alkalmazták. S minthogy úgy a szerbiai, úgy a más országból 
jött dobrovolyácoknak legnagyobb része földmíves volt, érdemeik ju-
talmául földet adtak nekik. A hősi halált haltak hátramaradottjainak s 
a hadirokkantaknak föld alakjában nyújtott segély az aránylag csekély 
ellátási segélyeket és nyugdíjakat van hivatva pótolni.

A földfelosztásnak és telepítéseknek második indító oka nemzeti 
szempontból fontosabb az előbbinél. Ez ti. faji, nemzeti és nemzetvé-
delmi (határbiztosító) célokat szolgál. A cél kézenfekvő: az államalkotó 
szerb nép vagyoni megerősítése, másrészről a szomszédos magyar, bolgár 
és albán határ melletti vidékek fokozatos elszerbesítése, a gyéren lakott 
vidékek benépesítése, s a határoknak megbízható elemek által való meg-
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védése. A magyar határhoz közel eső vidékekre szerbiai, montenegrói 
telepeseket hozott, mint olyanokat, akik nemzeti szerb szempontból 
a legmegbízhatóbbak. A Magyarországból ide optált, szerintük talán 
nem annyira megbízható (a szerbiai szerb a „svába” gyűjtőnévbe őket 
is belefoglalja, nemcsak a magyarokat és németeket) szerbeket ellenben 
inkább a kimutatásban közölt szerbiai, montenegrói telepítvényekre 
küldötték. Ennek okát abban is kereshetjük, hogy a magyarországi, 
feltétlenül magasabb kultúrájú, a nagybirtokosok mintagazdaságai 
mellett felnőtt, a racionális gazdálkodást, a gazdasági gépek kezelését, 
a nemesebb vetőmagvak, a műtrágyázás előnyeit, az okszerű marha-, ló- 
és baromfi tenyésztést értő gazdákat az ottani lakosság tanítómesteréül 
akarják felhasználni, hogy ezáltal az országnak a gyér lakosságú helyek 
benépesítése stb. mellett még ez a haszna is legyen.

De a földfelosztás indítékai között igen jelentékeny szerepet játszik 
a kommunizmus letörésének gondolata is. Nincstelen ember nemcsak 
Jugoszláviában, hanem az egész világon köztudomás szerint könnyen 
hajlik a kommunizmus felé, hiszen a kommunisták nem a milliomos 
bankárok, gyárosok és nagybirtokosok soraiból kerülnek ki, hanem 
elsősorban a szegényebb néposztály, s a rosszul fi zetett ipari és me-
zőgazdasági munkások soraiból. Már most: az ipar Jugoszláviában, a 
Monarchiától elszakított részeket s egy-két szerbiai várost kivéve, még 
csak gyermekcipőben jár. Az ipari munkásság kommunizmusa nálunk 
csak abban a tekintetben jelent az államra nézve veszedelmet, mert 
feltétlenül, intelligensebb lévén a földmíves munkásságnál, közülük 
kerülnek ki az agitátorok, a kommunizmus eszméinek terjesztői. De 
a mezőgazdasági munkások, a földdel egyáltalában nem, vagy csak 
néhány hold földdel bíró földmívesek már tömegüknél fogva is vesze-
delmesek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a nagybirtokok felosztásával 
is nagyon sok mezőgazdasági munkás vesztette el egzisztenciáját. Ezek 
a kommunizmusnak valóságos melegágya. Hogy tehát a nagy szám-
ban levő kisgazdák, földmunkások kommunizmusát letörjék, illetve 
az iránta nagyon is megnyilvánuló hajlandóságot ellensúlyozzák, a 
nagybirtokosoktól, községektől, alapítványoktól elvett földeket, illetve 
azok legnagyobb részét ilyenek között osztották szét. (Helybeli földnél-
küliek, hazai telepesek a kimutatásban.) Egy igen jó nevű szkupstinai 
képviselőnek e sorok írója előtt tett nyilatkozata is igazolja a fentebbi 
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állítást: „Inkább sírjon birtoka elvétele miatt néhány száz nagybirtokos, 
minthogy Jugoszlávia a kommunizmus veszedelmébe jusson.” Körül-
belül ezek voltak a földfelosztásoknak indítékai. Lássuk most, hogyan 
vált be az agrárreform a gyakorlatban! 

Azt fölösleges bővebben bizonyítanom, hogy az ország mezőgazda-
sága, állattenyésztése, mezőgazdasági gyáripara, a városoknak élelmi-
szerekkel, elsősorban tejtermékekkel való ellátása a földfelosztás által 
csak szenvedhetett. Aminő mezőgazdasági produkcióra képes volt a 
30.000–40.000 holdas mintagazdasággal, szakértő gazdatisztek és 
munkások légiójával, gazdasági gépekkel, s ami a fő dolog, elegendő 
forgótőkével rendelkező  Dungyerszki48 vagy  Csekonics,49 vagy a talán 
kevesebb holdakat számláló, de a fentiek tekintetében ugyanilyen más 
nagybirtokos, arra nem képes az ezekkel nem rendelkező, az itteni 
földeket, talaj- és éghajlati viszonyokat nem ismerő szegény, pénztelen, 
összes vagyonát legtöbbször a hátán hozott szerbiai vagy montenegrói 
ember. Gazdasági kisebb gépek, főleg ekék és vetőgépek, erősebb lovak, 
nemesebb vetőmag s a trágyázás hiánya, vagy nem kielégítő volta miatt 
annyira lezüllött az ilyen vidékeken, a valamikor tejjel mézzel folyó 
Kánaánnak, a Vajdaságnak terméshozama, hogy a nagybirtokosok által 
elért terméseredmények felére, harmadára redukálódtak. Különösen 
a Bánátban, az első két évben, a legjobb urasági földek száz holdjai 
maradtak felszántatlanul, bevetetlenül. Az új gazda eljött, átvette a 
neki kiosztott földet, ellenben nem lévén semmije, sem lova, sem ekéje, 

 48 A legismertebb délvidéki szerb nagybirtokos családok egyike. Bácskai és torontáli 
birtokaik kiváló búzatermésükről voltak ismertek. 1942 februárjában a magyar 
miniszterelnök indítványára Dungyerszki Bogdánt behívták képviselőnek a magyar 
parlamentbe. A Reggeli Újság beszámolója szerint Dungyerszki Bogdán és Popovics 
Milán képviselők ezt követően bejárták a titeli, a zsablyai és az óbecsei járást. Lásd 
még: Lelbach Gyula: Délvidéki nábobok; In: Volt egyszer egy Délvidék – Társas élet és 
agarászat a régi Bácskában; Budapest – A szerző kiadása, 2016. 14–23. p.

 49 Gazdag nagybirtokos család Torontálban. Legismertebb tagja Csekonics József 
(1757–1834) kiváló ménesgazda, 1794-ben a Szeged környéki dohánykertészekkel 
ő alapította meg Magyarcsernyét. 1808-ban megvásárolta a Zsombolyától Csőszte-
lekig húzódó 40 000 holdnyi kincstári birtokot, s ezzel megalapozta a legismertebb 
nábobdinasztiát. 
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sem vetőmagja, de még egy kukoricagóréja sem, amely alatt az eső elől 
meghúzódhassék, rögtön bérbe adta egy itteni gazdálkodónak, maga 
pedig visszament oda, ahonnan jött. Ez még a jobbik eset volt, mert az 
a darab föld nem maradt megmunkálás nélkül. De amikor a hatóságok 
erre rájöttek, a minisztérium kimondta: ha valamelyik telepes nem 
maga műveli meg a földjét, attól az elvétetik. Most tehát kénytelen 
volt maga dolgozni. De ha nagy munkával, fáradsággal, sárból, nádból 
összevert magának valami kis vityillót, s munkába kezdett, ugyan mit 
csinálhatott a vajdasági humuszban macskalovaival, özönvíz előtti 
faekéivel? Így gazosodott, mocsarasodott el, ment tönkre a földek jó 
része. De hol van a régi nagybirtokosság híres állatállománya? Hol 
vannak a fajvérű lovak, a svájci tehenek, selyemgyapjas juhok? Ezeknek 
nagy részét elvitték Szerbiába, hogy a háború alatt megfogyatkozott 
állatállományt kiegészítsék, kisebb részüket kiosztották az új gazdák 
között. Ezeknek kezén azonban jelenleg alig van valami. A szegénység 
kényszerítette a telepeseket, hogy eladják őket. Sőt nem vicc, hanem 
valóság, hogy  Csekonics híres juhaiból új tulajdonosaik paprikást 
főztek. De mit is csinálhattak volna a régi uradalmi nagy, gondozott 
legelők hiányában velük, így tehát a vajdasági telepítések, ha faji, nem-
zetvédelmi szempontból sikerültek is, nemzetgazdasági szempontból 
csődöt mondottak.

A szerbiai, montenegrói telepítések sem hozták meg az óhajtott 
eredményt. Oda le elsősorban a Magyarországból ide optált szerbeket 
telepítették. Ezek eredetileg arra számítottak, hogy a Vajdaságban 
fogják letelepíteni őket. Mikor mindenükkel, bútoraikkal, gazdasági 
eszközeikkel, állataikkal a határon innen voltak, hallották csak, hogy 
hová fogják vinni őket. Voltak olyanok is, akik vissza akartak menni 
Magyarországra, de már nem lehetett. Lementek tehát s birtokukba 
vették a nekik kijelölt földeket. De csak ott látták, hova kerültek. A 
földek jók, de köröskörül vadon vagy sziklás és erdős vidékek. Sem 
életük, sem vagyonuk nincs biztonságban a különböző nemzetiségű, 
de a rablásban teljesen egyenlő bolgár és albán komitácsik és kacsakok 
(rablók) között. A biblia feljegyzi, hogy valamikor a jeruzsálemi temp-
lom építésénél a munkások egyik kezében az építő szerszám, másikban 
fegyver volt, így ezeknek is szántás, aratás közben állandóan ott lóg 
hátukon a puska. S ezek, a közbiztonságot veszélyeztető kacsakok, ha 
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mást nem tehetnek, felgyújtják a kész termést, mint ahogyan legutóbb 
is a Koszovopoljén 50.000 kereszt búzát pusztítottak el ilyen módon, 
s az oltásra siető parasztokat puskatűzzel kergették el. Nem lehet 
csodálkozni, hogy az ilyen viszonyok között nagy a zúgolódás. Sokan 
megszöktek már közülük, otthagyva az Ígéret földjét, mely nekik csak 
csalódást okozott. Újabban a Battonyáról Ovcsepolyéra (ez is a bolgár-
szerb határ mentén van) telepítetteknek megígérték, hogy Zenta és 
Horgos között fognak földeket kapni. Ezek a Szerbiába, Montenegróba 
való telepítések mindenesetre szép kilátást nyújtanak a vajdasági magyar 
és német gazdáknak, kiknek a szerb lapok állandóan azt ígérik, hogy 
mivel határvédelmi szempontból a magyar határtól számítva lefelé egy 
100 kilométer széles öv csak szerb lakosságú lehet, az ezen övben lakó 
magyarságtól és németségtől a földeket kisajátítás útján meg-, illetve 
elveszik. Itteni földjeik helyébe odalent tízszer annyit kaphatnak, kö-
szönjük szépen, de nem kérünk belőle.

A dobrovolyácokkal is érdekes tapasztalatokat tettünk. Hogy valaki 
ilyen címen földhöz juthasson, igazoló írást kellett felmutatnia, hogy 
a világháború alatt tényleg dobrovolyác volt. Erre megindult az ilyen 
igazolványok gyártása, jó pénzért természetesen, olyanok részére is, 
kik a háború alatt kinn sem voltak falujukból, soha puskaport nem 
szagoltak. A visszaélés nem maradt titokban, belekerült az újságokba, 
megtárgyalták a szkupstinában is, mely az igazolványok felülvizsgálását 
ki is mondotta. Gazdasági tekintetben a tapasztalatok ugyanazok, mint 
azt fentebb a telepeseknél láttuk. De a kommunizmusnak a földfelosztás 
útján remélt letörése sem következett be úgy, ahogyan azt a törvény ter-
vezői gondolták. Míg a hadi érdemek jutalmául a szerbiai dobrovolyácok 
családonként átlag 7,6 hold, az idegen országbeli dobrovolyácok pláne 
8,9 kat. holdat kaptak, míg a hazai telepeseknek 9,1 hold, az optáltak-
nak 3,4 kat. hold jutott családonként, addig a helybeli földnélkülieknek, 
akik pedig a földigénylők oroszlánrészét teszik (203 ezerből 182 ezer), 
családonként átlag csak 1,9 kat. hold földet adtak. Éljen meg belőle, ha 
tud akkor, mikor 5 és 3 holdas gazdák sem képesek megélni, hacsak nem 
foglalkoznak a földművelés mellett mással is. Az ilyen törpebirtokosok 
száját aligha tömték be, érzelmeiket aligha változtatták meg az odaadott 
2 hold földdel. Azt mondják a kommunisták, hogy a kommunizmust 
Oroszországban a rengeteg nagybirtokok robbantották ki. Nos, hát 
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Szerbiában a nagybirtok ismeretlen fogalom, az ország csupa törpebir-
tokokból áll, s mégis az ezelőtti szkupstina kommunista képviselőinek 
többsége Szerbiából került ki, s nem az ipari centrumokból. S ezek a kis, 
2 holdas birtokosok kommunisták maradtak ma is minden Obznana 
(államvédelmi törvény) dacára. Mikor az erőskezű  Draskovits belügy-
minisztert egy kommunista agyonlőtte, ennek megtorlására s a kom-
munizmus letörésére meghozták az Obznana törvényt, a kommunista 
képviselőket mandátumaiktól megfosztották, a párt minden néven 
nevezendő vagyonát lefoglalták, nyilvános működésűket lehetetlenné 
tették, a kommunista párt nem szűnt meg, csak elaludt. Elaludt azért, 
hogy másnap mint „független munkáspárt” ébredjen fel. Igaz, hogy a 
 Pasics-kormány uralmának utolsó napjaiban a független munkáspártot 
is megrendszabályozta, vezető embereit az orosz bolsevistákkal való, 
napfényre került összeköttetésük miatt bezáratta, de a párt nem halt 
meg, sőt most alkudoznak az új kormánnyal működésük újból való 
engedélyezése tárgyában. A független munkáspárt vezetői, tagjainak 
zöme ugyanaz, mint a kommunista párté volt. A 2 hold föld csak ke-
vésnek változtatta meg a meggyőződését.

Konstatálnunk kell a fentebbiekből, hogy az agrárreform-törvény 
eddigi eredményei: a termelés mennyiségét, minőségét lesüllyesztette, 
amivel adóbevételekben is sok százmilliós károkat okozott, a vajdasági 
régi, európai hírű állattenyésztést tönkretette, a kommunizmust nem 
szüntette meg, ellenben a nemzetiségük öntudatára ébredt, ideoptált 
magyarországi szerbek szívében elkeseredést okozott. Az egyetlen, amit 
a nyereség rovatába könyvelhet el: a gyér lakosságú vidékek benépesítése, 
s a határ menti vidékek elszerbesítése.

S ha most kérdezzük, hogy hol vannak azok a magyarok és németek, 
akik az agrárreform-törvény alapján földet kaptak, azt felelhetjük, 
hogy a Holdon. A  Pasics-kormánytól még csak ígéretet sem kaptak erre 
vonatkozólag. Az új kormány agrárreform minisztere,  Vesenjak éppen 
a napokban fogadta az újvidéki Deutsches Volksblatt munkatársát, 
akinek megígéri a földfelosztás revízióját, az áldobrovolyácok megrend-
szabályozását, s a nem szerb földigénylőkre vonatkozólag a következő 
kijelentést teszi: „A hadügy- és a belügyminisztérium elsősorban a 
dobrovolyácok igényeinek kielégítésére törekszik. Ezeket a törekvéseket 
honorálni kell, úgyszintén azt is, mely a határok elnemzetiesítésére 
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törekszik. Természetes, hogy miután minden állampolgár egyenlő, nin-
csen semmi akadálya annak, hogy a nemzetiségi kisebbséghez tartozó 
polgárok is földeket kapjanak. Ezeknek a kielégítése azonban csak har-
madsorban történik.” Az ígéret tehát már itt van. De, hogy mikor lesz 
az ígéretből föld, azt csak a jó Isten tudja. Addig pedig, kedves magyar 
nincstelen Földnélküli János, vedd kezedbe a vándorbotot, kimehetsz 
vele az ígéret földjére, Amerikába, hova a belügyminisztérium legújabb 
kimutatása szerint az 1924. év első hónapjában 5.636 ember vándorolt 
ki. S ezek között 3.341 volt a vajdasági. Hiszen ha az Észak-Amerikai 
Egyesült Államok a bevándorlást nem kontingentálná, ma már talán 
a Vajdaság fele lakossága ott volna. 

Magyar Kisebbség, 1924. szeptember 15. [III./18.] 730–736. p.
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A JUGOSZLÁV AGRÁRREFORM 
ÉS A MAGYAR KISEBBSÉG

Jugoszlávia agrárreformja a szó nemzetgazdaságtani és jogi értelmezésé-
ben voltaképpen nem nevezhető agrárreformnak. Mindaz ugyanis, amit 
Jugoszlávia 1919 óta agrárreform címén végrehajtott, valójában csak a 
földelvétel, földosztás nevét érdemli meg. Nemzetgazdaságtani és jogi 
elv, hogy minden agrárreform végrehajtása mindig méltányos kártérí-
tésen nyugszik, és minden agrárreform – mert a legszentebb jogot, a 
tulajdonjogot korlátozza – szigorú törvényen alapszilt. Jugoszlávia ugyan 
elvette és felosztotta a földeket, kisajátította a tulajdonjogot, de sem erre 
vonatkozó törvényt eddig nem hozott, sem a kisajátított tulajdonjog 
ellenértékét, a méltányos kártalanítást nem állapította meg. Egyébként 
is, amikor jugoszláv agrárreformról beszélünk, csak ideiglenes jellegű 
agrárintézkedésekről, agrárrendeletekről szólhatunk, amelyeket csak 
utólag emelt visszamenő joghatállyal törvényerőre a szerb törvényhozás. 
Éppen ez az ideiglenes jelleg különben az, amely a délszláv agrárreform 
terén teljes jogi bizonytalanságnak lett a forrásává, nemcsak az agrár-
reformmal sújtott tulajdonosokra, hanem azokra az agrárigénylőkre 
is, akiket a törvényerőre emelt rendeletek földosztásban részesítettek.

Az összeomlás után a Narodno predsztavnistvo, nemzeti képviselet, 
bár két évig intézi az állam ügyeit, nem hoz egyetlen, az új államala-
kulatra kiterjedő egységes törvényt. A későbbi alkotmányozó nemzet-
gyűlés épp így nem alkotja meg az agrárreform-törvényt, csak annak 
alapelveit állapítja meg az alkotmány 43. cikkében. Ezzel szemben 
azonban a belgrádi kormány már 1919. február 25-én kiadja az első 
agrárrendeletét, ahol kimondja a birtokviszonyok rendezését. A rendelet 
kétféle birtokviszonnyal találja magát szemben az új egyesült délszláv 
államban. Bosznia-Hercegovinában, Dalmáciában és Macedóniában 
megszünteti a török világból visszamaradt és úgynevezett orientális 
birtokviszonyt: megszünteti a szegregációkat, kolonizációt és a mace-
dóniai „csivcsija”-rendszert. Ugyanakkor kimondja az ország „északi 
területén” – Szlovéniában, Horvátországban és a csatolt Délvidéken 
– a nyugati jogrendszeren épült, modern nagybirtokok felosztását. 
Miután kisebbségi nagybirtokok, vagyis a magyarok tulajdonában levő 
nagybirtokok csak Jugoszlávia „északi részén” találhatók, azért minket 
ezúttal csupán a „nyugati feudális rendszer” megszüntetése érdekel.
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Meg kell jegyeznünk, hogy a háború előtti, illetve az 1912. év előtti 
Szerbiára vonatkozólag nincsen agrárreform, mert „Szerbia az agrár-
demokráciát már száz évvel ezelőtt megvalósította”, amikor a parasztjai 
maguk osztották fel egymás között a legyőzött török agák, bégek és 
szpáhik birtokait. Agrárreformról e szerint csak a csatolt területeken 
beszélhetünk. 

Ezek után ismertethetjük a szerb agrárreform alapvető rendelke-
zéseit, amelyek elsősorban az SHS államba szorított magyar kisebb-
ségeinket érintik.

Az első ilyen alapvető rendelet a már említett 1919. február 25-i 
rendelet, amelyet annak idején a szociálpolitikai minisztérium javasolt, 
s a minisztertanács még  Protics Sztoján50 elnöksége alatt elfogadott és 
kibocsátott. Ez a fundamentális rendelet kimondja, hogy minden nagy-
birtok felosztás alá kerül. Elvként kimondja azt is, hogy a kisajátított 
nagybirtokok területéből csak azok a délszláv állampolgárok kapnak, 
akik tényleg földműveléssel foglalkoznak, s valóságban vagy egyáltalán 
nincs, vagy nincs elegendő földjük. A földosztásnál elsőbbségi joggal 
bírnak a hadirokkantak, a harcosok özvegyei és árvái, és mindazok 
a katonák és hadi önkéntesek, akik a szerbek–horvátok–szlovének 
egyesüléséért és felszabadulásáért harcoltak. Kimondja ez a rendelet, 
hogy nagybirtoknak tekintendő minden hitbizomány, minden olyan 
birtok, amely mezőgazdasági területében a 300 hektárt, vagy általában 
az 500 hektárt meghaladja. Kimondja továbbá, hogy az agrárreformmal 
sújtott nagybirtokos kártalanításban részesül, de a kártérítés nagyságát 
és megtérítési módozatait majd egy későbbi törvényhozás fogja meg-
szabni. Kimondja ez a rendelet azt is, hogy kártérítés nélkül kisajátítja 
a Habsburg-dinasztiának minden birtokát, s ugyancsak az ellenséges 
dinasztiák minden birtokát, és végül minden kártalanítás nélkül sa-

 50 Protić, Stojan (Protics Sztoján) (Kruševac, 1857. január 28. – Belgrád, 1923. október 
28.) szerb politikus, a Radikális Párt egyik alapítója, 1918. december 20. – 1919. 
augusztus 16. között a szerb–horvát–szlovén állam első miniszterelnöke. A délszláv 
állam megalakulásakor a decentralizációs törekvéseket képviselte, amelynek értel-
mében – szerb dominancia mellett – korlátozott önkormányzatiságot biztosítottak 
volna az ország nemzetei számára. A vidovdáni alkotmány azonban felülírta politikai 
terveit, s a Nikola Pašićtyal történt konfrontáció a bukásához vezetett. 
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játítja ki azokat a nagybirtokokat is, amelyeket a Habsburg-dinasztia 
a neki tett szolgálatok fejében „idegeneknek adományozott”, ha azok 
még harmadkézbe nem kerültek. Elrendeli, hogy amíg a végleges ag-
rárreform keresztül nem vihető, addig a felosztásra került birtoktestek 
kisebb-nagyobb parcellákban ideiglenes haszonbérletbe adatnak ki 
a nincstelen földigénylőknek. Végül érvényteleníti a nagybirtokokat 
eddig terhelő összes haszonbérleti szerződéseket és egyéb jogügyleteket. 

A másik fontos rendelet, amely a magyar kézen volt birtokokat 
különösen érinti, az 1919. július 21-i rendelet. Ez viszont kimondja az 
összes nagybirtokra az elidegenítési és megterhelési tilalmat, amelyet 
bekebeleztet a nagybirtokosok telekkönyvi birtokívén. Vagyis a gya-
korlatban ez a rendelet kettéosztja a birtokokat: 1. a tulajdonosnak 
szabad rendelkezésére hagyja a maximumot, amely ugyancsak ennek 
a rendeletnek a megállapítása szerint 518 katasztrális holdat jelent, 
amennyiben a nagybirtokos birtokát eddig a saját üzemében művelte, 
és csak 100 katasztrális holdat, ha azelőtt a birtokát haszonbérletként 
kezeltette; 2. az így megállapított maximumon felüli birtokrészt az 
állam az agrárreform-miniszter közegei által a saját kezelésébe veszi, 
szekvesztrálja, s vagy maga igazgatja, vagy pedig haszonbérletként fel-
osztja. A maximumon felüli birtoktesten tehát a nagybirtokos minden 
néven nevezendő adminisztratív, vagy jogszerű intézkedését elveszti. A 
harmadik a magyar nagybirtokokat különösen érintő rendelet, amely 
1920. szeptember 16-án kelt, viszont arról intézkedik, hogy amennyi-
ben a birtok tulajdonosa nem tartózkodik Jugoszlávia területén, vagy 
pedig birtokát egész terjedelmében bérbe adta, egész birtoka kisajátítás 
alá kerül, azaz teljes egészében felosztható.

Egy rendelet értelmében az ország „északi részén” összesen 
1.962.387 katasztrális hold került agrárreform alá, szám szerint 581 ma-
ximumon felüli nagybirtok. Egy másik rendelet szerint pedig 126.696 
katasztrális hold került felosztásra, vagyis 342 olyan birtok is, amely az 
előírt maximumon, tehát 518 holdon alul van. Hogy ilyen körülmények 
között itt, az új ország „északi részén” részletesen hány maximumon 
aluli birtok került ugyancsak felosztás alá, alanti táblázatunk mutatja 
(Jugoslavenska njiva, IX. évf. 9. sz.: St. Stojanović): 
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Országrész
nagy-
birtok 
száma

összterü-
let kat. 

hold

megművel-
hető kat. 

hold

erdőség 
kat. 
hold

egyéb 
kat. hold

Szlovénia      81       48.196         4.874   31.494    11.828
Horvátország

     62       13.371       10.020     2.721          630Szlavónia
Baranya
Bánság    100      38.966       14.958        148    23.860
Bácska      99       26.163       20.675          32      5.456
Összesen    342    126.696       50.527   34.395    41.774.

A magyarságra a szerbek által végrehajtott agrárreformban különö-
sen két intézkedés sérelmes. Az egyik intézkedés szerint a nagybirtokok, 
amennyiben a tulajdonos nem lakik az ország területén, a maximumon 
alul is kisajátíthatók, sőt ez esetben egy későbbi rendelet értelmében az 
egész birtoktest is, tekintet nélkül a nagyságára, szintén kisajátítható. 
Az agrárreform alá eső 923 nagybirtokból 395 nagybirtok volt „idegen 
kézen”. Az „idegenek” túlnyomó többségben a kiüldözött és Magyar-
országra optált birtokosok. Területi nagysága az „idegen birtokoknak” 
385.240 katasztrális hold megművelhető mezőgazdasági föld. Ország-
részenként: „idegenek kezén” volt Szlovéniában 142 nagybirtok. Itt 
vannak feltüntetve a muraközi, zalai és Vas megyei magyar birtokok, 
összesen 26.623 katasztrális hold terjedelemben; Horvátországban, 
Szlavóniában és a Baranyában 59 nagybirtok volt „idegen kézen” 120.182 
katasztrális holdnyi területen; a Bánságban 77 volt az „idegen birtok” 
127.944 katasztrális hold területen; a Bácskában végül 117 nagybirto-
kot nyilvánítottak „idegennek” 108.941 katasztrális hold területen. E 
helyütt meg kell még jegyeznünk azt is, hogy a 395 „idegen kézen” lévő 
nagybirtokból, amelyet fölosztottak, 99 volt az előírt maximumon alul, 
s ezeknek terjedelme 19.433 katasztrális holdat tesz ki.

Az első, február 25-i alapvető rendelet értelmében az összes erdők, 
amelyek a maximumot elérik, állami monopólium alá kerülnek. Az 
ország „északi területén” összesen 810.983 katasztrális hold erdőt sa-
játított így ki állami monopóliumaként a belgrádi kormány.

Nem lesz felesleges, ha megemlítjük még azt a fontos tényt is, 
hogy a kisajátítási rendelet után és alapján mennyi és mekkora föld-
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területek maradtak meg a volt tulajdonosok kezén. Megmaradt nekik 
267.084 katasztrális holdjuk. Ezekkel tehát szabadon rendelkezhettek, 
megművelhették vagy eladhatták. A rendeletben előírt maximumon 
felül, ami csak 204.143 katasztrális holdat jelentett volna, még 62.941 
katasztrális hold maradt meg a számukra. Vagyis a szerb agrárreform 
kegyéből ekkora szupermaximum maradt a régi tulajdonosok kezén. 
A kisajátítás és felosztás átlagos százaléka 65,04. A nagybirtokosoknak 
megmaradt szabad tulajdonul 33–35%. Itt külön meg kell jegyeznünk, 
hogy 392.320 katasztrális holdat a szerb statisztika „egyébnek” jelez, 
ezek sorsát nem jelenti.

Nemzetiség szerint egyedül a Bácskában és a Bánságban összesen 
192 volt az 1000 holdon felüli nagybirtok, amelyek közül 166 volt 
magyar, 15 német, és csupán 11 szerb kézen. Ehhez még hozzá kell szá-
mítanunk a szlavóniai és szlovéniai magyar birtokokat, ezeket azonban 
a szerb statisztika nemzetiség szerint külön nem sorolja fel.

S kik részesültek ebben a nagy terjedelmű földosztásban? Egyedül 
a szlávok. Magyarokat és németeket az 1920. július hó 1-jei rendelet 
értelmében – mert nem tekintették őket teljes jogú jugoszláv állam-
polgároknak – nem vettek föl sem az agrárigénylők lajstromába, sem 
pedig a községi úgynevezett tanácsadó agrárbizottságokba nem válasz-
tottak be. Így abban az időben, mikor a földosztás legnagyobb feladata 
lezajlott, tehát 1919–1922-ben – mert a magyarságnak és általában a 
kisebbségeknek jogában állott a nemzeti államuk javára való optálás – a 
szerb kormány állampolgárságukat kétesnek magyarázta, s ezen az ala-
pon nem részesülhettek az „agrárreform áldásában”. 1923-ban viszont 
az agrárreform már befejezést nyert, 1924-ben pedig végleg lezárultak 
a fölosztható birtokok aktái. Az ország „északi határán” tehát magyar 
földigénylő magyar földbirtokból egyetlen rögöt sem kaphatott.

Hogy ennek a szomorú és egyedülálló problémának a súlyosságát 
statisztikai adatokkal is megvilágítsuk, felhozzuk a következőket: 
Az egész „Vajdaság” területén 405.345 olyan földigénylő volt, akinek 
egyáltalában nem volt földje. Nemzetiségi megoszlás szerint itt szerb-
horvát földigénylő volt 106.337, magyar 147.003, német 75.623 és 
egyéb nemzetiség 76.382. Látható ezekből, hogy 299.008 nem szláv 
nincstelen maradt a nélkül, hogy egy talpalatnyi földet is kapott volna. 
A magyar és német földmunkásokat, földigénylőket az agrárreform 
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azonban nemcsak azzal sújtotta, hogy őket a földosztásból egyenesen 
kizárta, de mivel éppen azokat a magyar és német nagybirtokokat osz-
totta fel, amelyeken ők eddig, mint állandó béresek, vagy mint napszá-
mosok dolgoztak és kenyerüket megkeresték, ma minden keresetüktől 
megfosztva földönfutókká lettek, akiket gyakran az ottani magyarság 
közadakozásból kénytelen eltartani, vagy boldogtalan maguk Argen-
tínába és Brazíliába kénytelenek kivándorolni.

Az ellentét kedvéért azonban fel kell tüntetünk, hogy mennyi 
volt a valóságban a szláv részesülők száma. Földhöz jutott összesen 
205.805 szláv igénylő, akik szám szerint 531.252 katasztrális hold földet 
kaptak. Ezek közül 185.344 volt a szerb-horvát helyi igénylő, 17.780 
volt a Dél-Szerbiából és a Likából felhozott szerb dobrovoljác, akik 
összesen 149.036 katasztrális holdat kaptak a Bácskában, a Bánság-
ban, Baranyában és a Szerémségben. Telepesek pedig, akik ugyancsak 
Dél-Szerbiából származnak, 2571-en jutottak itt, Jugoszlávia „északi 
határán” 20.747 holdhoz. Későbbi adatok szerint ezek a szláv igény-
lők az agrárreform jóvoltából összesen 557.202 katasztrális holdat 
kaptak. A dobrovoljácoknak személyenként 8,5 hold, a nem harcos 
dobrovoljácoknak 5 katasztrális hold, és a telepeseknek 7 katasztrális 
hold jutott. De ezek a kiosztási arányszámok nem mindenkor ugyan-
ezek, mert néha többet, néha kevesebbet kaphattak ezek a szerb tele-
pesek és dobrovoljácok. A szerb kormány egyedül a Szerémségben 6, a 
Bácskában 16 és a Bánságban 18 dobrovoljác telepes községet létesített, 
magyarok és németek között.

Íme, a rendeletekből, de a földosztás tényéből is az a lesújtó valóság 
tárul elénk, hogy a szerb agrárreform nemcsak a magyar birtokosok, 
hanem a magyar földigénylők ellen is irányult. Azokat kikergette a 
birtokukból, ezeknek pedig nem adott földet. Ha még átgondoljuk 
azt a tényt is, hogy az egész szerb agrárreform az SHS állam ritkább 
területeiről a sűrűbben lakott területek felé irányult, akkor még tisz-
tább világításban látjuk a szerb agrárreformnak pusztán nacionalista 
célokat szolgáló irányzatát. Hiszen Montenegrónak négyzetkilomé-
terenkénti népsűrűsége 21, Bosznia-Hercegovináé 37, Dalmáciáé 50, 
Horvátországé 56, Szlovéniáé 65, a „Vajdaságé” pedig 70 és mégis 
Montenegróból, Szerbiából, Dalmáciából, a nagysűrűségű Horvátor-
szágba, Szlovéniába és a „Vajdaságba” történt az agrártelepítés. De ezt 
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a nacionalista irányzatosságot illusztrálja ezenkívül még az a tény is, 
hogy Észak-Szerbiában a földnek 44%-a, Dél-Szerbiában az 59,6%-a, 
Horvátországnak már csak 7,1%-a, Boszniának 0,8%-a, „Vajdaságnak” 
pedig csak a 0,47%-a volt 1919-ben parlagon. Montenegrónak viszont 
72,8%-a, Dalmáciának 14,1%-a, Szlovéniának 53%-a megműveletlen. 
Ésszerű intézkedés az lett volna, hogy a telepeseket a meg nem művelt 
földterületek felé irányítsák.

Hátra volna még, hogy néhány szót szóljunk arról is, hogy milyen 
alakban juttatta az agrárreform a nagybirokok parcelláit a földigénylők 
kezeibe. Ez a reform a „haszonbérlet”, valójában a „kényszerbérlet” 
formája. Miután a szerb földigénylőnek nincs és nem volt meg az 
anyagi eszköze arra, hogy a kapott földjét a nagybirtokostól megváltsa, 
s miután az agrárreform ezért csak ideiglenes jelleggel bír, azért a neki 
jutott földjét a végleges agrárreform-törvény meghozataláig csupán 
haszonbérlet formájában bírja. A földért évi – tehát ideiglenes kártala-
nítás fejében – haszonbért köteles fi zetni, és pedig ma a tiszta kataszteri 
jövedelemnek a nyolcszorosát. Ezt az évi bérleti összeget azonban nem 
az agrárreformmal sújtott birtokosnak téríti meg, hanem a Narodna 
Banka fi ókjába fi zeti be, ahonnan ez a haszonbérleti összeg a belgrádi 
Narodna Banka által vezetett, az agrárreform-minisztérium számlá-
jának a „tartozik” rovatába könyveltetik el. Az agrárreform miniszter 
pedig majd csak a végleges agrárreform megvalósításakor számol el a 
végleges kártalanítás kifi zetésénél a földreformmal sújtott birtokossal. 
Ámde a tiszta kataszteri jövedelemnek ez a nyolcszorosa sem illeti meg 
teljes egészében a volt tulajdonost, mert ebből egynegyed részt agrár-
reform-költségek címén levon a miniszter. Ezenkívül az összes adók 
és egyéb állami szolgáltatások is a volt tulajdonost terhelték, sőt még 
a hidrotechnikai járulékok is a haszonbérösszeg 30%-a erejéig. Rövi-
den: a volt tulajdonos 1919 óta, a rendeletek szerint, elvett földjeiért 
semmiféle kártalanítási, még az évi ideiglenes kártalanítási összeghez 
sem juthatott hozzá, az adókat viszont egész birtoka után neki kellett 
fi zetnie. Így hát a szerb kormány minden dinár kártérítés nélkül fel-
osztotta a földeket. Az agrárreformnak ilyen megoldása kétségtelenül 
eléggé balkáni jellegű. De ha még megemlítjük, hogy a földosztást 
már akkor hajtatták végre Belgrádból, amikor még statisztikai adatok 
sem állottak a szociálpolitikai, illetve a később felállított agrárreform 
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minisztériumnak a rendelkezésére, ha megemlítjük, hogy nem bírósági, 
hanem közigazgatási hatóság nyúlt bele a tulajdonjog korlátozhatat-
lanságába, s ha megemlítjük, hogy a földbirtokkal együtt, ugyancsak 
bónok ellenében, kisajátították a volt nagybirtokok élő és holt felsze-
relését is, tehát a gépeit, lovait, gazdasági épületeit, akkor tárul elénk 
igazán a maga nagyszerb nemzeti bolsevista szellemű alakjában az egész 
úgynevezett jugoszláv agrárreform.

Hogy milyen végső indokok vezették a szerb agrárreformot a föld-
osztás végrehajtásánál, elég, ha talán idézzük  Stosovics Dobroszlávnak 
jellemző szavait: „Az agrárreformnak a nagy nacionális célja, a koloni-
zációnak akként való végrehajtása, hogy megerősítsük etnikailag a mi 
lakosságunkat hazánknak azon területein, ahol valaha idegen uralom 
alatt elgyengült. Az agrárreformot nem bírálhatjuk csak részleteiben, 
hanem fi gyelembe kell vennünk annak egyetemes, históriai és szo-
ciális nagyvonalúságát. Ezekből az egyetemes szempontokból ítélve 
agrárreformunk úgy áll elibénk, mint nemzetünk legnagyobb históriai 
ténye, mint igazolása államunk létének és megvalósítása nemzetünk 
históriai missziójának.” Tehát a legtisztább nacionalista agrárreform-
tendencia domborul ki  Stosovitsnak az SHS állam Évkönyve alapján 
idézett szavaiból.

Maga a délszláv sajtó azonban a leghevesebben támadta és támadja 
a szerb agrárreformot. Az Obzor 1928. február 14-i számában például 
így ír: „Sajnos az agrárkérdés a mai napig sincs elintézve. Sőt mi több, 
ma sokkal megoldatlanabb és súlyosabb, mint amilyen volt a kezdet 
kezdetén... Ma az egész országban több mint egymillió katasztrális 
hold földet vontak agrárreform alá, s ebből egyedül a Vajdaságra több 
mint 500.000 katasztrális hold esik. Ha a legjobb esetet vesszük, akkor 
ma holdanként 4–5 métermázsa búzával kevesebb a termés, mint volt 
azelőtt. Már egyedül ez a tény is azt jelenti, hogy ma 4–5 millió q-val 
kevesebb a hozadék a Vajdaságban, mint azelőtt volt: vagyis 1200 milli-
ótól 1500 millió dinárig emelkedik a veszteségünk, s ez a veszteség évről 
évre nő, míg végre katasztrofálissá is lesz.” Általában véve az agrárreform 
méltatására a jugoszláv sajtó gyakran közöl ilyenféle kemény megállapí-
tásokat: csalás, korrupció, barbarizmus, balkanizmus, Európa szégyene.

És ezek után a jövő? Az 1925. évi úgynevezett tizenkettedekről szóló 
felhatalmazási törvény 38. cikke szó szerint így rendelkezik: „Felha-
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talmaztatik az agrárreform minisztere, hogy a nagybirtokok végleges 
kisajátítását és a telepítést célzó törvény meghozataláig, jóváhagyhatja 
azoknak az ingatlanoknak eladását és telekkönyvi átírását, amelyek 
agrárreformmal sújtattak, és amelyek a törvény által megszabott maxi-
mumon felül vannak.”  Ez a Radics Pávle volt miniszter által hozott tör-
vény tehát fakultatív alapon megengedi az eddig ideiglenesen felosztott 
földek végleges megváltását az igénylők részéről. De itt idézhetjük azt a 
szkupstinai kijelentést, hogy eddig egyetlen igénylő sem élt a „Vajdaság-
ban” ezzel a fakultatív megváltási törvénnyel. Egyszerűen azért, mert 
nincs se pénze, se hitele. Ez a törvény tehát a jövőre se jelent javulást.

 Miletics Koszta51 1923-ban beterjesztette a végleges agrárreformról 
szóló törvényjavaslatát, amely azóta sem válhatott törvénnyé. Ebben 
sincs azonban a magyar kisebbségek számára kilátás a szebb gazdasági 
jövőre. A javaslat 20. §-a ugyanis így szól: „Jelen törvény értelmében 
földre joguk van a szerbeknek, horvátoknak és szlovéneknek, akik föld-
műveléssel foglalkoznak, de földjük vagy egyáltalában, vagy elegendő 
nincsen.” A magyar földigénylőkről tehát a jövőben sincs szó. Viszont, 
hogy a nagybirtokosokra milyen jövő vár, azt jelzi már a javaslat 27. 
cikke, amely agrárköltségek címén a végleges kisajátítás megtérítésé-
nél a végleges kártalanítás összegéből 2–40%-ot fog levonásba hozni. 
A kisajátított földek értékét árbecslő bizottság fogja megállapítani a 
föld kvalitása, kataszteri értéke, eladási ára szerint, amellyel a földek 
az ország „északi határán” 1910–1915 között bírtak. A jövő tehát nem 
ígér többet, mint amennyit a múlt szomorúan felmutatott. 

Magyar Szemle, 1928. május 1. (9.) 48–53. p.

 51 Nem találtam róla életrajzi adatot.
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q Gráber László
AGRÁRREFORM AZ SHS ÁLLAMBAN 
ÉS A NEMSZLÁVOK
 

 Gráber László dr., a jugoszláviai magyarság kiváló vezéregyénisége, 
mint a Magyar Párt egyik képviselőjelöltje, választóihoz levelet intézett, 
melyben az agrárreformról az alábbiakat írta: 

„Majd jönnek a régi és új próféták, akik most a választások előtt újból 
földet fognak ígérni a magyar nincsteleneknek, s azt fogják hazudni, 
hogy a magyar nincstelenek hiába várják a földosztást a Magyar Párttól, 
mert hisz ebben a pártban foglalnak helyet a magyar nagybirtokosok is, 
és ezeknek érdeke homlokegyenest ellenkezik a földnélküli magyarok 
érdekeivel. Földet osztani pedig úgyis csak az tud, akinek kezében van 
a hatalom. Ezeknek a régi és új prófétáknak akarok röviden megfelelni.

Kérdezzük meg azoktól, akik földosztás ígéretével jönnek, mi aka-
dálya volt, hogy ezt az ígéretüket eddig be nem váltották, és mit tettek 
a parlamentben s a parlamenten kívül, hogy a magyar földnélküliek 
földhöz jussanak? Mondjátok meg nekik, hogy a jelenleg érvényben 
lévő agrártörvények alapján eddig semmi, de semmi akadálya nem volt 
annak, hogy a nemszláv földnélküliek is földet kapjanak a kisajátított 
nagybirtokból. Mondjátok meg nekik, hogy a nagybirtok kisajátításá-
ról rendelkező agrártörvény szerint földhöz van joga minden állam-
polgárnak, aki a földet a maga és családja munkaerejével meg tudja 
művelni, és vagy nincs földje, vagy nincs elegendő földje, hogy annak 
megmunkálásával magát fönntarthassa! A törvény csak elsőbbséget 
biztosít azoknak az önkénteseknek, akik a szerbek, horvátok és szlo-
vének fölszabadításáért küzdöttek, de sem a magyar, sem a német, sem 
a román földnélkülit nem zárja ki a földreform áldásaiból.

Kérdezzétek meg a régi és új prófétákat, hogy miért osztottak földet 
olyanoknak, akik földműveléssel sohasem foglalkoztak, miért osz-
tottak földet olyanoknak, akik a Vajdaság áldott földjét megművelni 
nem tudják, és miért zárták ki azokat a nemszláv földnélkülieket, akik 
ezt a földet ismerik, szeretik, és akiknek ükapái is ez áldott földnek 
megművelésével foglalkoztak. Mondjátok meg nekik, hogy a hosszú 
esztendőkön át tartó ígérgetés után mutassanak nektek csak egyetlen 
egy magyart, aki a törvény alapján és ez ígéret alapján földhöz jutott.
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Az új és régi próféták ígéreteinek komolyságát talán legjobban jel-
lemzi az, hogy eddig az agrárreform tényleges szabályozásáról intézkedő 
törvényjavaslatot már két ízben nyújtották be a nemzetgyűléshez, és 
mind a két javaslat tizedik szakasza – szemben az eddig fennálló törvé-
nyes állapottal – azt az elvet akarta törvénybe iktatni, hogy a földosztás 
áldásaiban csak szerbek, horvátok és szlovének részesüljenek. Akadt-e 
a földígérő próféták közül csak egy is, aki ezzel a törvényjavaslattal 
szemben állást mert foglalni? A testvér Német Párt képviselőin kívül ez 
ellen az újabb jogfosztás ellen egyetlen képviselő és egyetlen parlamenti 
párt sem emelte fel szavát. 

Azt ezek a próféták elhallgatják majd előttetek, hogy még a legnagy-
lelkűbb is közülük nem a Vajdaságban, hanem Dél-Szerbiában és 
Ma cedóniában szánt földet a magyar földnélkülieknek azzal az indo-
kolással, hogy a Vajdaságban már nincs elegendő kiosztható föld. Ez 
pedig nem igaz. Vegyék el a földet a Vajdaságban mindazoktól, akik 
hivatásuk szerint nem földművesek, osszák fel a bélyei állami uradalom, 
körülbelül 70 ezer holdnyi termőföldjét, és mindjárt lesz föld a vajdasági 
nemszláv nincstelenek részére.  Dél-Szerbiába és Macedóniába ma nem 
lehet magyarokat, németeket és románokat telepíteni, mert ezekben 
az országrészekben a közbiztonság ma olyan, hogy még a bennszülött 
lakosság élete és vagyona is veszélyben forog azoknak a külföldről betörő 
és a hatóságok elől az erdők rengetegébe húzódott rablóbandáknak a 
támadása miatt, akik ellen az államhatalom fegyveres ereje valóságos 
harcokat kénytelen vívni. Amíg ezekben az országrészekben helyre-
állítják a közrendet és a közbiztonságot, amíg vasúti sínek, távíró- és 
telefonhuzalok és utak nem fogják behálózni ezeket a területeket, szó 
sem lehet arról, hogy oda a földet, az éghajlatot nem ismerő magyar, 
német és román földmunkásokat lehessen telepíteni. A magyar föld-
nélküliek nem várhatnak, mert ha addig kellene várniuk, nem volna 
más menedék, mint Brazília.

A magyar földnélküliek csak a Magyar Párttól várhatnak komoly, 
eltökélt és becsületes küzdelmet annak az érdekében, hogy ők földhöz 
jussanak. A nemzeti kisebbségek parlamenti képviseleteinek együttes 
ereje, összefogódzása és parlamenti küzdelme hozhatja csak meg ennek 
a kérdésnek kedvező megoldását, mert minden más párt a földreformot 
nem tekinti szociális feladatnak, mellyel a földtulajdon igazságosabb 
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megosztását kellene megoldani, hanem politikumnak, amely az 
államalkotó többség faji megerősítését van hivatva előmozdítani. A 
magyar nincsteleneknek egyetlen politikai pártban van csak helye, és 
ez a Magyar Párt.

De ott van helye a magyar nagybirtokosnak is. Dajkamese az, hogy 
a Magyar Párt a nagybirtokosok pártja, hiszen az egész pártban együtt-
véve nincs egy fél tucat nagybirtokos. Minden magyar és nem magyar 
nagybirtokos tisztában lehet azzal, hogy nincs az az égi és földi hatalom, 
amely a már elvett és kiosztott földjéhez visszasegítené, ezt a Magyar 
Párt sem nem ígéri, sem nem akarja. Amire a kisajátított nagybirtok 
tulajdonosa még számíthat, amihez az alkotmány szerint joga van, az a 
méltányos kártérítés, olyan kártérítés, melyet ne protekcióval lehessen 
kijárni, melynek mértékét nem a miniszteri mindenhatóság, hanem a 
független bíróság állapítana meg.

Ezt a méltányos kártérítést és ezt a bírói oltalmat egyetlen más párt 
sem akarja komolyan, mint a Magyar Párt és a testvér Német Párt. 
És egyetlen párt sem vette programjába azt, hogy a kártérítést ne az 
fi zesse, aki a földosztáskor földet kapott, hanem az állam, az összes-
ség váltsa meg a kisajátított földet épp úgy, amint ahogyan a magyar 
jobbágyok szolgáltatását földesuraikkal szemben nem ők, hanem az 
ország váltotta meg.

Magyar Kisebbség, 1925. január 14. [IV./2.] 55–56. p.
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q   Csuka János
AKIKTŐL ELVETTÉK A FÖLDET, 
ÉS AKIKNEK ODAADTÁK

A földreformot felületes megítéléssel és különös előszeretettel a világ-
háború egyik következményeként  szeretik emlegetni. Pedig a föld-
osztást nem csupán a négy évig tartó világégés siettette, hanem a falu 
egészségtelen társadalmi és gazdasági helyzete, amely halaszthatatlan 
rendezésre várt. A földosztást tehát ezekből a szempontokból kell 
vizsgálni és értékelni. A földosztásban az emberiség egész történelmén 
keresztül húzódó földéhség jut többé-kevésbé átmeneti megoldáshoz, 
nem végleges, csak egy időre szóló rendezéshez, mert annyi földet még 
nem használtak fel, hogy minden igényt ki lehetett volna elégíteni. 
Hiszen az elég nagyarányúnak nevezhető jugoszláv földosztás után 
még több százezer földművesnek nincs saját földje, s a legtöbbnek a 
kiosztott föld sem ad nyugodt megélhetést, nem beszélve a magyar 
zsellérről, akinek nem jutott az ajándékföldből.

A háború után Délkelet-Európában – Oroszország kivételével – 
két és félmillió parasztgazdaság létesült. Vagyis a föld azoké lett, akik 
ténylegesen megmunkálják. A földosztás ezzel egyidejűleg erősítette a 
földműves kisbirtokost, ami a termelésben is mindinkább kifejeződik. 
A jugoszláv földbirtokreform munkája ugyan még nem fejeződött be, 
de a végrehajtásánál ugyanazt a célt igyekeztek elérni, mint a többi 
földosztó államokban: a kis gazdasági egységeket életképessé tenni, a 
nemzeti elemeket erősíteni, és a túlnyomóan idegen nagybirtokosoktól 
függetleníteni. Boszniában, Hercegovinában, Dalmáciában és Dél-
Szerbiában még ennél is nagyobb jelentősége volt a földreformnak: 
megszüntette a jobbágyságot, amely sok százezer család számára kö-
zépkori sorsot jelentett. A jugoszláv földbirtokreform eredményével 
foglalkozó szakírók azt állítják, hogy a földosztással sikerült a termelést 
is fokozni, ami alapos cáfolata azoknak a gyakran hallható, s főkép 
a nagybirtok-rendszer védelmezői részéről elhangzott állításoknak, 
hogy csak a nagy- és középbirtokok biztosítják a többtermelést, míg a 
kisbirtokok a termelésben visszafejlődést jelentenek.

A földosztás előtt a Duna és Száva bánságokban, a két legjelentő-
sebb mezőgazdasági vidéken, a birtokelosztás két ellentétes végletet 
mutatott. A két vidék a nagy és törpebirtokok hazája volt. A Duna 
bánságban 210.000 kisbirtok nem egészen 500.000, 336.618 nagyobb 
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birtok pedig 2.143.039 hektárnyi területet ölelt fel. Ez azt jelenti, hogy 
a földbirtokosok 62,7%-a a földnek mindössze 21,30%-ával rendelke-
zett. A Száva bánságban 321.699 birtok terjedelme nem haladta meg 
egyenként az 5,5 hektárt, 423.849 birtok 76%-a pedig kimondottan 
törpebirtok volt. A Száva bánsági 1.766.351 hektárnyi földből a törpe-
birtokosok csak 39,3%-kal rendelkeztek.

A kis- és törpebirtokosok száma ma is jelentős, pedig a földosztást 
jórészt befejezték. A Duna, Száva és Dráva bánságokban ma 5.200.000 
hektárnyi föld van magánkézben. Ebből alig 600.000 hektárt vett 
igénybe a földreform. A földosztás tehát nem okozott nagyobb eltoló-
dást a birtokviszonyban. Ezért beszélnek megint sokat újabb földosz-
tásról és a maximumok csökkentéséről. Az 1931-es népszámlálás adatai 
szerint a Duna bánságban még 107.264 földműves családnak, az egész 
országban pedig 193.455 földműves családnak nem volt saját földje. 

Bácska, Bánát, Baranya és Szerémség területén találta a földreform a 
mi fogalmaink szerint a legtöbb nagybirtokot. Az 1910-es népszámlálás 
adatai szerint ugyanis a Vajdaság lakosságának 38,3%-a földnélküli 
szegény, szolga, mezőgazdasági munkás, napszámos vagy béres volt. 
 Setyerov Szlávkó dr.52 kiszámította, hogy ebben az időben csupán 
Bácskában 57.631 földnélküli nincstelen család élt. Ezek nemzetiségi 
megoszlása: 13.701 szerb, 626 bunyevác, 3144 szlovák, 23.856 magyar és 
10.475 német. Az adatok nyilvánvalóan hézagosak és nem mindenben 
helytállók, mert az elég nagyarányúnak mondható földosztás után is 
még jelentékeny szlávajkú földművesnek nincs földje, nem beszélve a 
kisebbségekről.  Setyerov további közlése szerint Bácskában ebben az 
időben mindössze 28.297 olyan kisgazda élt, aki tíz holdig terjedő 
birtokon gazdálkodott. Ezek közül 6774 volt szerb, 2543 bunyevác, 
2180 szlovák, 9986 magyar, 6171 német nemzetiségű. Ugyanekkor 365 
nagybirtokosnak volt 200 holdnál nagyobb birtoka, összesen 373.000 

 52  Setyerov Szlávkó (Slavko Šećerov) (1888–1967) szerb politikus, közgazdász, bölcsésze-
ti tanulmányait 1910-ben Bécsben fejezte be, két évvel később visszatért Szerbiába. 
1920 után a Bácska–Bánság–Baranya területén az ő irányításával hajtották végre az 
agrárreform-rendeletet. Problemi agrarne reforme (1925) és Iz naše agrarne politike 
(1930) című munkáiban az agrárreform problémáiról szólt, az 1952-ben keletkezett 
Istorija agrarne refr ome című munkája kézirat maradt.
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hold terjedelemben. Ezek közül 50 szerb és 23 bunyevác nemzetiségű, 
a többi magyar és német. Az 1931-es népszámlálás már a következő 
képet mutatja: A Duna bánságban 336.618 gazdaság volt. Ezek közül
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hektárnál nagyobb terjedelmű. Az egész országban a megmunkálható 
föld 10.645.980 hektár, ebből a Duna bánságra 2.143.039 esik.

Mivel az európai értelemben vett nagybirtokok azokon a területeken 
feküdtek, amelyeket északi országrészként említ a földbirtok-statisztika, 
a legerősebb földosztás először itt kezdődött meg.  Risztics Teofán dr.53 
azt írja, hogy bár a föld megmunkálása a Vajdaságban korszerű eszkö-
zökkel, gépekkel történt, az olcsó munkaerő mégsem maradt kihasz-
nálatlan. A nincstelen földmunkás ennek ellenére szívesen otthagyta 
a földet. Ezért kellett ajándékföldhöz segíteni, hogy a faluhoz kössék, 
és a városba özönléstől visszatartsák. A földbirtokreform rendelkezései 
szerint az északi országrészeken feloszthatók mindazok a birtokok, 
melyeknek termőföldje meghaladja az 521 holdat, illetve, ha az egész 
birtok meghaladja a 869-et. A brodi, daruvári járásokban és Szlovéni-
ában ugyanekkor 347, illetve 782 hold volt a maximum. 1938. január 
elsejéig az északi országrészeken 714 birtoknak több mint kétmillió 
holdnyi területéből kb. 860.014 holdat vettek el a földbirtokreform 
céljaira. Ebből 77 birtok volt egyházi, 45 állami, 14 vagyonközösségi 
és 171 önkormányzati. Eddig kisajátítottak és az ajándékföldek tulaj-
donosai önként megváltottak 548.604 holdat. A fennmaradt 311.950 

 53 Nem találtam róla életrajzi adatot. 
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holdat az új tulajdonosoknak, illetve az államnak kell megváltania. 
A rendelkezésre álló föld kétharmada tehát már az új tulajdonosok 
tényleges birtokában van.

A nagybirtok megoszlása az északi országrészeken:

A laibachi agrárhivatal területén  227.325 h.
Varazsdin „  89.112 h.
Zágráb „  143.262 h.
Eszék „  540.022 h.
Vukovár „  256.718 h.
Újvidék „  332.266 h.
Marburg „  126.322 h.
Becskerek „  256.316 h.
Versec „  162.567 h.
Összesen   2.133.910 h.

Ebből majdnem 50.000 hektár a most kiszárított pancsovai Nagyrét. 
A lefoglalt 870.014 hold földnek majdnem felét

411.353  holdat  (átlag 2.12) 193.751 helyb. szeg. föld.  kapta
50.319         „ (átlag 8.20) 6.182 helyb. dobrovolyác „
11.563 „ (átlag 8.60) 1.294 más. vid. dobrov. „
12.018 „ (átlag 6.00) 1.990 optáns s emigráns „
35.072 „ (átlag 7.10) 4.958 ínséges vid. földm. „
    70.000 maga váltotta meg a földet.

Ezek szabad vásárlással 266.152 holdat szereztek a nagybirtoko-
soktól.

A földbirtokhivatalok szerint a kiosztott föld így oszlott meg: 
Eszéken 15.257 agrárérdekelt kapott 51.873 holdat, 737 ínséges vidé-
ki telepes földműves 2211-et, 617 helybeli dobrovolyác 4829-et, más 
vidékről való 2818 dobrovolyác 25.380 holdat, 7 optáns 29-et, 655 
egyéb nincstelen 5839-et, összesen 20.091 család 90.161 hold földet. 
Az új földes gazdák 4712 házat, 3100 gazdasági épületet, 18 iskolát és 7 
templomot építettek. Varazsdinban: 39.372 helybeli szegény földműves 
kapott 36.909 hold földet, 38 helybeli dobrovolyác 313-at. Más vidékről 
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nem telepítettek erre a környékre sem dobrovolyácot, sem nincstelen 
földművest, miután minden szabad földet a helybeli igényjogosultak 
kielégítésére fordítottak. A 39.410 agrárérdekelt 37.222 holdat kapott 
és ezek 1926 új lakóházat és gazdasági épületet emeltek. Zágrábban: 
26.398 főleg helybeli nincstelen földműves 25.224 hold földet kapott 
elsősorban házhelyeket, kertet, míg 170 helybeli dobrovolyácnak 832 
holdat osztottak ki, tehát 26.568 család összesen 26.056 hold földhöz 
jutott és 1377 lakóházat emelt. Vukováron: 11.171 helybeli igény-
lőnek 17.980, 1488 helybeli dobrovolyácnak 13.149, 621 telepített 
dobrovolyácnak 5392. 11 optánsnak és emigránsnak 39, s 553 egyéb 
telepesnek 2245 hold földet adtak, vagyis 13.844 család 38.805 hold 
föld tulajdonosa lett. Ezek 2445 házat és gazdasági épületet, 6 iskolát 
és 37 községi előljárósági épületet emeltek. Laibachban: 19.680 helybeli 
földigénylő, 39.531, 65 helybeli dobrovolyác 450, 31 telepes dobrovolyác 
234, 111 optáns és emigráns 895, 10 egyéb telepes 69 holdat kapott, 
tehát 19.897 család 41.179 hold földet. Ezek 741 házat és gazdasági 
épületet, továbbá egy iskolát építettek. Becskereken 37.977 helybeli 
agrárérdekelt 122.520, 1989 helybeli dobrovolyác 15.912, 4206 telepes 
dobrovolyác 33.648, 612 optáns és emigráns 3060, 2085 egyéb telepes 
12.430 hold földet kapott, összesen 46.869 család részére 187.570 hold 
földet osztottak széjjel. Épült 6.341 ház, 9.214 gazdasági épület, 17 
iskola, 11 templom és 7 községi előljáróság. Újvidéken 42.350 helybeli 
földigénylő 112.664, 809 telepes 2531, 1795 helyi dobrovolyác 14.834, 
5277 telepes dobrovolyác 46.929, 1249 emigráns és optáns 7900, továb-
bá 16.555 egyéb telepes 14.489 hold földet kapott, vagyis 68.035 család 
199.446 hold ajándékföldben részesült, s ezek 5162 lakóházat, 3711 
gazdasági épületet, 39 iskolát, egy templomot és 3 községi előljárósági 
épületet emeltek.

Az északi országrészeken ugyanekkor 116.000 hold erdőséget is 
kihasítottak a földigénylők számára, részben legelőkre, részben pedig 
újabb termőföldekre. A helybeli földigénylők végeredményben 411.353 
holdat kaptak, átlag 2,1 holdat, amivel a földkérdés, mint már említet-
tük, hozzávetőleg sem tekinthető megoldottnak. Az északi országrésze-
ken még mindig sok ezer olyan, elsősorban magyar és német nincstelen 
földműves él, aki a földosztásban nem részesült.
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Dr.  Mirkovics Mijo Agrarna politika című nagyszabású munkájá-
ban54 azt mondja, hogy a földbirtokreform az egész országban telepítési 
célokra 2.100.000 hold földet vett fi gyelembe. Ebből 620.200 hold 
kimondottan szántóföld. A 2.100.000 holdnak még csak a felét, alig 
egymillió holdat osztottak szét. Az írónak a legújabb statisztikán 
nyugvó adatai sok tekintetben eltérnek az idevágó egyéb agráriroda-
lom adataitól.  Mirkovics például azt mondja, hogy 369 földbirtokos 
földjéből alig 41,7%-ot vettek el, 10%-ot önként értékesítettek, így ma 
is szabadon rendelkeznek a régi birtok kiterjedésének 48,3%-val. A 
földbirtokreform után egy-egy nagybirtokos kezén maradt föld átlaga 
még mindig 1300–1300 hold. Az egyházaktól 77 helységben 110.000 
holdat vettek el, 91.000 hold a tulajdonukban maradt. A városi és 
falusi önkormányzati testületektől 170.000 holdat vettek el, (ennek 
nagyobb részét Szabadka városától), 230.000 holdat meghagytak bir-
tokukban. Eszerint tehát – hangsúlyozza  Mirkovics – nem állítható, 
hogy az agrárreform megtizedelte a nagybirtokokat. Még csak a felére 
sem csökkent a nagybirtokok terjedelme. Az általa említett 369 nagy-
birtokos nemzetiségi megoszlása: 310 külföldi állampolgár, közöttük 
142 osztrák, 126 magyar, 10 olasz, 8 csehszlovák, 4 román, 3 német 
s 17 egyéb nemzetiségű. A vajdasági telepítés eddigi eredményeiről 
 Mirkovics a következőket mondja: „Az elvett földet több mint 20.000 
dobrovolyác kapta. Ezek közül 13.000 telepes dobrovolyác. Ezenkí-
vül 4271 egyéb földigénylőt, 2680 magyar és olasz optánst juttattak 
földhöz és végül 144.000 helybeli földigénylő részesült az agrárreform 
bőkezűsége folytán ajándékföldben. Az északi országrészeken 170.000 
családnak adtak földet. 20.000 telepes család túlnyomórészt a hegy-
vidékekről (Hercegovinából, Likából, Montenegróból, Isztriából) 
jött, ahol egészen mások voltak a mezőgazdasági munka és termelési 
viszonyok. A hegyvidékről az alföldre került földművesek a kezdetlege-
sebb viszonyokból egy fejlettebb mezőgazdasági termelés központjába 

 54 Mirkovics (Mirković), Mijo (Rakolj, 1898 – Zágráb, 1963) horvát író, közgazdász, a 
szabadkai jogi kar docense és a belgrádi közgazdasági főiskola, 1945-től a zágrábi 
közgazdasági egyetem tanára. 1945–1946-ban a párizsi béketárgyaláson részt vevő 
jugoszláv küldöttség tagja. Közgazdasági munkái közül a legismertebbek a királyi 
Jugoszláviáról írt Agrarna politika és az Ekonomska struktura Jugoslavije (1918–1941). 
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kerültek. Az éghajlat, a víz, a természet és a környezet mind új volt a 
jövevényeknek. Némelyek elfáradtak, visszatértek régi otthonukba és 
egészségüket is feláldozták.” 

 Mirkovics összehasonlítást tesz az olaszországi és a vajdasági ag-
rártelepítési rendszerek között is. Olaszországban az államnak átlag 
60–70.000 dinárjába került egy-egy telepes ház. A Vajdaságban az 
állam alig 4847 dinárt adott egy-egy házépítésre, a többit a telepesek 
saját erejükből teremtették elő.

Az 1895-ben megtartott népszámlálás kimutatása szerint Bosznia-
Hercegovinának 1.385.291 lakosa volt és a lakosság 88.4 százaléka 
földművelésből élt. Az 1910 évi népszámlálás adatai, amelyek a föld-
osztásnál fi gyelembe jöttek, már a következő képet mutatják: a lakosság 
száma 1.898.044-re emelkedett, és ebből 1.668.587, a lakosság 87,9 
százaléka földműves. A török uralom alól felszabaduló Bosznia-Her-
cegovina akkori gazdasági és társadalmi berendezésére jellemző, hogy 
1885-ben 8162 földbirtokos, 117.466 szabad földműves és még 197.833 
kmet (jobbágy) volt. Az 1910-es statisztika már némileg átalakította a 
földbirtokviszonyokat, mert a földbirtokosok száma 14.742-re emelke-
dett, családtagjaikkal együtt 56.647 lélekre. Ezen kívül 146.854 szabad 
földműves élt 634.791 családtaggal. A jobbágyok száma a török uralom 
maradványainak fokozatos kiküszöbölésével 79.701-re csökkent, a 
családtagokkal együtt 444.894-re. A részben felszabadított jobbágyok 
száma 31.416 volt, családtagjaikkal együtt 205.745 lélek. Még további 
20.450 egyéb parasztot tüntetett fel a statisztika 43.352 családtaggal.

A boszniai és hercegovinai föld túlnyomóan agák és bégek kezében 
volt, és a földet részben jobbágyokkal művelték, részben pedig tizedfi ze-
tés ellenében és kisebb parcellákban kiadták nékik. A jobbágyföldekhez 
nem lehetett hozzányúlni, nem adták el őket, és ezért a paraszt, ha csak 
tehette, menekült a földtől, s a városban keresett munkát. A török föl-
desurak nagy része nem adott a jobbágynak tizedes földet, hanem maga 
műveltette munkásaival. Ezek a beglucsok – bégek szolgái − voltak. 
A kmetek és a beglucsok között az volt a különbség, hogy a beglucsok 
alkalmaztatása nem volt állandó jellegű. A kmetek viszont a bégek 
földjét művelték, s ez a munka és a szolgálati viszony családról családra 
öröklődött. Az osztrák-magyar hatóságok a bégek érzékenységére s a 
termelés biztosítására vigyázva, békés eszközökkel igyekeztek a szabad 
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földvásárlást megkönnyíteni. A törekvések eredményeként lassú fejlődés 
indult meg, és 1898–1909 között már 11.389 szabad földeladás történt. 
A további földértékesítést a háború zavarta meg.

A jugoszláv földbirtokreform megkezdése előtt 2.804.189 hektár 
megművelhető föld állott Bosznia-Hercegovinában rendelkezésre. A 
reform egyetlen tollvonással megszüntette mind a jobbágy, mind a 
bégek szolgálatában lévő földművesek jogviszonyát, és 970.842 hektár 
termőföldet és 308.385 hektár erdőséget bocsájtott a felszabaduló föld-
művesek rendelkezésére. 1935-ig 249.580 parasztcsalád jutott földhöz. 
A felosztott föld megoszlása: 8326 hektárt, 0,65%-ot hadirokkantak 
kaptak, 22.415 hektárt 1,74%-ot a dobrovolyácok, 2,21%-ot 28.458 
háznélküli, 60,27%-ot 775.233 jobbágy, 31,11%-ot 400.072 beglucsár 
és 4,02%-ot 51.723 egyéb földműves. Bosznia és Hercegovinában mind-
össze 4483 dobrovolyác és 2542 hadirokkant kapott földet, a földhöz 
juttatottaknak kb. 3%-a. Ha a szétosztott földet elosztjuk a családok 
számával, azt látjuk, hogy minden kmet (jobbágy) család átlag 6,8 
hektárt, a beglucsár szolgák pedig 7,6 hektár földet kaptak. A legtöbb 
esetben azt a földet osztották szét a nincstelenek között, amelyet maguk 
műveltek. A többi nincstelennek alig egy hektár terjedelmű házhelyet, 
illetve földet adtak. Mivel a rendelkezésre álló föld nem volt elegendő 
minden jelentkező kielégítésére, érvényben hagyták az állami erdők 
bérletére vonatkozó régi szokásokat, illetve rendelkezéseket. Ez abból 
áll, hogy a paraszt olcsó áron, főleg legelők céljaira erdőt bérelhet. A 
boszniai földbirtoktörvény egyik leglényegesebb jellemvonása, hogy 
megállapította az úgynevezett földminimumot, amit nem lehet elide-
geníteni és ezzel biztosította, hogy a föld azé marad, aki megműveli. 
 Mirkovics Mijó dr., a boszniai földbirtokreformot elemezve, arra a 
következtetésre jut, hogy az elgondolás az volt: az ottani szerb földmű-
ves lakosságot kielégíteni, véglegesen megszerezni számára az idegen 
földet, s a muzulmán parasztságot felszabadítani a bégek uralma alól. 
A földműves lakosság ingyen kapta a földet, a régi tulajdonosoknak 
pedig részben állampapírokat utaltak ki, részben pedig készpénzben 
megváltották a tőlük elvett földbirtokokat. A kmet-földek megváltá-
sára 255 millió dinárt irányoztak elő, de mivel ez kevésnek bizonyult, 
további 50 millió dinárral kiegészítették.
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Bosznia-Hercegovinában egyébként az az érdekes eset állott elő, 
hogy a pénz elértéktelenedése következtében sok egykori földbirtokos 
hamarosan anyagi nehézségekbe került. A föld megváltására kiadott 
kötvények árfolyama is esett, s ezért 1928-ban törvény jelent meg, amely 
az egykori földtulajdonosok megsegítéséről intézkedett. Állami földet 
bocsájtottak a rendelkezésükre, azonban azt teljesen maguknak kellett 
megművelniük, idegen munkaerő igénybevétele nélkül. 

A Vajdasághoz hasonló földbirtok-összetétele volt a földosztásban 
Szlavóniának is, ahol a földbirtokok jelentékeny területet foglaltak le. 
Az 1895-ös népszámlálás adatai szerint az összes birtokok 30,99%-át 
kitevők, 52.886 parasztgazdaság területe átlag nem volt nagyobb 0,6 
hektárnál. A 0.6–3 hektárnyi gazdaságok száma 126.209 volt. Ezek 
együttesen alig 214.965 hektárt tettek ki, a földterületnek mindössze 
7,95%-át. A 3–6 hektárig terjedő, 110.999 törpebirtok 466.787 hektár 
területet, a föld 17,26%-át foglalta le. A 30 hektárig terjedő 303.434 
gazdaság pedig már 1.476.960 hektárnyi területet, a föld 68,30%-át. Az 
életviszonyokat vizsgálva tehát csupán az utóbbi gazdaságok nyújtanak 
megélhetést s aránylagos jólétet. Ugyanekkor 209 nagybirtok területe 
meghaladta a 600 hektárt, s 607.995 hektárnyi összterületével a föld 
22,46%-át tette ki. Szlovéniában az agrárreformnak nem volt sok dolga, 
mert ez az országrész eddig is a kisbirtokok központjának számított. A 
hegyvidéken kevés a megmunkálható föld, s az is már kisgazdáké volt, 
így tehát a földosztáskor inkább csak erdőségek jöhettek fi gyelembe.

A földbirtokreform Dalmáciában különféle birtok- és hűbéri rend-
szerek nyomait találta. A római, velencei, raguzai, török és osztrák 
idők ből visszamaradt szokások és földbirtokjogok szabályozták az ottani 
föld- és bérleti viszonyt. A földművesek a föld nagyobb részét mint bér-
letet használták. Dalmáciában tehát, akárcsak Bosznia-Hercego vinában 
és Dél-Szerbiában, a földbirtokreform első dolga volt a bérleti viszony-
nak oly módon való rendezése, hogy a paraszt az általa megművelt föld-
nek valóban tulajdonosa lehessen. A földbirtokok kártalanítására 400 
millió dinárt fordítottak és megszüntették az összes bérleti örökségeket, 
haszonbéreket stb. Az 1931-es dalmáciai földbirtoktörvény akként 
rendelkezett, hogy a föld azé legyen, aki műveli, de ingyen földre csak 
az tarthatott igényt, akinek a földbérlete régebbi volt 30 évesnél. Az 
ingyen föld terjedelme nem lehetett 10 hektárnál nagyobb, de ha hat-
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tagú családról volt szó, minden családtag után további fél hektár járt. A 
felosztott föld értékét felbecsülték, és megváltás címén átlag 1000–2000 
dinárt fi zettek a régi tulajdonosoknak. A dalmáciai földbirtokreform 
végrehajtását 1933-ban kezdték meg, s 258.708 hektárnyi megmun-
kálható földből 50.000 hektárt juttattak 96.000 szegény földmunkás 
családnak. Dalmáciában kimondott nagybirtokok soha nem voltak, 
mert már az ötven hektáros birtok is nagybirtoknak számított. Ehelyett 
a bérletet kellett rendezni, hogy a földműves saját gazdája lehessen és 
megszűnjék a középkorból visszamaradt birtokrendszer. 

Jugoszlávia egyetlen vidéke, melyen a földbirtokreform úgyszólván 
egyáltalában nem talált nagybirtokot, Szerbia volt. Az ottani gazda-
ságok nagyobb része 2–20 hektárig terjedt, s már 1911-ben Szerbia a 
tipikus kisgazdaságok állama volt, azonban ennek ellenére is 35.000 
családnak még mindig nem volt saját földje. Dél-Szerbiában viszont, 
akárcsak Bosznia-Hercegovinában, fel kellett szabadítani a jobbágyo-
kat, akik a török földesurak szolgái voltak. Az 1931-es birtoktörvény 
szerint az öt hektárnál kisebb terjedelmű földet a jobbágy ingyen kapja, 
s a földesúrnak kártérítés nem jár. A földbirtokreform végrehajtására 
Üszkübben hivatal létesült.

A dél-szerbiai közigazgatási terület 4.820.400 hektár terjedelmű. 
Ebből 1.282.654 (26,61%) hektár erdő, 1.230.190 hektár (25,52%) le-
gelő, 198.756 hektár (24,87%) terméketlen terület. A földbirtokreform 
végrehajtása még nem fejeződött be. Az elmúlt évben 32.651 jobbágy 
szabadult fel teljesen, s ezek 184.827 hektárnyi földet kaptak. A volt 
földesuraknak 2030 hektárnyi földet hagytak meg. További 10.000 
hektárnyi földet felmértek, de a felosztás még nem történt meg. A 
földbirtokreform által kisajátított földek kártalanításáért 8194 föld-
birtokosnak 78.334.628 dinárt folyósítottak, ami hektáronként átlag 
413 dinárnak felel meg.

Dél-Szerbiában, a jobbágyok felszabadításával azonos időben, 
nagyszabású telepítési tevékenység is kezdődött, amelynek során sok 
magyarországi optánst és vajdasági nincstelent is földhöz juttattak. 
1938 márciusáig csupán telepítési célokra és az ottani szerb elemek 
erősítésére 349.800 hektár földet biztosítottak. Ebből, mint telepítési 
célra alkalmas földre, máris 48.392 család költözött, s ezeknek 226.800 
hektárnyi földet osztottak ki. A telepesek eddig 330 községet alapí-
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tottak, s 12.000 házat, 40 iskolát és 32 templomot építettek. Mivel az 
ottani föld nagyobb része kavicsos és erdős, a mocsarak kiszárítására is 
sor került. Már eddig 13.478 hektárnyi mocsarat csapoltak le, 67.940 
méter hosszúságú öntözőcsatorna létesült és 20.200 méter hosszúságú 
gát épült a termőföldek megvédelmezésére.

Jugoszlávia mezőgazdasági és erdőterülete 21.700.000 hektár. A 
földbirtokreform ebből a következő területeket vette fi gyelembe:

Bosznia-Hercegovinában 1.280.000 hektárt
Dél-Szerbiában 540.000 „
Dalmáciában 50.000 „
s az északi országrészekben 589.000 „
Összesen: 2.459.000  hektárt

De Bosznia-Hercegovinában és Dél-Szerbiában tulajdonképpen 
a jobbágyok felszabadításáról van szó, illetve annak a földnek a tu-
lajdonába vételéről, amelyet eddig is ők műveltek. A szegény sorsú 
falusi nincstelenek földigényének kielégítésére elsősorban az északi 
országrészt vették igénybe éspedig a rendelkezésre álló mezőgazdasági 
területnek 13%-át. A kiosztott föld családok szerint így oszlik meg:

Bosznia-Hercegovinában  249.000
Dél-Szerbiában   81.000
Dalmáciában   96.000
s az északi országrészekben  280.000  
összesen    706.000 
családnak juttattak földet, ami a
 húsz éves földbirtokreform eddigi 
összefoglaló eredménye.

Hárommillió lélek kapott ajándékföldet, de mivel még mindig 
többszázezer olyan földműves család van, amelynek nincsen földje, vagy 
ha mégis, olyan kevés, hogy abból megélni nem tud, legutóbb történtek 
előkészületek az újabb földosztásra. A lecsapolható földeket nagyjából 
már felhasználták, a pancsovai Nagyrét kiszárításával 50.000 hektárnyi 
termőföldet nyertek, az újabb földosztásra tehát már csak a nagybirtok 
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és az erdőség maradt. Minthogy még kb. 10.000 dobrovolyác sem kapott 
földet, ezeket állami kötvényekkel akarták kielégíteni, de a kormány a 
maximumok leszállítását is tervbe vette, végrehajtására azonban nem 
kerülhetett sor.

A földbirtokreformról szóló törvény megjelöli a nagybirtokok fogal-
mát és intézkedik arról, hogy azokat se elidegeníteni, se megterhelni ne 
lehessen. A magánkézben levő nagybirtokokon kívül nagyobb kiterje-
désű földjük volt a különböző közintézményeknek. Horvátországban 
és Szlavóniában a közbirtokosságok 685.026, a községek és városok 
372.337, az egyházi hatóságok 100.649, a vagyonközösségek 539.349 
hold földdel rendelkeztek. Horvátországban és Szlavóniában 122 
földbirtokosnak 500–2.000 holdat meghaladó birtoka volt összesen 
118.300 hold terjedelemben.

A 200 holdnál nagyobb szlavóniai birtokok a következők tulajdoná-
ban voltak: Schmidt K. G. 2084 hold, báró Branicani S. L. 2255 hold, 
Stampfer Mario 2331, nemes Cseh Ervin 2380, pzicei uradalom 2719, 
Ottenfels báró 2870, Magyar Jelzálogbank 2922, Hatvany-uradalom 
3145, Marvuis de Pienne 3404, Aus család 3726, Kipal J. M. 4273, 
Bombelles gróf 4532, Steiner Ignác 4941, Inkey Gabriella és Ludmira 
4959, Nauer Miklós 5441, Draskovich grófok 5661, nemes Fodorozi 
Sándor 5888, Chotek grófok 6392, Pfeiff ert család 9282, Batthyány 
grófok 9392, Rauch család 10.155, Strickert Albert 10.160, gróf Khuen 
Héderváry család 10.635, gróf Dorrett Leon 11.388, gróf Erdődy család 
13.615, Frigyes főherceg 14.109, Turkov testvérek 20.631, Odelschalchi 
herceg 21.276, Ghyczy család 28.161, Eltz gróf 32.942, Majláth gróf 
36.802, Jankovich gróf 37.340, Pejacsevics gróf 43.088, Normann gróf 
52.912 Th urn-Taxis herceg 62.928, Tüköry család 63.109, Guttmann 
uradalom 69.207, Schamburg-Lippe uradalom 69.240 hold.

Bánátban: gróf Csekonics család 38.902 hold, gróf Karácsonyi csa-
lád 17.000, gróf Harnoncourt Félix 21.634, Lederer Arthur és Károly 
6500, gróf Karácsonyi Andor 6980, báró Dániel család 5500, gróf 
Batthyány család 8000, báró Dániel László 2758, báró Dániel Pál 2700, 
Jenovay Zoltán 3500, báró Tallián Béla örökösei 2100, Schulpe Vilmos 
2000, gróf Maldeghem család 1880, gróf Zichy Mária 4870, Rónay 
Ernő és Jenő 3566, Pajzs Ernő 1000, Rónay Aladár 1000, Dreschler 
Brúnó és családja 2101, báró Liptay család 1144, Szentiványi Zoltán 
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2656, Papp testvérek 2400, Récsey Ede 2880, báró Jagodics család 
2000 és Keleti N. 1000 hold.

Bácskában: Chotek grófok 24.170, Kalocsai Érseki Uradalom 
Bács 13.000, Görögkeleti Pátriárkai Birtok 11.301, Fernbach család 
15.247, Lelbach család 13.576, gróf Széchényi család 10.900, gróf 
Zichy János 8000, Latinovich család 9700, báró Vojnich család 3100, 
Adamovics család 3000, Geyer testvérek 1500, Dungyerszki Gedeon 
3036, Dungyerszki Gyóka 2400, báró Redl 5308, báró Podmaniczky 
2800, Dungyerszki Szteván 2400, Hammerstein N. 2420, Gräber 
Gyula 1816, Lolok Antal 1200, Rácz Gyula 1080, Dukay Mátyás 
1055, Törley Gyula 1000, Halbrohr család 1066, Vajda Mór 1002, 
Szemző István 1275, Ungár testvérek 2333 és a kovilyi Görögkeleti 
Kolostor 1918 hold. Az ezer holdon aluli birtokokat nem tüntették fel 
a kimondott nagybirtokok között. Hasonlóképpen nem említik meg 
a városi és községi földeket sem, pedig azok igen jelentékenyek, hiszen 
Szabadkának és a sajkásvidéki vagyonközösségnek 40.000–40.000 
hold földje volt a földosztáskor.

Az 1928. július 21-ikén megjelent birtoktörvény megtiltja a nagy-
birtokok elidegenítését és megterhelését. Ugyanekkor megállapították a 
föld maximumát is. 1930. szeptember 30-ikán kiadott módosító novella 
pedig a nagybirtokok bérletére ír elő korlátozásokat. Azóta majdnem 
1000 nagybirtokot helyzetek elidegenítési és megterhelési tilalom alá, 
összesen 2.185.883 holdnyi területben. A földbirtokreform ugyanekkor 
83 földbirtokosnak szupermaximumot engedélyezett, összesen 22.367 
holdat. Ezek mintagazdaságok, versenyistállók, halastavak, magtisztító 
állomások stb. 

A földbirtokreform során az egykori nagybirtokokon több mint 400 
telepes község épült 25.000 házzal. Vajdaságban és Szlavóniában több 
mint 200 telepes falu van, kb. 13.000 házzal. Az északi országrészeken a 
telepes falvak ingatlanjainak és állatállományának értékét 300.000.000 
dinárra becsülik. Az állam 45.000.000 dinárral támogatta a telepesek 
házépítési mozgalmát. A földbirtokos-szövetségek bácskai és szerémségi 
központjának néhány hét előtt Újvidéken megtartott közgyűlésén 
bejelentették, hogy ma már 65 telepes község van Bácskában és Sze-
rémségben, s a telepes gazdaságok száma 7150. A szövetségeknek 171 
helységben van fi ókjuk, tagjaik száma 9243, s a 171 szövetkezet közül 
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152 hitelszövetkezet.  Glavina Mari, az agrárszövetségek igazgatója 
1935-ben adott először összefoglaló képet a bácskai telepítésekről. 
Akkor 59 telepes falu állt fenn. A telepítéseket négy csoportba osztotta: 
határmenti, közép-bácskai, dél-bácskai és szerémségiekre. 

Horgostól Bácsrévig a következő telepek találhatók: 1. Horgoson 
224, nagyobbrészt magyarországi optáns családdal. 2. Ókanizsán két 
telepes falu, az egyik a város határában 86, főleg montenegrói család-
dal, a másik Adorján mellett, 224 családdal. (Az utóbbit Velebit névre 
keresztelték, fi gyelemmel arra, hogy lakói a likai Velebit hegység alatt 
húzódó falvakból valók), 3. Zentán a 259 családból álló telepes falu a 
város határában fekszik, 4. Adán, a falu határában, 43 család telepedett 
le. 5. Moholon 45, főleg magyarországi optánscsalád építette a telepes 
falut. 6. Kutaspusztán, Szenttamástól 25 kilométerre 78, túlnyomórészt 
Boszniából érkezett családból áll a telepes falu. 7. Szvetityevo, Adától 26 
kilométerre fekszik és 52 család otthona. 8. Feketehegytől 6 kilométerre 
21 család telepedett le. 9. A Bácska Topolyától 14 kilométerre fekvő 
Nyegosevón 105 család él. 10. Tornyos-Dusanovó, Csantavértől keletre 
fekszik, 98 család telepes faluja. 11. Nagyfény mellett dobrovolyác telep 
épült, s 369 család lakik benne. Egyike a legnépesebb telepes községek-
nek. 12. Hajduk Velykó 4 kilométerre fekszik Palicstól, 53 családdal, 
túlnyomórészt isztriai optánsokkal. 13. A Palics és Kelebia közt épült 
Hajdujáráson 157 család lakik. 14. Kelebián 51, főleg magyarországi 
optáns család kapott földet. 15. Szabadka mellett, Kisbajmokon, 129 
család kapott ajándékföldet. 16. Verusics telepes faluban 20 család él. 
17. Nyolc kilométerre Bajmoktól terül el Misityevó telepes falu 105 
családjával, túlnyomórészt hercegovinaiakkal. 18. A bajmoki pálya-
udvar mellett épült telepes falun 205 család él. 19. Rasztina Regőce 
határában fekszik, s 147, főleg likai család lakik benne.

Közép-Bácskában: 1. Péterréve határában 40 család, 2. Bácska 
Topolya közelében, Karkatur telepen 79, 3. Zobnaticán 231, 4. 
Emusityon, Bácska Topolyától délre, 311, 5. Tomiszlávcin, Bajsától 6 
kilométerre, 204, 6. Szokolác-Gornyarogaticán, Kossuthfalva közelé-
ben, 210, 7. Ószivác mellett, Szrednyi szálláson, 42, 8. Újcservenkán 
85, 9. Bácskertesen 44 (magyarországi optánsok), 10. Babapusztán 85 
család él. A közép-bácskai körzetben az ország minden vidékéről való 
telepesek kaptak ajándékföldet.
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Dél-Bácskában: 1. Újvidék mellett 456, 2. Temerin határában 112, 
3. Szirigen, Temerintől nyugatra, 249, 4. Sztepánovityevón, Ókértől 
6 kilométerre, 405, 5. Irmapusztán Kiszácstól 3 kilométerre, 70, 6. 
Veterniken, Újvidék közelében 52, 7. Paszulyisten, Ófutog mellett 65, és 
8. Vajszka határában 45 család kapott ingyen földet. Veterniken megva-
kult katonákat juttattak földhöz, ezen a telepen más földműves nem él.

Szerémségben: India mellett, a Mojavolya telepes falun 62, 2. a Go-
lubinci melletti Lyukovón 90, 3. Kutinácnál, Zsarkovác-Szolnokon 115, 
4. Ruma határában 23, 5. Glogon község mellett 18, 6. Ivanci faluban 65, 
7. Vukovár mellett a Luzsac nevű telepes községben 38 magyarországi 
optáns családot, 8. Vukovár határában 28, 9. Borovón 22, 10. Vukovártól 
8 kilométerre, Lipocsava telepes falun 32, 11. Gabos határában 23, 12. 
Markusicától nyugatra Velika Mlaka telepes faluban 17, 13. Markusicától 
4 kilométerre, a Kobrinya nevű telepes faluban 35 szerbiai családot, 14. 
a Lászlovó melletti Ada telepes faluban 86 családot, 15. az Ernesztinovó 
melletti Lenka telepen 52, 16. Szodolovcin 91, 17. Krizsevcin 34, 18. 
a Lászlovó melletti Palatya telepes faluban 88, 19. Lászlovótól északra 
fekvő Szilas-telepen 107, 20. a Bogote melletti, Glisza-telepen 22, 21. a 
Bogote melletti Lubvinci telepes-faluban 23, 22. a Negoslavcitól északra 
létesült Gornya faluban 19 családot telepítettek le.

A bácskai és szerémségi 59 telepen 6.091 család lakik. Ezek közül: 
2358 Likából, Horvátországból és Szlavóniából, 1445 Boszniából, 393 
Szerbiából, 495 Montenegróból s 470 Dalmáciából való, 930 család 
pedig magyar, illetve olasz optáns. 

Bánátban 80.000 hold került kiosztásra. A telepesek száma 10.000–
11.000, úgyhogy minden családra átlag 8 hold jutott. A telepesek között 
a likaiak 35%-kal, a montenegróiak 10%-kal, a bosznia-hercegovinaiak 
25%-kal, a magyar és olasz optánsok 10%-kal, a szerbiai és dalmáciai 
telepesek 10%-kal vannak képviselve. A 10.000–11.000 telepes, csa-
ládtagjaival együtt 44.000 lélekszámú.

A becskereki birtokszövetségnek 124 helyi fi ókja volt. Ezek nagyobb 
része új telepes falvakban működött. A jelentésben említett tagok 
fejezik ki egyben a telepesek számát is, mert csaknem minden telepes 
tagja a szövetségnek. Azok a telepes falvak, illetve községek, ahol 
földet osztottak, a következők: Temes Paulis 187 szövetkezeti taggal, 
Sándorudvar 650-nel, Kisszabadka 18-cal, B. Dusanovác 146-tal, 
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Oroszlámos 215-tel, B. Gyurgyevó 393-mal, Révújfalu 37-tel, Beodra 
182-vel, Bethlentanya 33-mal, Basahíd 137-tel, Begaszentgyörgy 77-tel, 
Bóka 32-vel, Bótos 91-gyel, Bocsár 91-gyel, Homokbálványos 36-tal, 
B. Bresztovác 80-nal, Baranda 31-gyel, V. Greda 126-tal, Nagykikinda 
229-cel, Nagymargita 50-nel, Aracs-Gáj 48-cal, Nagyszered 66-tal, 
Visnyicsevó 160-nal, Románpetre 93-mal, Temesvajkóc 45-tel, Vojvoda 
Sztépe 229-cel, Versec 122-vel, Vojvoda Bojovics 123-mal, Aracs 42-
vel, Gáj 95-tel, Felső-Muzsla 57-tel, Torontálvásárhely 45-tel, Suplyaja 
54-gyel, Leánykút 75-tel, Délibáb 6-tal, Dubovác 41-gyel, Kevedobra 
111-gyel, Gyála 42-vel, Jablanka 22-vel, Klária 84-gyel, Székelykeve 
90-nel, Konak 62-vel, Nagyzsám 18-cal, Zichyfalva 46-tal, Mileticsevó 
278-cal, Mokrin 45-tel, Homokos Délibáb 50-nel, Melence 92-vel, 
Mihajlovó 12-vel, Ujbecse 57-tel, Osztrovó 64-gyel, Homolyica 138-cal, 
Temes Paulis 11-gyel, Pancsova 76-tal, Versec 12-vel, Tiszaszentmiklós 
38-cal, Perlez 43-mal, Becskerek 203-mal, Putnikovó 48-cal, Plocsica 
19-cel, Kisoroszi 255-tel, Szanád 32-vel, Németcsernye 87-tel, Magyar 
Pádé 62-vel, Aradác 130-cal, Elemér 430-cal, Ittebej 76-tal, Keviszöllős 
28-cal, Szlovák Aradác 191-gyel, Sztájicsevó 237-tel, Óléc 78-cal, 
Sztárcsevó 215-tel, Számos 32-vel, Tarass 332-vel, Homokszil 55-tel, 
Farkasd 17-tel, Ferdinándfalva 21-gyel, Széchényfalva-Istvánvölgy 
117-tel, Feketetó 30-cal, Cserépalja 32-vel, Csóka 27-tel, Surján 12-vel, 
Szusara 17 taggal, illetve családdal. A felsorolásból látható, hogy Bánát-
ban sokkal több a telepes falu, illetve több község határában juttattak 
földet a nincsteleneknek, mint Bácskában. A becskereki földműves 
szövetséghez 124 szervezet tartozott, ami azt jelenti, hogy ugyan-
ennyi községben volt földosztás. Dobrovolyácok (hadiönkéntesek) 
Sándorudvaron, Bethlentanyán, Bókán, Botoson, Bocsáron, Homok-
bálványoson, B. Bresztovácon, Berenden, Nagyrédán, Kikindán, Mar-
gitán, Gájon, Nagyszerdahelyen, Visnyicsevón, Aracson, Románpetrén, 
Temesvájkócon, Felső Muzslyán, Torontálvásárhelyen, Temeskubinban, 
Kanákon, Kriva Barán, Kumánon, Kismargitán, Kiszsámban, 
Zichyfalván, Mileticsevón, Mokrinban, Homokosdélibábon, Me-
lencén, Mihályfalván, Törökbecsén, Osztrovón, Omolyicán, Kis-
oroszin, Pancsován, Becskereken, Putnikovón, Plocsicán, Szanádon, 
Németcsernyén, Magyar Padén, Aradácon, Eleméren, Magyar Itta be-
jen, Keviszöllősön, Székelykevén, Tótaradácon, Sztájicsevón, Ólé cen, 
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Sztárcsevón, Számoson, Tarasson, Homokszilen, Farkasdon, Ferdi-
nándfalván, Széchényfalva-Istvánvölgyön telepedtek le, de odavaló 
dobrovolyácok is kaptak földet. A szláv nevű községek a háború után 
létesültek az odatelepített földművesek által.

Az 1931. július 19-iki kisajátítási törvény szerint kisajátítottak 
550.000 hold földet és 180.000 hold erdőséget. Az 550.000 holdnyi 
földből mindössze 16.000 hold volt állami birtok, a telepítési alap 
tulajdonában alig volt 7000 hold föld. A magyar állampolgárok 
birtokainak a kártalanításáról a párizsi megegyezés intézkedett. A 
párizsi jegyzőkönyv 130.000 holdat érint. Ezenkívül 30.000 hold az 
egyházi birtok, 367.000 hold egyéb jogi személyek és magánszemélyek 
birtoka. Tehát összesen 550.000 hold. Mivel az állami és a telepítési 
alap birtokáért nem kell kártérítést fi zetni, továbbá mivel a magyar 
állampolgárok birtokait az úgynevezett A alapba fi zetik, még 397.000 
hold kártalanítása van hátra. A kártalanítás így történik: 253.000 hold 
megváltási ára holdanként átlag 2200 dinár, összesen 556.000.000 
dinár. 144.000 hold megváltása átlag holdanként 1800 dinár, összesen 
259.200.000 dinár.

Az államnak tehát 815.800.000 dinárt kell kifi zetnie. Ebből a 
telepítési alapba 14%-ot, azaz 105.532.000 dinárt fi zetnek be. Ami az 
erdőbirtokokat illeti, a kisajátított 140.000 holdból 30.000 hold magyar 
állampolgároké volt, amit ugyancsak a párizsi megegyezés alapján az A 
alapból kell kártalanítani. A többi erdő kártalanítására 57.000.000 di-
nár szükséges. Mivel azonban a községi birtok megváltása nem kötelező, 
a kártalanítás összege 17–18.000.000 dinárral csökken. Végösszegben 
az északi országrészeken a nagybirtokok pénzügyi felszámolásához 
750.000.000 dinár szükséges. Ha azonban fi gyelembe vesszük, hogy a 
30 évre szóló 5%-os kötelezvények is jelentős kamatra rúgnak, a földbir-
tokok megváltásához 30 év alatt tulajdonképpen 1.463.653.400 dinár 
szükséges. Ami a dél-szerbiai és montenegrói földreform felszámolását 
illeti, az 1931. törvény erre a célra 300.000.000 dinárt irányoz elő. Az 
ottani földek ugyanis gyenge minőségűek és megváltási áruk kisebb. A 
boszniai és hercegovinai, továbbá dalmáciai földbirtokreform pénzügyi 
felszámolása befejeződött. Az említett majdnem másfélmilliárd dinárba 
a Bosznia-Hercegovinában és Dalmáciában igénybe vett földek meg-
váltási ára nincsen beleszámítva.
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Az elmondottak összegezéséül ismertetünk néhány komoly bírá-
latot a földreform terén eddig elvégzett munkáról.  Mirkovics Mijo, a 
földbirtokkérdés egyik szakértője az Agrarna politika című könyvében 
bírálatát a következőkben foglalja össze: „Az északi országrészeken 
a földbirtokreformmal szemben emelt legfontosabb kifogás az volt, 
hogy csökkentette a termelést. A nagybirtokosok és pénzintézetek 
(Vajdasági Bankszövetség) által felbecsült kár 500.000.000 dinárra 
rúg. Az átmeneti időszakban, a termelésben valóban bizonyos visz-
szaesésnek kellett bekövetkeznie, de a viszonyok megállapodása és 
a földbirtokkérdés helyes rendezése az ajándékföldek tulajdonosait 
megnyugtatta, úgyhogy a termelés emelkedett. A nagybirtokosoknak 
az agrártechnika mai fejlődése mellett megvan a lehetőségük, hogy 
célszerűen gazdálkodhassanak.

A másik és teljesen indokolt panasz, hogy az új gazdaságok – kivéve 
azokat, amelyek a városok közelében létesültek – nem biztosítják a bel-
terjes gazdálkodáshoz szükséges birtokminimumot. Még a dobrovolyác 
birtokok sem. Azok a tagok pedig, amelyeket a többi földbirtokérde-
keltek, a földbirtokreform élvezőinek java kapott, nem önálló termelési 
egységek, hanem tulajdonképpen kisebb kertek, amit nyugaton azért 
adnak a munkásoknak, hogy azon letelepedve, szabad idejükben, mel-
lékfoglalkozásként kertészkedhessenek s a piacra is termelhessenek. 
A különféle telepesek kevés földet s kevés természetbeni és pénzbeni 
segítséget kaptak. Csak az állami pénzügyek javulásával és a telepítési 
alap létesítésével javult fokozatosan a helyzet. A telepítés évek óta már 
rendszeresebben és tervszerűbben folyik, s az új földbirtok-politika 
felhasználja a szerzett tapasztalatokat is.

A földbirtokreform mind nálunk, mind más államokban is, arány-
lag kevés földnélkülin segített. Mikor az első időben arra gondoltak, 
hogy az összes földművesnek földet adnak, délibábot hajszoltak. Alig 
20.000 dobrovolyác kaphatott az északi országrészeken annyi földet, 
amennyi a család és az első nemzedék létminimumának biztosításá-
hoz elegendő. Ahol a minimumot a második nemzedék már megoszt-
ja, ott nincs meg. Ha az északi országrészeken 190.000 család hozzá is 
jutott némi földhöz, nem sokat jelent a falusi lakosság növekedő sza-
porodásával szemben, amely évi 150.000–200.000 léleknek felel meg. 
A földet olyanok kapták, akiknek eddig nem volt, de akkor is kevés 



q  e 185 w

q  

jutott, amivel nem sokat kezdhettek. Érthető, hogy az ajándékföldhöz 
jutottak nagy része, mihelyt a föld tényleges tulajdonosa lett, sietett 
azt továbbadni. A kiosztott föld ily módon kereskedelem tárgya lett. 
Hasonlóképpen eladták földjeiket a nem földműves dobrovolyácok is. 
Az északi országrészeken a földosztás úgy történt, hogy a magyarok 
és németek, vagyis az igazi földművesek alig, de túlnyomóan semmit 
sem kaptak. Ezeket a mezőgazdasági munkásokat, bár az nemzeti és 
többtermelési szempontból kívána tos lett volna, elmulasztották a déli 
országrészeken letelepíteni.   Megmaradtak tehát továbbra is régebbi 
nincstelenségük állapotában. A földbirtokreform végrehajtása során 
kiderült tehát, hogy a mezőgazdasági államokban a földbirtokkérdést 
csupán földosztással nem lehet rendezni. Az agrárkérdés az általános 
gazdasági kérdések és a földből megélni nem tudó tömeg más téren 
való elhelyezésének kérdésével szorosan összefügg.”

Dr.  Risztics Teofán, a földművelésügyi minisztérium földbirtokosz-
tályának főnöke, hasonló következtetésekre jut Borba za zemlju című 
munkájában. Nála többek között ezeket a megállapításokat találjuk: 
„Az északi országrészeken történt telepítés során, anyagiak hiánya 
miatt, az érdekelteknek nehéz harcot kellett megvívniuk. Más nehéz-
ségek is akadtak. Mindenekelőtt: ezen az országrészen élt a szegény 
őslakosság, amelynek a földre szüksége volt, s amely a telepesekben 
azokat látta, akik azt a földet, amelyre jogot formált, elvették. Viszont 
a telepeseknek az volt a véleményük, hogy a föld iránti joguk semmivel 
sem kisebb az őslakosság jogainál, ők a földet érdemeikért kapták.”

A szerző a továbbiakban a telepítés nehézségeit elemzi, majd utal 
arra, hogy ha fi gyelembe vesszük azt, hogy a telepítés színhelye a nemzeti 
kisebbség lakta terület volt, akkor a húsz év alatt, állami támogatással 
végzett munka, földbirtok szempontból nem kielégítő, mert a nemzeti 
tevékenységet nem fokozta.  Risztics megemlékezik az 1938. február 
18-ikán megjelent rendeletről is, amely szerint az északi országrészeken 
csak külön engedéllyel lehet ingatlant vásárolni, ami azért következett 
be, mert kezdték eladni a földet és ennek akarták útját állni. (1940) 

Kisebbségi sorsban. A délvidéki magyarság húsz éve. Tanulmányok és 
kritikák I. Subotica, Minerva nyomda, é. n. [1941] 42–61. p.
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q Csuka János
A MAGYAR MUNKÁS ÉLET- ÉS BÉRVISZONYAI 
A MEGSZÁLLÁS ALATT

A háború előtti magyarországi földmunkásmozgalom legrégibb nyo-
mai részben a Délvidéken találhatók. Már jóval a századforduló előtt 
a nagybirtokok munkabéreivel és az életviszonyokkal mind jobban 
elégedetlenkedő mezőgazdasági munkásság, osztályöntudatának 
növekedésével, szervezkedés útján igyekezett közismerten súlyos hely-
zetén javítani. A Délvidéken számos földművesszervezet működött, 
amelyek időnként erőteljes bérmozgalmat vezettek le. Magyarország 
első földműves újságja, a Földmívelő, Szenttamáson a földmunkásmoz-
galom egyik központjában jelent meg, segítve a földmíves társadalmi 
törekvéseket. A háború után a jelentékeny számú földnélküli magyar 
mezőgazdasági földmunkás helyzete a nagybirtokok részbeni felosz-
tásával még súlyosabbá vált. A kiosztott földből tudvalevőleg a magyar 
földmunkásnak nem jutott, legfeljebb helyenként kaptak néhányan, 
főleg pártszolgálatok jutalmazásáért, házhelyet vagy kertet, ha jó ta-
nácsra hallgatva, a választásokon valamelyik szláv jelöltre szavaztak. 
A délvidéki magyarság huszonkét éves küzdelmes kisebbségi életében 
a legszomorúbb fejezet a legtöbbet nélkülöző és szenvedő földmun-
kásoknak jutott. A megnyirbált nagybirtokokon ugyanis lényegesen 
csökkent a munkalehetőség, az ajándékföld tulajdonosai pedig nem igen 
vettek igénybe idegen munkaerőt, a legjobb esetben is csak addig, amíg 
valamennyire el nem sajátították a földművelést. Esetleg a nehezebb, 
nagyobb hozzáértést és gyakorlatot igénylő munkákra fogadtak fel 
eleinte magyar földmunkásokat. Később azonban már csaknem egyedül 
családtagjaikkal dolgoztak a telepesek. A magyar földműves ilyenfor-
mán a leghősiesebb létfenntartási harcra kényszerült. Faj-, nemzet- és 
földszeretetének legszebb megnyilatkozása, hogy a legválogatottabb 
megpróbáltatások között is mindig a helyén maradt, pedig a közelben 
kevés kereseti lehetőség kínálkozott. A Délvidéken levő kevés számú 
gyár nem tudta kenyérhez juttatni a nincstelen falusi lakosságot. A 
nélkülözésekben egyébként eléggé edzett, mostoha viszonyokhoz szo-
kott magyar földműves távolabbi vidéken is keresett alkalmi munkát. 
Különösen a magyar kubikosnak van jó híre. Mindig is szívesen alkal-
mazták a délibb vidékeken. A belgrádi lapokban gyakran olvashatunk 
magyar kubikosokat kereső hirdetéseket. A magyar földmíves, ha arra 
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kényszerült is, hogy alkalmi munkát vállaljon, ősszel mindig visszatért 
falujába. Belgrád, Zágráb, Szarajevó stb. nagyipari üzemeiben, a korsze-
rű talajművelésre berendezkedő szerbiai és dél-szerbiai gazdaságokon 
a magyar földmíves mindig keresett és szívesen látott munkás volt. A 
szíve azonban haza húzta, a poros, akácillatos faluba, még akkor is, ha a 
környék mostoha volt hozzá. Mi rejtőzött e szívós ragaszkodás mögött? 
Nem a csodavárás. Annál sokkal több. A kicsiny ház, esetleg az egy-
két kapa föld, szőlő iránti előrelátó megbecsülés. Azt a keveset, amije 
van, sokra értékeli s nem hagyta el. Hányszor hallottuk magyar zsellér 
ajkáról feltörni a fájdalmas szavakat: – Ha annak idején csak néhány 
hold földet kaptunk volna, ma nem kellene annyit nélkülöznünk.

Néhány százezer hold föld kielégíthette volna szerény igényüket. 
Mert a magyar földmíves már hat-nyolc hold földdel biztosítani tudja 
családja megélhetését. 10–15 holddal pedig még terjeszkedhetik is.

A vajdasági földmunkások számottevő része magyar. Kisebb szám-
ban találhatók szlávok és németek is. A hézagos statisztikai gyűjtés 
miatt a földmívesek szegényes életviszonyairól kevés megbízható adat 
állott rendelkezésre, bár azokat a Délvidék minden lakója többé-kevésbé 
ismeri. A magyar zsellérek helyzetéről legfeljebb néhány falukutató 
írásnak szánt munka számolt be eddig. Átfogóbb helyzetképet adott 
vajdasági mezőgazdasági viszonylatban két hivatal, amely intézménye-
sen foglalkozott ezzel a kérdéssel. Előbb a munkáskamarák központi 
hivatala, majd a mezőgazdasági munkások újvidéki szövetsége hozta 
nyilvánosságra a vajdasági földmunkás viszonyokra és a földmunkás 
életére vonatkozó adatokat, amelyek az állami hivatalok hírszerző 
munkájának eredményei, s ezért pontosak és megbízhatók. Miután a 
mezőgazdasági s egyéb munkások helyzetét községenként ismertetik, 
kedvező áttekintést adnak a magyarlakta helyek mezőgazdasági viszo-
nyairól, s összehasonlítást a más nemzetiségű mezőgazdasági munkások 
által lakott községek élet s vagyoni viszonyairól.

A gazdasági válság egyik legpusztítóbb évében, 1931-ben, amely az 
alacsony mezőgazdasági terményárak miatt a mezőgazdasági bérmun-
kásra is ránehezedett, a munkáskamarák a Duna bánsági hivatal segít-
ségével elkészítették első jelentésüket a vajdasági munkásviszonyokról. 
A mezőgazdasági bérmunkások (napszámosok) számát akkor százöt-
venezer főre becsülték. A báni hivatal azonban, hogy pontos adatokat 
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szerezhessen, s a földnélküli mezőgazdasági munkások megélhetési 
viszonyait is megismerhesse, a 396 bácskai, bánáti s baranyai községet 
összeírásra utasította. A felszólításnak a 29 járásból 288 község és 10 
város tett eleget s ezek 79.864 földmunkást, köztük 58.363 munkanél-
külit találtak. A kamaráknak 150.000-es becslése tehát elfogadhatónak 
bizonyult, abban a 114 községben ugyanis, melyek adataikat nem 
küldték be, legalább 70.000 földnélküli mezőgazdasági munkás élt. 
Az összeírásban résztvevő 288 községben mintegy 9651 földművest 
hallgattak meg s vették jegyzőkönyvbe panaszaikat.

Az ilyenformán hivatalosnak vehető adatok még lesújtóbb képet 
adtak a mezőgazdasági munkások helyzetéről. 1930-ban ugyanis 
mindössze hetvenhat napon át dolgoztak, s az alatt naponta átlag 
22,27 dinárt kerestek. Ha a hetvenhat napi keresetet 360 munkanap-
pal elosztjuk, a mezőgazdasági munkás naponta csak 5 dinár 75 parát 
keresett. Még elszomorítóbb, ha ezt a jövedelmet a családtagok közt 
osztjuk fel. Egy-egy családtagra alig 1,06 dinár esett. Ennyiből kellett 
a mezőgazdasági bérmunkásnak hosszú esztendőn keresztül tengődnie 
családjával. A lesújtó jelentések alapján a munkavállaló érdekképvi-
seletek mind erélyesebben követelték a földmíves életviszonyainak 
törvényes rendezését. A közbenjárásuk eredményeként számos rendelet 
jelent meg: így előírták, hogy a cséplőgép-tulajdonos csak saját termését 
csépelheti ki, s más vidékekről csak akkor hozhat idegen munkásokat, 
ha nincs elegendő helybeli munkaerő. Ezt követte a paritásos bizottsá-
gok felállítása, a legkisebb munkabérek biztosítása, bár mindezeket a 
megoldásokat az agrárproletariátus átmeneti intézkedéseknek tekin-
tette, mert helyzete lényegesen nem javult. A bérmunkások betegség 
elleni biztosítása is késett.

Huszonkilenc járásban a földmunkások jövedelme majdnem egyfor-
ma volt. Keresetük szigorúan a kínálathoz igazodott, s csak helyenként 
tudtak idény- vagy szükségmunkával többet keresni. Az említett járá-
sok közül csupán a magyarok által lakott községek adatait közöljük, a 
Bánátból pedig példaként a törökkanizsai járásét.
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Most pedig folytatjuk a túlnyomórészt magyarok által lakott három 
legjelentékenyebb bácskai járás községei adatainak közlését, amelyek 
élénk fényt vetnek a délvidéki magyar földműves mostoha életviszo-
nyaira, nehéz küzdelmeire.
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Ha a munkabérek között esetleg több dináros különbözetet észlelünk, 
annak az az oka, hogy a termés és a munkásviszonyok nem mindenütt, s 
nem minden évben egyformák. Jó években, amikor a munkás keresettebb, 
emelkednek a munkabérek, rosszabbakban viszont esnek.

A legjelentékenyebb magyar járások után itt adjuk tíz városról készült 
táblázatunkat. Ez a tíz város jelenti egyben a legszámottevőbb városla-
kó magyar réteget. Bácstopolya és Óbecse után a magyar földművesek 
zöme Zenta, Újvidék és Szabadka, vagyis a kimondott mezőgazdasági 
vidékeken található, amit nem szabad fi gyelmen kívül hagyni az adatok 
vizsgálatánál. Ugyanennek a magyar földműves rétegnek volt a legnehe-
zebb az elhelyezkedés, a munkaalkalom felkutatása. Szabadka az utóbbi 
években már alig jöhetett fi gyelembe, az újvidéki gyárak pedig kevés 
magyar munkást vettek fel.
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Tehát a városban lakó mezőgazdasági munkás sem él sokkal ked-
vezőbb viszonyok között, pedig a városokban mindig több a kereseti 
lehetőség, s alkalmi munka is inkább akad. Itt adjuk végül a 29 Duna 
bánsági járás, és tíz város földmunkásairól szóló kimutatásunkat



q   w

q  

A földnélküli 
munkások száma

A munkanélküli-
ek száma

A meghallgatot-
tak száma

Ezek családtagjai

Hány napot 
dolgoztak 
1930-ban

1930-ban átlag 
dolgoztak

Az egész évi 
kereset

Az átlagos napi 
kereset

A kereset 300 
munkanapra 
felosztva

Mennyi esik egy 
családtagra az év 
365 napján

JÁRÁSOK
38

68
31

75
73

32
9

33
60

44
97

18
3

28
.9

2
4.

43
0.

66
Tö

rö
kb

ec
se

21
76

31
07

26
1

94
8

15
65

8
60

30
23

51
19

.3
0

3.
86

0.
68

Tö
rö

kk
an

iz
sa

22
69

30
40

17
5

55
3

14
61

0
84

26
69

46
18

.2
7

5.
08

1.
00

N
ag

yk
ik

in
da

20
64

11
34

36
2

13
82

21
06

2
58

71
70

87
34

.0
3

6.
60

1.
12

A
lib

un
ár

75
5

60
2

31
8

90
4

24
99

1
78

37
07

01
14

.8
3

3.
88

0.
83

Fe
hé

rt
em

pl
om

35
8

30
5

10
6

36
8

59
10

55
13

47
68

22
.8

0
4.

22
0.

77
K

ov
in

12
22

58
7

15
6

58
4

82
90

52
18

99
87

22
.91

4.
05

0.
70

Pa
nc

so
va

24
99

14
75

33
3

11
21

22
25

6
67

45
72

98
20

.5
4

4.
57

0.
86

Ve
rs

ec
16

90
10

78
64

3
16

63
29

87
5

46
67

42
64

22
.56

3.
49

0.
80

A
nt

al
fa

lv
a

30
45

13
88

51
2

17
80

40
56

0
79

84
37

64
20

.7
5

5.
49

1.
–

Be
cs

ke
re

k
23

95
33

68
26

7
99

4
23

51
9

88
45

18
34

19
.2

1
5.

64
0.

98
M

ód
os

29
02

12
60

21
4

75
4

10
80

6
51

19
31

88
17

.8
7

3.
–

0.
54

Ze
nt

a
78

75
35

97
87

1
33

02
55

59
5

64
11

48
39

5
20

.6
5

4.
39

0.
75

Ó
be

cs
e

22
06

15
16

26
0

79
6

18
06

9
69

53
02

45
29

.3
3

6.
79

1.
37

Zo
m

bo
r

23
29

10
58

84
37

3
67

78
80

20
72

47
30

.57
8.

22
1.

24
Zs

ab
ly

a
84

20
64

92
21

8
85

6
12

10
0

55
32

22
96

26
.6

3
4.

92
0.

82
Ú

jv
id

ék
14

18
81

1
16

5
62

6
14

00
8

84
32

44
60

23
.1

6
6.

55
1.

12
Ti

te
l

33
54

26
62

14
5

47
2

11
75

0
81

26
80

93
22

.8
1

6.
16

1.
19

K
ul

a



e   q

q

A földnélküli 
munkások száma

A munkanélküliek 
száma

A meghallgatottak 
száma

Ezek családtagjai

Hány napot 
dolgoztak 1930-ban

1930-ban átlag 
dolgoztak

Az egész évi kereset

Az átlagos napi 
kereset

A kereset 300 
munkanapra 
felosztva

Mennyi esik egy 
családtagra az év 
365 napján

  JÁRÁSOK

13
45

66
1

23
4

81
4

21
26

0
90

49
32

62
23

.2
0

7.0
2

1.
28

B.
-P

al
án

ka
12

38
11

17
35

4
88

8
31

48
4

88
65

49
92

20
.8

0
6.

16
1.

44
Ap

at
in

16
18

88
0

22
2

81
7

24
20

9
10

9
61

63
70

25
.4

5
9.

25
1.

62
H

ód
sá

g
44

18
35

01
11

4
37

8
82

24
72

32
20

06
39

.1
0

9.
41

1.
79

Bá
cs

to
po

ly
a

21
47

13
28

37
0

13
81

32
40

3
87

56
88

68
17

.55
5.

12
0.

83
Ru

m
a

50
0

30
6

16
2

62
9

12
72

3
77

26
92

83
21

.1
6

5.
44

0.
92

Pa
zo

va
10

93
45

0
37

0
11

85
36

05
0

97
63

96
19

17
.74

5.
76

1.
12

Ilo
k

69
4

19
3

13
1

47
8

14
87

6
11

3
30

32
53

20
.3

8
7.7

1
1.

36
Ir

ig
64

8
29

1
29

6
11

21
21

28
2

73
36

06
49

16
.9

4
4.

06
0.

69
Zi

m
on

y
53

3
15

4
18

3
48

7
14

13
0

71
30

48
80

21
.50

5.
55

1.
24

D
ár

da
72

4
42

5
23

1
65

0
24

58
6

10
6

40
17

76
16

.3
4

5.
79

1.
24

K
isk

ős
ze

g
14

06
1

12
40

2
17

28
59

77
15

51
61

89
39

51
00

9
25

.4
6

7.6
2

1.
40

Vá
ro

so
k

79
86

4
58

36
3

95
61

32
70

0
73

56
75

76
16

38
60

74
22

.2
7

5.
71

1.
06

Ö
ss

ze
se

n



q  e 195 w

q  

A mezőgazdasági munkások szövetségének egy későbbi, 1937-ben 
kiadott beszámolója szintén nem adott kedvezőbb képet a falu népének 
helyzetéről. A zsellér sorsa majdnem változatlan, s ezen a munkabérek 
átmeneti emelkedése sem javíthat sokat. Kielégítőbb javulást csak a 
földhöz juttatás hozhatna, mert ha emelkedik is a napszám, soha sem 
tudja követni a közszükségleti cikkek még rohamosabb áremelkedését.

Az említett beszámoló szerint a volt Jugoszláviában 4.327.000 
család 11.480.000 családtaggal földművelésből él. A megmunkálható 
föld terjedelme pedig 23.846.800 hektár. A földmívesek 95%-ának 
11.732.524 hektár földje van, s a fennmaradó 5% birtokolja a termő-
terület nagyobb részét, azaz 12 millió 114.276 hektárt. Ez azt jelenti, 
hogy 4.193.500 parasztcsalád a megművelhető földterület 49%-ával 
rendelkezik, 133.500 családnak viszont 51% jutott. Az első csoport-
ban egy családra mindössze 2,79 hektár (3 lánc és 1357 négyszögöl), 
a másikban már 98,23 hektár esik. Ha viszont a termőföldet egyenlő 
arányban osztanók fel, minden családra 5,5 hektár jutna. A szegény 
sorsú földmíveseket a mezőgazdasági munkások szövetségének titkár-
sága négy csoportba sorolja:

 1.  Úgyszólván semmi jövedelme nincsen 492.500 családnak, 
a földmívesek 9%-ának. A 492.500 család birtokában 
939.000 hektár föld van, a termőföld 3,9%-a.

 2.  Évi 1000 dinárig terjedő jövedelme volt 2.980.000 család-
nak. Ez az a tekintélyes réteg s a földmíves osztály 68,9%-át 
képviseli s 5.890.000 hektár föld van birtokában, vagyis a 
megművelhető terület 27,7%-a.

 3.  Az évi 1000–2000 dináros jövedelmet 441.000 földműves, 
a családok 10,02%-a éri el, s ezek 2.547.000 hektár földön 
(10,7%-on) gazdálkodnak.

 4.  Évi 2000–4000 dináros jövedelme 280.000 családnak volt 
(6,48%-nak), s ezek 2.354.000 hektár földön (9,9%-on) 
gazdálkodtak. Az adatok összegezéséből kapjuk az ered-
ményt, hogy az említett négy csoportban 4.193.500 család 
van (94,58%), s hogy a megművelhető föld 49,2%-a van 
birtokukban a földjövedelem 44,80%-val.
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Ezzel nem egészen azonos adatokat ismertetett a mezőgazdasági 
kamara. A munkaadó szervezetek a földmunkás szövetség adatainak 
pontosságát kétségbe vonták, túlzottaknak tekintették.

A nehéz agrárviszonyok megjavítására törekedve a mezőgazdasági 
munkavállalók szervezete tanácsot s útbaigazítást is adott. Mindenek-
előtt arra fi gyelmeztetett, hogy az egyoldalúan, hibásan és felületesen 
végrehajtott agrárreform nem hozta meg a kívánt eredményeket. A 
pártpolitika túlzott befolyásában látták a földosztás igazi hibáit. A 
nagybirtokok teljesen nem szűntek meg, s a földmíves keveset, illetve 
semmit sem kapott, úgyhogy a termelésben és a föld jövedelmében a 
munkásság helyzetén javító nagyobb eltolódások nem következtek be.

 Setyerov Szlávkó dr. könyvében Bácskában és Bánátban 1.305.297 
hold kiterjedésű s földosztás céljaira kijelölt nagybirtokot sorol fel. 
Ezekből csupán 705.432 hold a megművelhető termőföld, a többi 
rét, legelő, erdő stb. Az 1.305.292 holdból 537.882 holdat, 41%-ot 
osztottak fel, s ezt 74.188 család kapta, átlag 6 hold 885 négyszög-
ölet. A földbirtokosok földjéből 41%-ot elvettek, s 51% továbbra is 
megmaradt birtokukban. A Bánátban 12.000 holdat hagytak meg 
azzal az indokolással, hogy ezen a földön mintagazdálkodás folyik. A 
kiosztott föld egyébként is kevés, s nem elegendő egy család eltartására, 
mert a Vajdaságban – mondja a füzet – egy többtagú földmíves család 
megélhetéséhez átlag 18–20 hold, illetve 10 hektár szükséges. Az a 
földmíves ugyanis, aki ennél kevesebbet kapott, még a teljesen föld-
nélküli zsellérnél is rosszabbul járt. A kicsiny föld megművelése miatt 
helyéről mozdulni nem tudott, bérmunkát alig vállalhatott. A 2–3 
hold föld a legjobb esetben húsz métermázsa búzát hoz, s ha levonjuk 
a termelési költségeket, alig kilenc métermázsa marad, ami az 1937-es 
árak alapján 1530 dinárt ért, tehát a néhány holdas földmíves sem él 
jobb életviszonyok közt, mint a nincstelen bérmunkás. Még egy fontos 
körülményre hívta fel a földmívesszövetség az illetékes körök fi gyelmét. 
A földmívesreform felszámolásának elhúzódására, ami bizonytalanná 
tette a termelést. A föld elidegenítésének könnyű lehetősége pedig azt 
segítette elő, hogy a középbirtokosok és tőkepénzesek olcsó földhöz 
juthattak. (Az elmúlt három évben az ingatlanforgalom korlátozásáról 
szóló rendelet kiadása óta a helyzet lényegesen megváltozott. Az utóbbi 
években már nem volt olyan könnyű az ajándékbirtokokat eladni és új 
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földet szerezni.) Nem új megállapítás az sem, hogy a mezőgazdasági 
gépek fokozottabb igénybevétele a termelésben csökkentette a mező-
gazdasági munkavállalók kereseti és elhelyezkedési lehetőségeit. Mégis 
érdemes a földmívesszövetség erre vonatkozó adataival megismerkedni. 
Annak ellenére – mondja a szövetség –, hogy a Vajdaságban haszná-
latban levő gépek sokkal kezdetlegesebbek, mint a nyugati agrárálla-
mokban, 1931-ben a társadalompolitikai minisztérium megkeresésére 
a Duna bánsági hivatal mégis összeírta a mezőgazdasági gépeket. A 
termelés szempontjából legfontosabb 31 járás 441 községben, Szabad-
ka, Zimony és Pancsova városok kivételével, 26.247 mezőgazdasági 
gépet találtak. Ebből 727 traktor, 163 motoros eke, 11.437 vető és 
10.095 aratógép. A többi egyéb különféle mezőgazdasági gép. Az 
összeírás ezenkívül 3438 cséplőgépet tüntetett fel. A mezőgazdasági 
munkásszövetség titkársága kiszámította, hogy a szántó- (traktorok) 
és vetőgépek igénybevételével 147.169 munkás esett el jövedelmétől. 
Az aratásnál és a cséplésnél pedig 173.753 munkás vált feleslegessé 
annak következtében, hogy már kisebb birtokokon is egyre több gépet 
használnak. Ha azonban fi gyelembe vesszük, hogy a vajdasági mező-
gazdasági termelés célszerűsítése és korszerűsítése csak most indult 
meg, akkor még aggasztóbb képet kapunk a munkavállalók bizonyta-
lan jövőjéről. Helyzetük annál súlyosabb volt, mert a városok nehezen 
tudták a földműves szegénységet felvenni és munkához juttatni. A 
Délvidék visszacsatolása persze egészen más helyzetet teremtett, mert 
a magyar kormány korszerű agrár- és népjóléti politikája lehetőséget 
fog találni a földművesek helyzetének megjavítására.

Különös fi gyelmet fordított a mezőgazdasági munkásszövetség a 
munkavállalók foglalkoztatására és keresetük kiszámítására. A köz-
ségek által a báni hivatallal közölt adatok szerint 1931-ben – tehát a 
földosztás után – a mezőgazdasági munkások száma így oszlott meg:

 1.  teljesen szegény földnélküli  75.831 család,
 2.  földet kapott  65.643 család,
 3.  1–3 hold földje van  68.190 családnak,
 4.  3–5 hold földje  44.809 családnak. 
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A 254.473 családból 44.840 családnak nincs saját háza. Ezek 
1931-ben 238.795 dinár házbért fi zettek. A mezőgazdasági munká-
sok szövetsége a 254.473 földműves családot − néhány holdnyi földje 
ellenére − a munkavállalók közé sorozta, mivel részben az egész évben, 
részben az idénymunka idején kénytelenek bérmunkát vállalni, hogy 
megélhessenek. A 254.473 család hozzátartozóival együtt körülbelül 
550.000 munkást jelent. Ezek közül legalább 400.000 az egész éven 
át állandóan munkanélküli. Az elhelyezkedési lehetőségek viszont 
így alakultak: 1931-ben búzával volt bevetve 1.216.675, kukoricával 
1.192.988, egyéb mezőgazdasági növénnyel 921.714 hold, összesen 
3.331.377 hold. A föld megoszlása:

 1.  Megművelhető terület    2.978.005 hold
 2.  Megőrzött ajándékföld      280.109 hold
 3.  Megművelésre felhasználható 
  községi föld         73.263 hold
 4.  Vizes, mocsaras terület      231.465 hold
 5.  Legelő        361.123 hold
  Összesen     3.923.965 hold.

A mezőgazdasági munkásnak legtöbb keresetet az aratás biztosít. 
De 1931-ben 559.797 hold termését gépekkel aratták le, s csupán 
602.783 hold jutott aratóknak. Ennek egyharmadát is a kisbirtoko-
sok családtagjaikkal aratták le, így csak 400.000 hold maradt arató-
munkásoknak. 1931-ben holdanként átlag 86 kilogramm búza volt a 
részesedés, vagyis az arató és marokszedő az aratásnál 172 kilogramm 
búzát keresett.

Az 1931-es évi cséplésnél a cséplőgépeknél 61.864 mezőgazdasági 
munkás talált elhelyezést. Az átlagos részesedés 2.06% volt, vagyis 
összesen 254.429 métermázsa. Tehát nem egészen 400 kg jutott egy-
egy munkásnak. A kukoricatörésnél kínálkozik egyelőre a legtöbb 
munkaalkalom, mert itt a gépek még nem szorították ki a munkást. 
A munkások 1931-ben átlag 94,07 kg kukoricát kerestek a töréssel. 
Egyéb növények művelése, illetve kapálása is keresethez juttatta őket, 
de kevesebbhez. 1931-ben az átlagos napszám alig volt 10 dinár. Ka-
pálással együtt egy-egy munkás alig keresett 300 dinárt, mert csak 
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harminc napig dolgozott. Ha a mezőgazdasági munkások részesedését 
és munkabéreit átszámítjuk, a következő adatokat kapjuk:

egy család átlagos jövedelme  az aratásnál   192     dinár
  „        „           „              „            cséplésnél 10.60 „
  „        „           „              „            kukoricatörésnél 196.40       „
egyéb munkáknál, évente 
75 munkanapot számítva  750       „
összesen              1244 „.

Az 1931-es adatok szerint tehát minden család átlagosan ennyit 
keresett. Mivel minden munkásnak átlag öt családtagja van, egy-egy 
családtagra évenként 248.80 dinár, naponta mindössze 0.68 dinár jutott. 
A munkabérek a gazdasági válság lassú megszűnésével fokozatosan javul-
tak, de lényegesen nem változtattak a földműves helyzetén. A munkás 
aratási részesedése 1936-ban 93 kg búzára emelkedett, az átlagos nap-
szám pedig élelem nélkül 10 dinárról 15,50 dinárra. A kukoricatörésnél 
legutóbb már 98 kg volt a részesedés, vagyis 4 kg-mal több, mint 1931-
ben. A cséplésnél a munkás részesedése 2,06%-ról 2,8%-ra emelkedett. 
Az 1936. évben emelkedett ugyan a vetésterület is, de a természetes 
népszaporulat következtében emelkedett a munkások száma is. Az 
1931-es bérekkel szemben némi javulás mutatkozott, de ezt lerontotta a 
közszükségleti cikkek árának emelkedése. A mezőgazdasági munkások 
szövetségének véleménye szerint 1931-ben a munkások évenként átlag 
1244 dinárt kerestek, 1936-ban már 1797 dinárt. Kedvezőbb némileg 
annak a földművesnek a helyzete, akinek valami földje is van. A nagyobb 
családok viszont úgy segítenek magukon, hogy már a gyermekeket is 
munkába fogják, a leányokat pedig cselédnek adják. Mint jellemző 
körülményt emeli ki a földműves szövetség, hogy főleg magyar, német 
és szlovák leányok mentek el háztartási alkalmazottaknak, szerbek alig.

A szőlőtermelő vidékeken, elsősorban Versecen és Fehértemplomon 
mindig jobbak a munkalehetőségek és a munkabérek. Az 1936. évben 
Versec környékén a napszám átlag 20,24 dinár volt, a Szerémségben 
pedig 16,10 dinár.

A városokhoz közel lakó mezőgazdasági munkások közül sokan 
átmenetileg a gyáriparban is foglalkoztatást találtak. A vajdasági 
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gyáripar visszafejlődésével azonban a mezőgazdasági munkásság városi 
munkavállalása is visszaesett.

Hogyan lehetne tartósan javítani a mezőgazdasági munkás helyze-
tét? A mezőgazdasági munkásszövetség akkor a gyakran felvetett kér-
dés re így adta meg a választ:

 1.  a mezőgazdaságban napi 16 óra a munkaidő, azt 10 órára kel-
le ne csökkenteni, amivel megkétszereződnék a foglalkozta-
tott munkások száma.

 2.  A mezőgazdasági munkabéreket, az ipari munkások mun-
kabéréhez hasonlóan, törvényileg kellene szabályozni, meg-
állapítva a legkisebb munkabéreket.

 3.  A mezőgazdasági munkásoknak a munkásbiztosítóba való 
kötelező bejelentése lényegesen megjavítaná a munkások s 
hozzátartozóik egészségügyi viszonyait.

 4.  A földbirtokreform következetes végrehajtásával elegendő 
földet találnának a falusi szegénység számára. Ezen kívül meg 
kellene kezdeni a talajvíz és a mocsarak lecsapolását. Csupán 
a Vajdaságban 400.000 hold talajvizes föld vár lecsapolásra. 
A talajjavító munkálatoknál több ezer munkást foglalkoz-
tatnának, ami jó időre munkalehetőséget biztosítana.

A mezőgazdasági munkások védelmét pedig a szövetség úgy kép-
zeli el, hogy minden munkásnak munkakönyvet kell beszereznie 
(ami azóta már meg is történt); rendezni az állandóan foglalkoztatott 
mezőgazdasági cselédek, kubikosok, részesek, napszámosok munkavi-
szonyát; kötelezővé tenni az ideiglenes munkát szabályozó egyéni és 
kollektív szerződés megkötését; a megállapodásokat a községi elöljáró-
ságnál kell megkötni négy-öt példányban és teljesen illetékmentesen; 
a legszigorúbb büntetés terhe alatt megtiltani az ingyenmunkát; a 
munkaidő megállapításánál fi gyelembe kell venni, hogy százezrek 
várnak munkára; minden idényre megállapítani a pihenésre szánt időt; 
paritásos bizottságok alapítandók (sok helyen működnek, bár nem ki-
elégítő eredménnyel); felhatalmozandó a bán, hogy betilthassa az egyes 
mezőgazdasági gépek és szerszámok használatát, ha általuk nagyszámú 
munkás válik munkanélkülivé; szigorú intézkedésekkel egészséges 
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lakások és munkalehetőségek biztosítandók az alkalmazottaknak; az 
állandóan foglalkoztatott munkásnőknek hat héttel a szülés előtt és 
hat héttel a szülés után fi zetéses szabadság biztosítandó; megjelölendők 
azok a nehezebb munkák, amelyeket tizennégy évnél fi atalabb gyerek 
semmi esetre sem végezhet; a munkanélküli mezőgazdasági munkások 
segélyezésére búzaalap létesítendő azzal, hogy minden olyan földbir-
tokos, akinek legalább kilenc hold földje van, tartozik legkevesebb öt 
kilogramm búzát, illetve kukoricát beszolgáltatni stb. Ezek voltak a 
mezőgazdasági munkások legfontosabb követelései.

A mezőgazdaságból egyre nagyobb számban kivonuló munkásság 
érthetően menekült a faluból, s a városokba özönlött vagy külföldre 
vándorolt. A háború után, különböző korlátozások miatt csökkent 
ugyan a kivándorlás, de annál gyakrabban vállaltak a jugoszláviai föld-
munkások németországi vagy franciaországi idénymunkát. Különösen a 
muraközi munkásokat keresték, akik a Vajdaságba is eljutottak, bár itt 
is elég a munkanélküli. Azonban igénytelenebbek a bácskai munkásnál, 
s ezért szívesen alkalmazták őket.

A rendelkezésre álló adatok szerint a ki- és bevándorlás az 1926/36. 
években így alakult:

 kivándorlók száma visszatértek száma

1926 18.230 5.554
1927 21.976 5.753
1928 21.789 5.827
1929 18.189 5.992
1930 13.560 7.380
1931 4.808 8.089
1932 2.454 5.950
1933 2.221 2.970
1934 2.907 2.017
1935 3.347 1.887
1936 3.860 1.800
Összesen: 113.341 53.219.
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A kivándorlók száma tehát 60.122-vel volt nagyobb a visszavándor-
lók számánál. Hogy a kivándorlás nem öltött nagyobb méreteket, sőt az 
utóbbi időben visszafejlődött, az a bizonytalan külpolitikai helyzettel, 
s az államok védekező magatartásával magyarázható. Mivel odahaza 
nincsen elég munka, az utóbbi években mind nagyobb mérvű volt a né-
metországi és franciaországi kivándorlás. 1926–1936. év között 47.649 
mezőgazdasági munkás ment a nyugat-európai államokba, s 18.176 tért 
vissza. Franciaországba ugyanezen idő alatt 31.919 munkás vándorolt 
ki, s 23.081 tért vissza. A mezőgazdasági munkásszövetség egyébként 
a maga részéről is helyesnek tartotta a mezőgazdasági idénymunkások 
külföldi foglalkoztatását, mert a keresetükből jobban tudták segíteni 
az otthon maradottakat, mintha munkaalkalomra várva otthon ma-
radtak volna.

Hogy mennyire súlyos a mezőgazdasági munkások helyzete, azt 
minden oldalon elismerték, azonban gyökeres rendezése mindig késett, 
csupán időnként, amikor már kellemetlen volt a sok panasz, menekültek 
negyed-megoldásokhoz.

A megélhetési viszonyok egyre nehezebb megpróbáltatások elé 
állították a mezőgazdasági munkásokat. A drágaság a nyugati háború 
kitörése óta még jobban volt érezhető, s bár a földműves kenyérszükség-
letének egy részét nyáron megkeresi, egyéb közszükségleti cikket alig 
tud beszerezni. A drágaságot a legjobban szemlélteti a múlt, s az ez évi 
megélhetési viszonyokról és áremelkedésekről készült összehasonlító 
kimutatás. A múlt év augusztusában egy magános munkás tisztességes 
megélhetéséhez 695, családos munkásnak 1775 dinár kellett, de tud-
juk, hogy a munkások nagyobb része ezt a keresetet soha el nem érte. 
A háború következtében megindult drágaság egyre fokozódik. 1940. 
április végén pedig a magános munkásnak már 907, a családosnak 2360 
dinárra lett volna szüksége. 

A magyar nemzet igazi fenntartó rétege kisebbségi életünkben is 
a falusi lakosság volt. Minél szegényebb a földmíves lakosság, annál 
kevésbé ismeri az egykét. Éppen azért nem győzzük eléggé hangsúlyoz-
ni, hogy minden tehetősebb gazdánknak erkölcsi kötelessége a falusi 
magyar mezőgazdasági munkásság helyzetének javítása, mert népünk 
fenntartását s erősödését ezzel lényegesen megkönnyíthetjük. 
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A Délvidék felszabadulásával a magyar földmunkás kereseti és élet-
lehetőségei is megváltoznak. Magyarországon az intézmények egész sora 
foglalkozik a telepítéssel, a földhöz juttatással, a kereseti lehetőségek 
biztosításával. A magyar földmunkás számára a felszabadulás új életet, 
nyugodtabb, gondtalan napokat jelent. Nem kell többé elvándorolni, 
nélkülözni, mert a korszerű magyar munkáspolitika gondoskodik 
minden munkás boldogulásáról.55 (1940) 

Kisebbségi sorsban. A délvidéki magyarság húsz éve. Tanulmányok és 
kritikák I.; Subotica – Minerva, é. n. 62–77. p.

 55 A szerző az utolsó bekezdést minden bizonnyal utólag, 1940 után írta a tanulmánya 
végére.
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A JUGOSZLÁVIAI MAGYARSÁG 
GAZDASÁGI MEGSZERVEZÉSE

Az egyének és nemzetek erejét és jövőjét azok gazdasági helyzete szabja 
meg. A gazdasági helyzet emiatt kétségtelenül a legfontosabb tényezője a 
népi életnek. A történelem tanúságai igazolják, hogy csak rendezett gaz-
dasági viszonyok között élő népek indulhatnak el a műveltségi fejlődés 
és politikai függetlenség útján. A szegény, rendezetlen anyagi viszonyok 
között élő népek és egyének sorsa a műveletlenség és a politikai függő-
ség. Az anyagi jólét az az eszköz, amely megadja és fejleszti a népi erőket, 
amelyek segítségével elérhető az egyéni és nemzeti műveltség magasabb 
foka és megteremthető a politikai függetlenség. Arról viszont, hogy 
az egyének és nemzetek megélhetésért és fennmaradásért vívott nagy 
tülekedésében mit jelent a magasabb műveltség, a szélesebb látókör és 
a több politikai jog, szükségtelen beszélnünk. A mindennapi élet bizo-
nyítja, hogy a magasabb kultúrával felszereltek, a több politikai jogok 
birtokosai kevesebb erőfeszítéssel több eredményt érnek el a népi élet 
minden terén. Az anyagi helyzet, a kultúra és a politikai függetlenség 
így elválaszthatatlan láncolatot képeznek, és e három tényező mikénti 
állása szabja meg a nemzet fejlődésének irányát.

Szegény, elegendő anyagi eszközökkel nem rendelkező egyének és 
nemzetek erejének leglényegesebb része a mindennapi élet testi szük-
ségletei, a mindennapi kenyérért folytatott küzdelemben forgácsoló-
dik szét, és nem marad sem erő, sem lehetőség a fennmaradás, a más 
népekkel szembeni verseny megállása szempontjából annyira fontos 
műveltségi színvonal emelésére és a politikai jogok kivívására.

Népkisebbség és gazdaságpolitika

Az előbbi fejezetben lefektetett megállapítások fokozottabb mértékben 
érvényesek a kisebbségi népekre, amelyeknél sajátságos helyzetüknél 
fogva még döntőbb szerep jut a gazdasági helyzetnek Mindenütt nehéz 
a kisebbségi sors, és ez a körülmény a megoldást követelő problémák 
egész sorát állítja a kisebbségi nép elé. Ezek megoldásától függ a kisebb-
ségi nemzet fennmaradása, jövője. Anyagilag gyönge, megalapozatlan 
jelenű, a mindennapi kenyérért kétségbeesett harcot vívó népkisebb-
ségnek nagyon szomorú a jövője. Áldatlan gazdasági helyzete miatt 



q  e 205 w

q  

nemcsak hogy nem tudja műveltségi színvonalát fejleszteni, nemcsak 
hogy nem tud új teret nyerni politikai jogainak kivívására és érvé-
nyesítésére, hanem a meglévőket sem tudja megőrizni. Minden téren 
lezüllik.  Gyöngyösi Dezső írja Sorsproblémák című kisebbségi tárgyú 
könyvében, hogy a szegénység és a szolgaság rendszerint ikertestvérek. 
Ehhez a magunk részéről még csak azt toldhatnók hozzá, hogy a sze-
génységgel nemcsak a szolgaság, hanem a műveletlenség is ikertestvér.

A gazdasági kérdéseknek döntő fontosságuk miatt a legnagyobb 
fi gyelmet kell szentelni. Kedvező gazdasági helyzet csak szervezettség 
segítségével érhető el. A szervezettség pedig a céltudatos és intenzív 
gazdaságpolitika gyümölcse. Minden nép életében nagy szerep jut 
a gazdaságpolitikának, amelynek megalapozása kisebbségi népnél 
elsőrendű feladat kell, hogy legyen. Csak az okos, mindenre kiterjedő, 
céltudatos gazdasági politika teremtheti meg a népi élet fejlődéséhez 
előfeltételül szolgáló előnyös anyagi állapotokat. 

Erőtömörítést!

A jugoszláviai magyarságra kisebbségi sorsra jutása után számtalan 
olyan probléma szakadt, amelyeknek mikénti elintézésétől sorsa, jövője 
függ. Ezek között legnagyobb horderővel a gazdasági kérdések bírnak. A 
jugoszláviai magyarság kisebbségi sorsra jutása után állandóan és gyors 
ütemben szegényedik. Évről évre aggasztóbban szaporodik azoknak 
a kisebbségi magyaroknak a száma, akik alól kicsúszik a megélhetés 
biztos talaja, akik elveszítik gazdasági önállóságukat. A magyarság 80 
százalékát a földműves osztályhoz tartozók (földbirtokosok és föld-
munkások) képezik. Ezek helyzete szomorú. A földbirtokosok nagy 
része eladósodott, és évről évre több és több magyar kezekben lévő 
föld kerül dobra, és vándorol át idegen kézbe. Pedig minden hold föld, 
amely a magyarság kezéből kicsúszik, gyöngíti népi erőinket. Azok a 
földművesek, akik kénytelenek megválni a földtől, szaporítják a magyar 
földmunkásság reménytelenül nagy táborát. A földmunkások helyzete 
siralmas. Kereseti lehetőségeik jóval alatta vannak a létminimumnak. 
Nagy részük csak máról holnapra tengeti nyomorúságos életét. A kevés 
számú ipari, kereskedelmi és intellektuális pályán működő magyarok 
helyzete sem kedvezőbb.
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A jugoszláviai magyarság az impériumváltozás pillanatában sem 
volt a legkedvezőbb anyagi helyzetben. Ezen a vidéken a magyarság 
sohasem követett észszerű és célszerű gazdaságpolitikát. A magyar 
uralom alatt is a magyarok voltak ezen a vidéken a legszegényebbek 
– leszámítva a nagybirtokokat. A kisebbségi sorsban élt szerbség és 
németség ezzel szemben öntudatosan fejlesztette anyagi erejét, hogy 
azt a népi érdekek harcvonalába állítsa. A kisebbségi sorsra jutás után 
a magyarság birtokállománya gyors lemorzsolódásnak indult. Pontos 
statisztikai adataink nincsenek, hevenyészett számítások szerint azon-
ban a magyarság az elmúlt húsz év alatt birtokállományának mintegy 
10 százalékát veszítette el. Ha azokhoz a hajótörött földbirtokosokhoz, 
akik kezéből részben vagy egészében kicsúszott a föld, hozzászámítjuk 
azokat a tönkrement egzisztenciákat, akik ipari, kereskedelmi vagy 
szellemi pályán váltak vagyontalanná és megélhetés nélkülivé, a fenti 
10 százalékot bízvást felemelhetjük 15–20 százalékra.

A kisebbségi magyarság anyagi züllése meg kell, hogy döbbentsen 
mindenkit, aki szívén viseli ennek a néptöredéknek a sorsát. Meg kell, 
hogy döbbentsen bennünket, akik a bőrünkön érezzük, mit jelent a 
kisebbségi sors terhein kívül még a vagyontalanság átkát is cipelnünk! 
És ez a döbbenet kell, hogy gondolkodásra késztessen bennünket! Ter-
mő gondolkodásra, amely megszüli a mentő ötletet: tennünk kellene 
valamit. Igen, tenni kellene valamit, és apró erőinket egy harci sorba 
állítva, egységbe tömörülten venni fel a küzdelmet. Az összetartásban 
nagy erő rejlik. A gazdasági összetartás pedig olyan nagy erőt képvisel, 
amely egy pusztulásnak indult népkisebbséget is megmenthet tragikus 
sorsától. 

Az összetartás, a tömörülés gondolata már vajúdik a magyar kisebb-
ségben, itt-ott láthatunk csoportokat, amelyek már felismerték a szer-
vez kedés ez esetben immár nemzetmentővé fokozódott mindent átfogó 
szerepét, és serényen dolgoznak annak minél szélesebb körben való 
tudatosítása érdekében. Ez a tudatosítás azonban egyelőre még igen 
lassú ütemű. A nép maga már érzi, hogy meg kell kezdenie a mentő 
munkálatokat, mert helyzete lassan tarthatatlanná válik, a cselekvési 
kedv azonban kevés. Most érezzük csak, mennyire hiányos kisebbségi éle-
tünk megszervezése. Vezetőink elmulasztották a legfontosabbat: a nép 
gazdasági élete alapjainak lefektetését. Ez feltétlenül nagy hiba, amelyet 
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mielőbb korrigálnunk kell. El kell, hogy induljon a komoly, jövőt építő 
munka, amely meghozza a jobb viszonyokat, elősegíti a boldogulást.

A ga zdasági összefogás módja

A Vajdaság klasszikus földje a kisebbségi sorsnak. Néprajzi tarkaságánál 
fogva ezen a területen mindig éltek kisebbségek. Nem jöhetne olyan 
uralomváltozás, amely az itt lakó népek egy részét ne tenné népkisebb-
séggé. A világháború előtt a szerbek és németek voltak a népkisebbségek, 
most a magyaroknak jutott ez a végzet. Éppen azért, mert a Vajdaság 
területén mindig éltek kisebbségek, mindig voltak a miénkhez hasonló 
kisebbségi problémák. A kisebbségek életnehézségei – a jobb életutak 
keresése, nemzedékeken keresztül folyó vergődések és sikertelen pró-
bálkozások után – kitermelték azokat a módokat, amelyek alkalmasak 
a kisebbségi nemzet gazdasági romlását nemcsak meggátolni, hanem 
az anyagi erőgyűjtését is elősegíteni. A kisebbségi sorsban élt szerbség 
példája megmutatja az utat, amelyet nekünk is követnünk kell, ha 
biztosítani akarjuk fennmaradásunkat, ha nem akarunk csendes, de 
biztos pusztulással megszűnni.

A szerbeknek a háború előtt nagyszerűen kiépített gazdasági szer-
vezeteik voltak.56 Hitel-, termelő- és értékesítő, beszerzési és fogyasztási 
szövetkezeteikkel szép eredményeket értek el, és ezek az eredmények 
a helyzetük jobbításában jutottak kifejezésre. Gazdasági helyzetük 
nemcsak, hogy nem romlott le a kisebbségi sorsban, hanem állandóan 
növekedtek anyagi erőik, úgyhogy a szerbség a magyar uralom alatt 
is jobb gazdasági viszonyok között élt, mint a magyarság. És mindezt 
a céltudatos munka eredményezte. Ugyanezt tették és teszik ma is a 
németek is. Szervezetten, egységesen kísérlik meg a boldogulást, és 
amint láthatjuk, eredményesen.

Amikor a gazdasági válság legjobban dúlt, amikor a magyar kezek-
ben lévő birtokok, mint kártyavárak dőltek össze, amikor a magyar 
gazdatársadalom 70 százaléka csak uzsorakamatos adósságokkal 
tudta szanálni magát, amikor a magyar birtokosok 30 százaléka túl-

 56 Lásd: Zidarić, V. Vjekoslav: Zadrugarstvo; Novi Sad – Štamparija Jovanović i 
Bogdanov, 1930. 204 [2] p.
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adósodott, az ugyancsak kisebbségi sorsban élő németek, akik épp 
úgy ki voltak téve a gazdasági krízis rombolásának, megvásárolták 
a magyarok földjeit. Ha egy hold magyar föld dobra került, a vevő 
mindig német volt.

A németek kitűnően kiépített gazdasági szervezeteik útján állandó-
an szemmel tartották a piacot, ennek eredményeként azokat a termé-
nyeket termesztették, amelyek kifi zetődőbbek, keresettebbek voltak, 
közös eladásaikkal pedig terményeikért mindig a legmagasabb árakat 
érték el. Amikor a magyar gazdák a válság sújtotta évek rémületében 
fejvesztve kapkodtak a nem létező segítség után, a német gazdák tud-
ták, mit cselekszenek. Hitelszervezeteik útján olcsó hitelhez jutottak, 
amelynek segítségével megvásárolták a nemritkán 30–40 százalék uzso-
rakamatos kölcsönnel dobra juttatott magyar birtokokat. Tervszerűen, 
céltudatosan tették ezt, tudva azt, hogy minden hold föld, amellyel a 
németség birtokállománya gyarapszik, fokozza népi erőiket. A magya-
rok mindezt sajnos nem tudták, és a jelek szerint még ma sem tudják 
eléggé. Ezért van az, hogy amíg a magyarokat úgyszólván megtizedelte 
a válság, addig a németség kisebb megrázkódtatások árán megúszta azt, 
majd pedig magához ragadta a dobra jutott földeket.

A magyarság gazdasági szervezkedésének eddig gyakorolt módja a 
gazdakörök alapítása volt. Majd minden községben van magyar gazda-
kör. Ezek a gazdaegyesületek azonban – kevés, elismerésre méltó mun-
kát kifejtő egyesület kivételével – a legtöbb magyar egyesület szomorú 
sorsára jutottak: csak papíron élnek. A gazdakörök ugyan alkalmasak 
a gazdasági megszervezés alapjait lefektetni, ilyen munkával azonban 
nem. Legtöbb gazdakörünk évi tevékenysége sajnos abban merül ki, 
hogy az év elején megválasztják a tisztikart, megadják a következő év 
munkaprogramját, rendeznek egy gazdabált és a következő tisztújító 
közgyűlés alkalmával köszönetet mondanak a vezetőségnek eredményes 
munkájáért, és kezdik ismét a vezetőségválasztást. Ilyen egyesületek 
luxusát megengedheti magának egy rendezett gazdasági viszonyok 
között élő többségi nép, egy olyan szegény és méghozzá kisebbségi sorsra 
ítélt nép, mint a vajdasági magyarság azonban soha! Itt megfeszített 
munka kell. Munka, munka és munka!

A gazdakörökre nagy feladat vár. Nagyarányú felvilágosító és 
oktató munkát kell, hogy végezzenek. Rájuk hárul az a feladat, hogy 
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átszervezzék a termelést. Az ugyanis tagadhatatlan tény, hogy a ma-
gyarság rossz gazdasági viszonyainak egyik oka az ésszerűtlen termelési 
rendszerben keresendő. Magyar gazdáink nagy részben még mindig 
a búza-kukorica termelési rendet gyakorolják, és idegenkednek a 
kifi zetődőbb, de komplikáltabb termeléstől. Láthatjuk, hogy azok a 
gazdák, akik fokozatosan áttérnek az iparnövények termelésére, jobb 
eredményeket érnek cl. A kertgazdálkodás ugyancsak kifi zetődőbb 
termelés. A termelés átszervezésén kivül a gazdakörök kötelességének 
tartjuk a gazdatársadalom szakképzettségének és általános műveltségi 
színvonalának emelését is. Evégből elengedhetetlenül szükséges, hogy 
minden gazdakör tartson téli tanfolyamokat, amelyeken szakemberek 
megtanítják a gazdatársadalmat, elsősorban a szakszerű és ésszerű 
gazdálkodásra, azután pedig a gyakorlati élet egyéb tudnivalóira. Tehát 
nem csak papíron fennálló, forma-egyesületek kellenek, hanem eleven 
erővel élő, építő munkát végző társulások.

A szövetk ezetek

A gazdasági kérdések megoldására, a jobb gazdasági viszonyok megte-
remtésére irányuló összefogásra, az ismert rendszerek közül a szövet-
kezeti rendszer látszik legmegfelelőbbnek. A szövetkezeti rendszer már 
kiállott minden tűzpróbát, és kilencvenéves élettartama alatt min denütt 
a legszebb eredményeket érte el.

Mi a szövetkezet? A szövetkezet olyan gazdasági érdekképviselet, 
amely a kölcsönös és önsegélyezés alapján tagjai anyagi jobblétének 
megteremtéséért küzd. Sok kis ember tömörül a szövetkezetben azért, 
hogy közös munkával, általános összefogással saját magán és tagtársain 
segítsen. A szövetkezetekbe tömörült tagok közösen szerzik be azt, 
amire szükségük van, és közösen adják el azt, amijük eladó. Ezáltal 
megteremtik a fogyasztó és termelő közötti közvetlen kapcsolatot, és 
megtakarítják maguknak a közvetítő kereskedelem által felszámolt, 
sokszor igen zsíros hasznot. Így mindenhez, amit vesznek, olcsóbban 
jutnak, és mindent, amit eladnak, drágábban adnak el. A hitelszövet-
kezetek a betétesnek megfi zetik a tisztességes kamatot, ugyanakkor 
azonban a hiteligénylőnek is méltányos kamatláb mellett adnak 
kölcsönt, nem uzsorázzák ki azt, így a szövetkezetek átszervezik az 
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egész gazdasági rendszert, takarékosságra, okszerűségre és egymásra-
utaltságra tanítják a népet.

A szövetkezeti mozgalom, amelynek hivatása az új és igazságos 
gazdasági rend megteremtése, és amely már behálózta az egész művelt 
világot, egy kis angol városkából indult ki, több mint 90 évvel ezelőtt. 
1844-ben 28 rocsdéli takács jutott először arra a gondolatra, hogy az 
apró erők összefogásával, összetartással, könnyebben vívhatja meg a 
jobb gazdasági viszonyok megteremtéséért indított harcot. Az eszme 
gyakorlati alkalmazása nagyszerűen bevált és azóta bebizonyosodott, 
hogy a szövetkezeteké a jövő.

A szövetkezeti mozgalom áldásos hatása a széles néprétegek anya-
gi erejének megnövekedésében látható. Azok az országok, amelyek 
tökéletesen kiépítették a szövetkezeti rendszert, a jólét, a gazdasági 
virágzás és önállóság országai. Dánia pl. Európa legszegényebb országai 
közé tartozott. Negyvenévi szövetkezeti munka után Dánia ma már 
gazdag állam, amelynek nincsenek nyomorgó lakói. A gazdasági élet 
minden ága szövetkezeti szervezeteken keresztül érvényesül ebben a 
kicsiny, de haladó országban. Megszervezték a tej-, tojás-, hús- stb. 
értékesítő szövetkezeteket, kiépítették a takarék- és hitelszövetkezetek 
hálózatát, és ezek segítségével a nép elérte az anyagi jólétet, úgyhogy ez 
a kis ország ma boldog szigete az anyagi bajoktól gyötört Európának. 
Ugyanez az eset Finnországgal is, amely a szó szoros értelmében vett 
szövetkezeti állam. Az ország gazdasági élete a szövetkezeti szerve-
zettség vég nélküli hálózatának segítségével felélénkült, és példaképül 
szolgálhat mindenkinek. A kis Svájc annyira halad a szövetkezi szer-
vezés terén, hogy ma már majd minden felnőtt lakója tagja valamely 
szövetkezetnek. A földművesnek Svájcban 2–3 tehene van, gondtala-
nul élhet, mert a szövetkezetek feldolgozzák termékeit, és eljuttatják 
a világpiacra, ahol azokért olyan árakat érnek el, amely a földműves 
egzisztenciáját biztosítja. A felsorolást folytathatnánk, de mindig csak 
arra a következtetésre jutnánk, hogy azon államok lakossága boldog 
és megelégedett, gazdaságilag megalapozott jövőjű, amely felismerte 
a szövetkezeti mozgalom hatalmas erejét, és gyakorlatban alkalmazta 
a rocsdéli takácsok eszméjét. Mindezen példák azt igazolják, hogy a 
szövetkezeti gazdasági rendszer, amely az angol munkások nyomorából 
fakadt, a legeszményibb alakja az egyének gazdasági célú társulásának, 
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mert úgy gazdasági, úgy társadalmi és műveltségi téren az egyének 
felemelését eredményezi.

A szövetkezetek nagyszabású és mindent átfogó céljaik megvalósítá-
sa közben felölelik az ember, mint társadalmi lény életmegnyilvánulásá-
nak minden területét. El sem képzelhető olyan területe a népi életnek, 
amely szövetkezeti úton nem művelhető. A szövetkezetek magasztos 
céljaik elérésére – amely a szociális igazságosság és az emberiség anyagi 
jólétének megteremtése – minden alkalmas utat és módot felhasznál-
nak. A gyakorlat bizonyítja, hogy a szövetkezetek rendkívül rugalmas 
szervek, és mindenütt könnyűszerrel idomulnak hozzá a viszonyokhoz 
és a szükségletekhez. Egyetlen szövetkezet szükség esetén több irányban 
is fejthet ki tevékenységet, és alkalmas tagjai legkülönbözőbb szükség-
leteinek kielégítésére.

Működési területük és céljuk szerint több csoportba oszthatók 
fel a szövetkezetek. Főbb csoportok a következők: termelő és értéke-
sítő szövetkezetek; beszerzési és fogyasztási szövetkezetek; hitel- és 
takarékszövetkezetek; egészségügyi szövetkezetek és közművelődési 
szövetkezetek. A termelő és értékesítő szövetkezetek csoportjába az 
állattenyésztési, mezőgazdasági, pince-, gabonaraktár-, gyümölcster-
melési-, mindennemű ipari, malom stb. szövetkezetek, a beszerzési és 
fogyasztási szövetkezetek csoportjába pedig mindennemű beszerzési 
és fogyasztási szövetkezetek tartoznak. Így a földművesek, iparosok, 
tisztviselők stb. szövetkezetei is. Mint mondottuk, adott esetben 
egyetlen szövetkezet sokirányú működést fejthet ki, és alkalmas a 
legkülönbözőbb szükségletek kielégítésére. Helyesebb azonban, ha 
minden egyes cél elérésére külön szövetkezet alakul. Így a munka 
megoszlik, és az egy irányban történő működés több sikerre nyújt ki-
látást. Röviden felsoroljuk a különböző célok szerinti szövetkezeteket 
és vázoljuk ezek munkakörét.

Termelő és é rtékesítő szövetkezetek

A termelőszövetkezetekben egyaránt tömörülhet mind az iparos, mind 
a földműves társadalom. Az iparosok termelőszövetkezete azáltal, hogy 
sok kisiparos dolgozik együtt, lehetővé teszi, hogy az üzemet a legmo-
dernebb módon rendezzék be, hogy az előállított ipartermék minél 
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jobban megfeleljen a közönség követelésének. Sok kisiparos egyesülése 
gyárat képez, ami által a kisiparosok felvehetik a versenyt a gyáriparral. 
Tökéletesebb árukat tudnak előállítani kevesebb költség mellett. Tehát 
elérik minden termelés fő célját: jobbat és olcsóbbat adhatnak. Ha csak 
azt az egyetlen érvet hoznók fel az iparos termelőszövetkezetek előnyére, 
hogy adómentességet élveznek, máris bebizonyítanánk azt, mennyire 
hasznos egy ilyen szövetkezet megalakítása. A földművesek termelő-
szövetkezete ugyancsak azt a célt szolgálja, hogy jobbat és olcsóbbat 
termeljünk. Szövetkezeti úton a földművelők közösen szerezhetik be 
a szükséges gazdasági felszerelést: ekét, hámot, cséplőgépet és minden 
más szükséges eszközt, ami által olcsóbban fedezik szükségletüket. 
Egy cséplőgép pl. sok ezer dinárba kerül, és csak a nagybirtokosok 
vannak abban a helyzetben, hogy beszerezzék. Ezzel szemben minden 
földművesszövetkezetnek módjában áll, hogy beszerezzen egy ilyen 
gépet, amely mint köztulajdon, teljesen ingyen végezhetné a cséplést. A 
földműves-szövetkezet állandóan fi gyelheti a piacokat, megállapíthatja, 
hogy melyik az a termény, amely a legtöbb hasznot nyújtja a termelőnek, 
és megtaníthatja a tagokat az ésszerű gazdálkodásra. Számtalan példa 
igazolja a földműves-szövetkezetek hasznosságát Csak egyet hozunk fel: 
a Jugoszláviában működő szerb és horvát földműves-szövetkezetek ál-
landó propagandával és felvilágosító munkával elértek azt, hogy a szerb 
és horvát földművesek a búzával és kukoricával szemben mindinkább 
előnyben részesítik az olajmagvak termelését, ami által legalább kétszer 
annyi hasznot préselnek ki a földből, mintha búzát vagy kukoricát ter-
melnének. Elengedhetetlenül fontos volna, hogy a kisebbségi magyar 
földművelők, akik talán legtöbbet szenvedtek a gazdasági pangás miatt, 
földműves-szervezetekbe tömörüljenek, és megtalálják a mezőgazdaság 
azon termelési ágát, amely legtöbb hasznot nyújt.

A termelőszövetkezetek terményeiket is közösen értékesíthetik. Ily 
módon lényegesen magasabb árat kérhetnek el terményeikért. Nem kell, 
hogy a kiskereskedőnek adják el terményeiket, mert nagy mennyiségben 
rendelkeznek a felett. Módjukban áll egyenesen a fogyasztóknak adni 
el, ami által a közvetítők által felszámított haszon az elért magasabb 
ár alakjában a földműves anyagi viszonyait segíti a jobbulás felé. A 
gabonatermelő szövetkezetek függetleníthetik magukat a gabonake-
reskedőktől és megtakaríthatják azok hasznát. 
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Állatteny észtő szövetkezetek

Az állattenyésztő szövetkezetek célja tagjaik állatállományának feljaví-
tása. Az állattenyésztő szövetkezetek fajállatok beszerzése által lehetővé 
teszik, hogy tagjaik nemesebb fajú és nagyobb értékű állatokat nevelje-
nek. Nagy jelentőségüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy azokon 
a vidékeken, ahol fennállnak, az állattenyésztés rohamos emelkedést 
mutat, és annak kifi zetődősége folytán az állattenyésztők jobb anyagi 
viszonyok közé kerülnek. A jugoszláviai magyarságnak okvetlenül ki 
kellene építenie az állattenyésztő szövetkezeti hálózatát is, hogy általa a 
földművelőink gazdasági helyzete javuljon, A svájci szimentáli tehenek 
sohasem juthattak volna el Svájc határán kívül, vagy legalább is kevésbé 
volnának ismertek, ha a kitűnően kiépített svájci szövetkezeti hálózat 
nem folytatna ezek érdekében olyan hatékony propagandát.

Tejszövetkez etek

A korszerű tudományos felfedezések, az orvosi propaganda, amely a 
tejet és a tejtermékeket elsőrendű tápláléknak nyilvánította, a tej és 
tejtermékek mind nagyobb méretű fogyasztását eredményezték. Egy-egy 
nagyobb város vagonszámra használja a tejet, vajat, a túrót, és mindebből 
éppen a termelőnek van a legkevesebb haszna. A szarvasmarha-tenyész-
tők még mindig csarnokoknak, tejfeldolgozó üzemeknek adják el a tejet, 
és sokszor örülnek, ha egyáltalán megveszik, ahelyett, hogy tejszövet-
kezetbe tömörülve maguk gondoskodnának termékeiknek közvetlenül 
a fogyasztókhoz történő eljuttatásáról. Ezáltal lényegesen magasabb 
áron értékesítenék a termékeket. Minden faluban meg lehetne, és meg 
kellene alakítani a tejszövetkezetet, amelynek keretén belül a termelők 
maguk készíthetnek vajat, túrót, sajtot stb. Ezen a téren rengeteg tanulni 
való van, és rengeteg olyan körülményt látunk, amely bosszantó. Jugo-
szláviába – ahol igen sok tejet termelnek – vagontételekben szállítják 
be a svájci sajtot, holott ez belföldön is elkészíthető volna. Juhászaink 
rengeteg juhtej felett rendelkeznek, ám ezt az adottságot nem használják 
ki. Ügyes, okos és korszerű gazdálkodással, és egységbe tömörüléssel 
ők is jobb árakat érhetnének el terményeikért. Nem hangoztathatjuk 
eléggé, mennyire fontos volna, hogy a szarvasmarha és juhtenyésztők 
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szövetkezetekbe tömörüljenek. Ezáltal a termelés sokkal kifi zetődőbbé 
válna, és népünk gazdasági helyzete feljavulna. Példaképpen felhozzuk a 
svájci és a dániai szarvasmarha-tenyésztők esetét. A svájci sajt és a dániai 
vaj az egész világon ismert. Svájcban a legkisebb hegyi faluban is van 
szövetkezet, amely a tagok által termelt tejet feldolgozza. A sajtot, túrót 
aztán külföldre szállítja, és ezzel tagjainak biztos megélhetést nyújt. Még 
jobbak a viszonyok Dániában, ahol az a polgár, akinek egy-két tehene 
van, ezek hasznából tisztességesen megél. A szövetkezeti vajgyárak hatal-
mas kapacitással dolgoznak, és szinte naponta viszik a dán kereskedelmi 
hajók a vajat külföldre, főleg Angliába és Franciaországba. Ilyen alapon a 
dán szövetkezetek a tejtermelést a mezőgazdaság egyik legkifi zetődőbb 
ágává tették. A mi földműveseinkre is ráférne a több haszon és a több 
kereset. Csak földműveseinken múlik, ha nem tömörülnek szervezetbe 
anyagi jobbulások érdekében.

Baromfi értékes ítő szövetkezetek

Nálunk, Bácskában és Bánátban, évről évre nagyon sok baromfi t nevel-
nek. Tekintve, hogy a baromfi tenyésztőink szervezetlenek, árujukért 
nem tudnak megfelelő árat elérni. A csirkét, libát kiviszik a piacra, és 
eladják annyiért, amennyit kapnak érte. Ezzel szemben, ha szervezet-
tek volnának, nem kellene a nagy gonddal felnevelt baromfi t olcsó 
pénzért elkótyavetyélni, és megengedni, hogy azon a pár csirkén, amit 
a piacra vittek, a kofától a kiskereskedőn és nagykereskedőn keresztül 
az exportőrig mindenki többet keressen, mint az, aki a tojástól a piacig 
gondoskodott róla. Egyetlen jellemző példát hozunk fel: a múlt évben a 
hízott liba ára 6–7 dinárt tett ki átlagban, ezzel szemben a libazsír ára 
13–14 dinár volt. Ez azt jelenti, hogy a libatenyésztőink olcsóbban adták 
el a hízott libát, mint amennyit magáért a liba zsírjáért kaphattak volna. 
Tekintve, hogy a zsíron kívül a toll, a hús is érték, a tenyésztők 40–50 
százalékkal áron alul adták el árujukat. Ez jellemző példa elsősorban az 
értesülés hiányára, másodsorban pedig a nem-gondolkozásra. Szövetke-
zeti úton meg lehetne találni a legjobb piacokat, és meg lehetne találni 
a feldolgozásnak azt a módját, amely a legtöbb hasznot eredményezi. 
Jugoszlávia baromfi - és tojásexportja évről évre növekszik, virágzik, ez 
a fejlődés azonban a belföldi árakon nem észlelhető. A kereskedőnek 
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nem érdeke, hogy nagyobb árat fi zessen az áruért, ha ő maga is nagyobb 
árat kap érte. A termelőnek kell végre magára ébredni, és szervezettség 
segítségével kényszeríteni a kereskedőt a magasabb ár fi zetésére. A 
baromfi értékesítő szövetkezetek révén anélkül, hogy felhasználnák a 
közvetítők jól díjazott szolgálatait, a termelők külföldre szállíthatnák 
áruikat. A szövetkezet ebben az esetben is bebizonyítja, hogy mennyivel 
kedvezőbb értékesítési lehetőséget nyújt, mint a kereskedelem.

Pinceszövetkezetek 

A bor értékesítésének problémája szövetkezeti úton sokkal könnyebben 
megoldható, mintha a termelők külön-külön igyekeznek termésüket 
a piacra dobni. A pinceszövetkezet, amelyben az egész környék sző-
lőtermelői egyesülnek, lehetővé teszi modern pincék üzembe helye-
zését, amelyekben szakemberek irányítása mellett a legkorszerűbben 
gondozzák a bort, és ezáltal emelik annak árát. A pinceszövetkezetek 
átdolgozhatják a bort, gyárthatnak pezsgőt is, ami által magasabb árat 
érnek el. Az ilyen pinceszövetkezet hatékony propagandával el tudja 
helyezni a bort akár bel-, akár külföldön.

Gyümölcstermelő szövetkezetek

A gyümölcstermelés csak akkor igazán kifi zetődő, ha nagyobb meny-
nyiségű gyümölcsöt lehet piacra dobni. Földműveseink, akik gyümölcs-
termésüket külön-külön értékesítik, sohasem érik el terményükért azt 
az árat, ami a piaci áraknak megfelel. Szövetkezeti úton, sok termelő 
egyesülésével, lehetővé válik, hogy a megtermett gyümölcsöt külföldre 
szállítsák, ahol mindig jobb árak érhetők el, mint a belföldi piacon. A 
szerbiai és boszniai szilva és dió, a szlovén alma 100 vagonos tételekben 
kerül a külföldi piacokra. Mindez azért, mert a termelők szövetkeztek, 
és közösen szállítják áruikat a piacra. A gyümölcstermelő szövetkezetek 
azokat a gyümölcsfajtákat termelhetik, amelyekre legnagyobb a kereslet. 
A kecskeméti barack, amit Angliába, Franciaországba szállítanak, min-
den valószínűség szerint több hasznot hoz a termelőnek, mint ha kuko-
ricát, vagy búzát termelne. Természetesen szervezettség nélkül ők sem 
tudnák elérni azokat az eredményeket, amelyekkel ma dicsekedhetnek.
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Gabonaraktár-szöv etkezetek

A gabonaraktár-szövetkezetek felállítását annak felismerése szülte, 
hogy a gazdaközösség azonkívül, hogy pénzre van szüksége, azért is 
korán szokta eladni a gabonáját, mert azt nem tudja megfelelő helyen 
tárolni. Nincs a gabona elraktározásához megfelelő épülete. Emiatt a 
gazdaközönség bevezette azt a rossz szokást, hogy gabonáját azonnal 
a cséplés után beszállítja a kereskedő magtárába. Ez az eljárás már csak 
azért is rossz, mert a gazda abban a pillanatban, mihelyt a kereskedő 
magtárába elhelyezte gabonáját, már nem rendelkezik szabadon felette, 
és kevesebb a módja arra, hogy gabonáját annak adja el, aki legtöbbet 
ad érte. Ugyanis a kereskedő abban az esetben, ha a nála elhelyezett 
gabonát a gazda el akarja vinni – abból a célból, hegy azt más kereske-
dőnek adja el – olyan busás magtárbért számít, hogy már nem érdemes 
elvinni a gabonát, mert az esetleges árdiff erenciánál többet tesz ki a 
magtárköltség. A magtárszövetkezetek rendkívül nagy szerepet játsza-
nak a gazdaközönség gazdasági életében. Ennek fontosságát kell, hogy 
ismerjék a magyar gazdák, és kell, hogy alakítsanak gabonaszövetkeze-
teket. Ezáltal függetleníthetik magukat a kereskedelemtől. Azonfelül a 
gabonaszövetkezetek a beraktározott gabonára mindenkor kaphatnak 
olcsó lombardkölcsönt, úgyhogy még azok a gazdák is ki tudják gaboná-
jukat tartani addig, amíg a jobb árak bekövetkeznek, akiknek sürgősen 
pénzre van szükségük. Aki az áralakulást fi gyeli, megállapíthatja, hogy 
a gabonaárak mindig az aratást követő időben a legalacsonyabbak, míg 
tavaszkor, illetőleg az új termés előtt elérik a maximumot. Gabonaszö-
vetkezetek révén minden földműves megvárhatja azt az időt, amikor 
gabonájáért a legmagasabb árat fi zetik.

Malomszövetkezetek
 

Számtalan vajdasági községben nincs malom, vagy legalább is nincs 
olyan, amely a lakosság igényeit kielégítené. Ezekből a községekből nem-
ritkán 20–30 kilométerre viszik a gabonát őrlés végett. Más helyeken 
viszont a lakosság állandó harcban áll a malomtulajdonossal, mert az 
vagy nem ad megfelelő minőségű lisztet, vagy pedig túl magas vámtétel 
mellett őröl. Ezekben az esetekben az ilyen problémák is megoldhatók 
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szövetkezeti alapon. A termelők alakíthatnak malomszövetkezeteket, 
amelynek célja a lakosság olcsó és jó liszttel való ellátása. A működő 
malomszövetkezetek igazolják, hogy a szövetkezeteknek ez a formája is 
milyen nagy befolyással van a gazdaközönség anyagi erejének emelésére. 
A szövetkezeti malom mindig olcsóbban őrölhet, mint a magántulaj-
donban lévő, elsősorban azért, mert nem spekulációra alakult, má-
sodsorban pedig azért, mert őrlési díjul csupán a tényleges költségeket 
számolja fel. Az adómentesség ugyancsak lényegesen olcsóbbá teszi az 
őrlést A jugoszláviai magyarságnak többek között Horgoson és Szt. 
Kanizsán vannak jól működő malomszövetkezetei.

Háziipari szövetkezet ek

A földnélküli munkásság és a kisbirtokos földműves nép megélhetését 
a háziipari szövetkezetekkel lehetne biztosítani. Egy-egy község mun-
kássága megteremtené a maga termelőszövetkezetét. Télen és általában 
olyan időben, amikor más munka nincsen, olyan alapon tudna mun-
kához, és ezáltal kenyérhez jutni a munkásság, hogy odahaza háziipar-
szerűen vesszőkosarat, kocsioldalakat, fonott bútort és sok egyebet 
készítene. Számtalan olyan cikk van, amelynek készítése könnyen 
elsajátítható, kevés szakértelemmel készíthető el, és biztos megélhetést 
nyújt. A szövetkezetnek az volna a hivatása, hogy ezekhez a munkákhoz 
szükséges nyersanyagot – a vesszőt, a gyékényt, s egyebet – beszerezze, 
a tagok rendelkezésére bocsássa, amikor pedig a készáru elkészült, azt 
átvegye és eladja. Ilyen alapon meg lehetne oldani a magára hagyott 
és nyomorban tengődő munkásságunk életkérdését, és így tisztességes 
megélhetést biztosító keresethez lehetne juttatni.

Egy ilyen munkásszövetkezet megtehetné azt is, hogy nagyobb 
földdarabot venne ki haszonbérbe, azt a tagok között néhány kvad-
rátos parcellákra felosztaná, és ezáltal lehetővé tenné, hogy a szegény 
munkásság olyan kicsinyke darab földhöz jusson, amely megtermi neki 
legalább a legszükségesebb élelmi cikkeket, krumplit, főzelékféléket stb. 
Csak egy kis leleményesség kellene, és számtalan olyan további módot 
lehetne találni, amely megoldaná a munkásság súlyos helyzetének kér-
dését. A munkásszövetkezetek megszervezését a munkásszervezeteknek 
kellene véghezvinni.
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Hitelszövetkezetek

A  hitelszövetkezeteknek ugyancsak általános jelentőségük van. Nincs 
olyan társadalmi osztály, vagy foglalkozási ág, amely ne érezné a mai 
nyomasztó hitelviszonyok hatását, és ne erezné szükségességét az 
egészségesebb hitelviszonyoknak. A hitelszövetkezetek összegyűjtik 
az apró tőkéket, rendszeres takarékosságra szoktatják a népet. Ezzel az 
egyik oldalon elősegítik, hogy a kisemberek tőkéket gyűjtsenek össze, 
és ezeket a tőkéket biztos befektetés mellett gyümölcsöztethessék. A 
hitelszövetkezetek az ilyen apró tőkékkel kisegítik kölcsönre szoruló 
tagjaikat, akiknek viszont olcsó hitelt nyújtanak. A hitelszövetkezet a 
legideálisabb forma arra, hogy a kisebbségi magyarság megszabaduljon 
az uzsoraszedő kölcsönzőktől, és a saját lábára állva megteremtse a 
maga pénzügyi szervezettségét. Különösen a kisbirtokosokat kellene 
olcsó szövetkezeti tőkével ellátni, ami által meggátolható volna, hogy a 
még magyar kezekben lévő kevés föld ne idegenek tulajdonába menjen 
át. Hitelszövetkezetek útján nagyon sok kisebbségi magyar probléma 
megoldható. Ha kiépítenénk hitelszövetkezeti hálózatunkat, rövidesen 
jobb gazdasági viszonyok közé kerülne a magyar, és ezzel politikai súlya 
is megnövekedne.

Beszerzési és fogyaszt ási szövetkezetek

A beszerzési és fogyasztási szövetkezetek tagjaik számára beszerezhetik, 
az összes szükséges cikkeket. Így élelmiszereket, ruházati cikkeket, ipari 
és gazdasági felszereléseket stb. Fogyasztási szövetkezeteket alapíthat 
minden foglalkozási ág úgy a falvakban, úgy a városokban. Gazdasági 
jelentőségük vitathatatlan. Azzal, hogy a fogyasztók szövetkezetbe 
tömörülve közösen szerzik be szükségleteiket, sokkal olcsóbban jut-
hatnak a szükséges cikkekhez, mintha azokat külön-külön szereznék 
be. A nagybani beszerzés lehetővé teszi, hogy a szükségletet első kézből 
elégítsék ki, ami által elmaradnak a közvetítők által haszon és költségek 
címén megtartott jelentékeny költségek. Ezek a szövetkezetek is teljes 
adó- és illetékmentességet élveznek, ami ugyancsak jelentékenyen 
olcsóbbá teszi az árukat. Nálunk, Jugoszláviában az állami hivatalno-
koknak van nagyszerűen kiépített fogyasztási szövetkezeti hálózatuk, 
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amely gyönyörűen működik, és sokban hozzájárul az állami hivatal-
nokok anyagi jólétének emeléséhez.

Rendkívül fontos volna, hogy a kisebbségi magyarság is megte-
remtse a maga beszerzési szövetkezetét. Különösen a tőkeszegény 
kisiparosoknak ajánljuk ezt. Egy-egy község asztalosai, cipészei és 
egyéb iparosai szövetkezetbe tömörülve nagy fogyasztókká válnak, 
és anyagbeszerzésüket egyenesen a gyáraknál végezhetik, így sokkal 
olcsóbban elégíthetik ki szükségleteiket, és nem volnának kitéve an-
nak, hogy a nyersanyagon öten-hatan keressenek, mire hozzájuk eljut. 
A közös anyagbeszerzés olcsóbbá tenné az előállítást, és iparosaink 
könnyebben állhatnák a versenyt a gyáriparral szemben. Néhány már 
működő cipész- és asztalosszövetkezet fényes bizonyítéka annak, hogy 
szövetkezeti utón az iparosság megteremtheti a jobb viszonyokat. 
Azonkívül szövetkezeti úton könnyebben megoldható a hitel kérdése is.

Házépítő szövetkezet

 A házépítő szövetkezeteknek különösen a városokban van nagy jelentő-
ségük. Ez azonban nem jelenti azt, mintha a falvakban nem tennének 
nagy szolgálatot tagjaiknak. Ismeretes, hogy a házbérek mindig arány-
talanul magasak. Különösen érvényes ez a városokra. A házépítő szövet-
kezetek célja, hogy tagjaikat olcsó, jó és egészséges lakáshoz juttassák. A 
házépítő szövetkezetek tagjai bizonyos összeget előre befi zettek – havi 
részletekben –, és amikor az építkezéshez szükséges tőke egy része, 
szokás szerint mintegy egyharmada összegyűlt, a szövetkezet felépíti 
a házat. A különbözetet hosszú, 10–15 évi részletekben fi zetheti ki az 
új ház tulajdonosa. Ez az évi részlet sohasem lenne több a lakbér össze-
génél. Egy példát hozunk föl a házépítő szövetkezetek nagy gazdasági 
jelentőségének megvilágítására. Ha valaki lakbérben lakik, és 20 éven 
keresztül évi ezer dinár lakbért fi zet, 20 ezer dinárt költ lakására, és 
20 év múlva még mindig idegen házban lakik, amelyért még mindig 
lakbért kell fi zetnie, noha már elköltötte a ház értékét. Ha e helyett az 
illető egy házépítő szövetkezettel építtet magának egy 20 ezer dináros 
házat, és az évi 1000 dinárral letörleszti, 20 év múlva tehermentes saját 
háza van! Ehhez a példához azt hisszük nem kell külön kommentár. 
Falvainkban a nincstelen munkásságnak kellene ilyen házakat építeni, 
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városokban pedig mindenkinek, akinek nincs saját háza. A városok 
lakosai, mint ahogy azt Amerikában is teszik, építhetnek nagy házakat 
és egy-egy ilyen ház lehet akár 50–60 család közös tulajdona is.

Egészségügyi szövetkezetek 

A bácskai és a bánáti falvakban még ma is dívik a babona, még ma is, 
az orvostudomány hatalmas arányú kifejlettsége idejében ráolvasással 
és különböző tévhiteken alapuló módszerekkel gyógyítanak. Ennek 
oka nemcsak a nép műveltségének hiányosságában, és a régi szokások-
hoz való ragaszkodásban keresendő. Ez csak a kisebbik ok. A lesújtó 
tények fő rugója a nép rossz anyagi viszonyaiban és az orvosi kezelés 
és a gyógyszerek költséges voltában keresendő. Ha oda fejlődne a nép 
műveltsége, hogy többé nem hinne a különböző ősi hókuszpókuszok 
gyógyító erejében, a jelenség továbbra is létezne, mert ez a kérdés gaz-
dasági természetéből eredően nem intézhető el csupán felvilágosítással. 
A népet olcsó orvosi kezeléséhez és olcsó orvossághoz kell juttatni. Ez 
az egyetlen mód a kérdés megoldására.

Az olcsó orvosi kezelés kérdése – amint azt a jugoszláviai németség 
példája is igazolja – szövetkezeti úton megoldható. Szövetkezeti úton, 
sok kis ember egyesülésével és összetartásával lényeges megtakarítások 
érhetők el a gyógyítás terén is. A már működő egészségügyi szövetke-
zetek két módszerrel érik el a célt: némely egészségügyi szövetkezet 
minimális havi tagdíj fejében teljesen díjmentesen bocsájt orvost a 
tagok rendelkezésére, mások viszont a tagdíjon kívül kezelésenként 
4–5 dinár külön díjat is megszabnak az orvos számára. Gyógyszert 
egyetlen szövetkezet sem adhat teljesen ingyen, de 25–30 százalékos 
kedvezményt nyújthat tagjainak. Hogy ennek milyen nagy jelentősége 
van, azt a már működő szövetkezetek eredményei bizonyítják. Minden 
ember – a legszegényebb is – ki tudja fi zetni a tagdíjat, mert az évi tagdíj 
a legtöbb ilyen szövetkezetnél alig haladja meg az egyszeri orvosi vizit 
költségeit.

Ajánlatos volna, hogy különösen a kisebb községekben alakítsanak 
egészségügyi szövetkezeteket. Ezzel elérhető, hogy mindenki, aki or-
vosi kezelésre szorul, kapjon orvosi ellátást, és ne legyen arra szorulva, 
hogy az olcsó gyógyulás reményében különböző falusi kuruzslókkal 
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vagy tudatlan öregasszonyokkal kezeltesse magát. Ilyen alapon az 
egészségügyi szövetkezet áldásos működést fejthet ki a nép körében, 
meggátolhatja a korai elhalálozást, és a gyermekhalandóság százalékát 
a minimumra szállíthatja le. Tudvalevő ugyanis, hogy falvainkban a 
gyermekek elhalálozási százaléka azért olyan megdöbbentően magas, 
mert a szülők a gyermeket abban a reményben, hogy a drága orvosi 
kezelés nélkül is meggyógyul, sorsára bízzák.

Biztosító szövetkezetek

A biztos ító szövetkezeteknek ugyancsak nagy szerep jut a gazdasági 
életben. A biztosító szövetkezet a biztosítás következő ágaival foglal-
kozhat: a vetések biztosítása jég és növényi kártevők ellen, a termés 
és a gazdasági épületek biztosítása tűz ellen, a háziállatok biztosítása 
vészkár ellen, a tagok biztosítása baleset, betegség, öregség, rokkantság 
és halál esetére. A biztosítási szövetkezetek beszédes példái a szövet-
kezeti rendszer és az összetartás hasznosságának. Biztosítási díjat egy-
általán nem szednek tagjaiktól, ehelyett a káreset bekövetkezte után 
a kifi zetésre kerülő összeget megosztják a tagok között Az egyes tag 
hozzájárulásának nagyságát az általa bejelentett összeg, vagy ameny-
nyiben az alapszabályok így rendelkeznek, a részjegyek száma szabja 
meg. A vajdasági magyarságnak már is van néhány kitűnően működő 
biztosító szövetkezete.

Magunk – magunkért

A jugoszlávi ai magyarságnak most már életkérdésévé súlyosodott a 
céltudatos gazdaságpolitika szüksége, a gazdasági kérdések megoldása 
nem tűr további halasztást. Mindinkább pusztító anyagi romlását 
meg kell ennek a néptöredéknek akadályoznia, különben elvész. Ha 
az anyagi züllésnek még néhány éven belül nem álljuk útját, annyira 
elszegényedünk, hogy nem lesz már erőnk talpra állni. Minden tönkre-
ment magyar gazda, minden talajvesztett magyar egzisztencia, minden 
idegen kézre vándorolt hold föld egy-egy súlyos vád ellenünk, egy-egy 
fi gyelmeztető jajkiáltás: ne tovább! Ne tűrjünk tovább közömbösen, 
vagy kétségbeesett önmarcangolással ugyan, de tétlenül, hogy teljesen 
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kicsússzon alólunk a talaj, hanem céltudatosan lássunk hozzá jövőnk 
kiépítéséhez! Szervezzük meg gazdasági életünket és segítsünk magun-
kon! Kövessük a haladó és élni akaró nemzetek példáját, értsük meg 
a kor szavát, alkalmazkodjunk a szükségességekhez, korszerűbben, 
jobban és okosabban gazdálkodjunk! És ne eresszük ki kezünkből a 
földet! Nagy és nehéz a feladat, amely elvégzésre vár, de a haladéktalan 
elintézést jövőnk parancsolja.

Jövőnk követeli, hogy a legsürgősebben lefektessük céltudatos 
nemzetmentő gazdaságpolitikánk alapjait, megteremtsük gazdasági ér-
dekképviseleteinket, és minden erőnkkel oda hassunk, hogy kisebbségi 
életünk problémazömének, legfájóbb, legnagyobb horderejű kérdésének 
helyes megoldásával gazdasági helyzetünket a javulás felé tereljük, 
és ezáltal utat nyissunk népéletünk egyéb problémáinak megoldása 
felé. Mint kisebbségi nemzetnek létérdekünk fűződik ahhoz, hogy 
vagyonilag kedvező helyzetbe kerüljünk, mert csak így vehetjük fel a 
kulturális és politikai helyzetünk megjavításáért vívott harcot, és csak 
így állhatjuk meg helyünket a nemzetek fennmaradásáért vívott nagy 
tülekedésben. Mi, jugoszláviai magyarok teljesen magunkra hagyottak 
vagyunk. Magunknak kell megtalálnunk azokat az utakat, amelyek 
a jobb jövő felé vezetnek. Ha mi nem segítünk magunkon, nem segít 
rajtunk senki. Ezért össze kell fognunk, és minden alkalmas eszközt 
fel kell használnunk magunk és népünk jobb anyagi viszonyokhoz 
juttatása érdekében. 

Muhi János: A jugoszláviai magyarság gazdasági megszervezése. 
Az új szövetkezeti törvény magyar fordításával. Sombor, 

Jugoslovenska štamparija i papirnica Josip Bošnjak − Sombor, 
1938. 77 p. Kisebbségi Könyvtár. A szerkesztésért és 

a kiadásért felel  Gyöngyösi Dezső. Bevezetés, 5–23. p.
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VOJVODINA GYÁRIPARA
 

Vojvodina őstermelő jellegéhez legközelebb a malomipar áll. A 
vojvodinai malomipar termelése már a háború előtt felülmúlta az 
itteni piac felvevőképességét. Abban az időben az európai tőzsdéken 
a tengerentúli országok malomipara még nem jelentkezett, és ez a 
körülmény malmainknak nemcsak hogy piacot biztosított, hanem a 
nagy szükségletek folytán az iparág fejlődését is mind jobban fokozta.

Az impériumváltozás után a vojvodinai malomiparnak új piacok 
után kellett néznie belföldön vagy külföldön. Habár Jugoszlávia 
terméketlen vidékein nagy szükség volt gazdasági termékeinkre, a 
kedvezőtlen szállítási feltételek folytán malomiparunk képtelen volt a 
kínálkozó helyzetet kihasználni, és a piacot a maga számára biztosíta-
ni. A jugoszláv vasutak viteldíj-politikája majdnem lehetetlenné tette 
a belföldi áru elhelyezését. A búza viteldíját a felénél alacsonyabbra 
szállították, ugyanakkor pedig a liszt fuvardíját az 1925 előttinek 
két és félszeresére emelték. (A búza ilyen kedvezményes szállítását az 
amerikai és orosz búza konkurenciája idézte elő. Így pl. Dalmáciában 
a tökéletesített módszerekkel termelő távoli országok búzáját olyan 
alacsony áron szállították, hogy a hosszú út fuvardíjjal együtt is ol-
csóbb volt, mint a hazai, bácskai búza.) A tőkeerős külföld versenye 
Jugoszláviában 1927-ben végzetes malomipari válságot eredménye-
zett. Sok malom beszüntette a munkát, de az üzemben maradtaknak 
is csak 12%-a dolgozott tovább a felénél nagyobb üzemkihasználással. 
A többi 88% csak 35–40%-os üzemkihasználást ért el. Ekkora károk 
miatt a tőkét ebből az iparágból kivonták, sok helyen pedig a szándé-
kosan előidézett tűzvésszel a biztosító társaságokra igyekeztek a vesz-
teségeket áthárítani. Az üzemben maradt kismalmok és darálók ez idő 
alatt cserébe dolgoztak. De ez sem hozott vajmi nagy hasznot, mert a 
vámként beszedett búza árával a költségeket is csak alig fedezhették.

Érdekes megfi gyelni, hogy a malomipar sorsa mennyire összefügg 
a jól és rosszul termő évekkel. 1928-ban a rossz tengeri termés miatt a 
búzaliszt fogyasztása emelkedni kezdett. Ez egyszerre talpra állította 
csaknem az egész iparágat. Az aratás után azonban már lanyhulás állt 
be, és ez év végén minden a régi, vigasztalhatatlan helyzetbe süllyedt 
vissza. A válság és pangás éveit az 1936-os új fellendülés követte, amikor 
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az általános fegyverkezési láz a malomiparnak is – mint egyik legfon-
tosabb élelmezési cikk előállítójának – ütemet adott. 

A szövőipar Vojvodinában – mint Jugoszláviában általában – csak 
a háború után vette kezdetét. Kifejlődését a Narodna Banka kedvezőt-
len hitelpolitikája nehezítette. 1919-ben 20 szövőipari vállalatunk volt 
és tízévi fejlődésre volt szükség, hogy ez a szám megkétszereződjék. 
1929-ben már 44 szövő-fonó gyárunk van, melyek gyapjú, selyem, 
gyapot és kender feldolgozásával foglalkoznak. 1937-ben ez az iparág 
eddig nálunk még ismeretlen méreteket öltött. Ma 118 újszerűen 
berendezett és tökéletesített üzemvezetéssel ellátott vállalattal ren-
delkezünk.

Ez az ipar főleg idegen tőkések kezén van, és a kedvező vámok foly-
tán ez a tőke Vojvodinában annyira gyarapodik, hogy immár – különö-
sen ruházati cikkek tekintetében – kész árut gyárt az egykori félgyárt-
mányok helyett. A kalap-, készruha- és szövetipar erős lendületet vett 
és minőségben sem maradt el sokkal a külföldi gyártmányok mögött.

Hasonló irányú fejlődés tapasztalható a kendergyártás terén is. A 
jugoszláviai kender 35%-át Vojvodina termeli. Az itteni kendergyárak 
előbb félgyártmányokat készítettek és szállítottak külföldre, most 
kész áruk gyártására kezdenek áttérni: zsák, háló, kötél, spárga stb. 
alakjában. A kendergyártás fejlesztése legfontosabb iparosítási kérdé-
seinknek egyike. A vojvodinai kender, ha színben nem is, de minő-
ségben okvetlen felülmúlja a külföldit, és a termelőnek is sokkal több 
hasznot hoz, mint a búzatermelés. A termelést helyes talajkezeléssel, 
műtrágyával stb. sokkal magasabbra lehetne emelni. Egy tervszerűen 
vezetett ipari tevékenység, amely nem állna meg a félgyártmányoknál, 
hanem a végső áruformáig dolgozná fel a nyersanyagot, igen hasznot 
hozó volna Vojvodina közgazdaságára. Még ma is a zsákokat, hálókat, 
kötelet, spárgát nagy mennyiségben külföldről kapjuk, holott itt is 
megvannak egy erős kenderipar létesítésének föltételei.

Vojvodina elsőrendű cukorrépatermő föld. Ebből következik, hogy 
egy helyesen elgondolt ipari vezetés mellett a cukorgyártásnak itt nagy 
lehetőségei vannak. Ha ehhez a kérdéshez nyúlunk, mindjárt szembe-
szökő a lakosság alacsony cukorfogyasztása. Az ellenkezője pedig úgy 
a cukoriparnak, úgy a répatermelőknek széles fejlődési teret nyújtana. 
Az alábbi statisztika egyes országok évi cukorfogyasztását mutatja 
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kg-ban fejenként: Svédország 54, Anglia 46, Svájc 42, Hollandia 31, 
Németország 22, Jugoszlávia pedig csak 7 kg.

Egész Jugoszlávia évi cukorfogyasztása 6–7 ezer vagon körül mozog, 
közben csak a bácskai cukorgyárak évi termelése meghaladja a 8 ezer 
vagont. Ha fi gyelembe vesszük a fenti összehasonlítást és azt az arányt, 
amelynek nálunk a cukorfogyasztásban érvényesülnie kellene, látjuk, 
hogy az itteni cukorgyárak termelése nem is oly magas, sőt fejlesztésre 
volna szükség. A cukorfogyasztás emelése elsőrangú egészségügyi kö-
vetelmény is, mert mint annyiszor bizonyították, nálunk a gyermek 
a fejlődése szempontjából elengedhetetlen cukormennyiséget sem 
kapja. A cukoripar felvirágzása magával rántaná a cukorrépa termelést 
is. A külföldi cukoripar – mint nyersanyag-fogyasztó – itt nem jöhet 
számításba, miután a répa szállítási költségei felemésztenének minden 
hasznot. Ahhoz, hogy a cukor tényleg tömegfogyasztás tárgya legyen, 
a legnagyobb akadályt az állami és báni fogyasztási adó, valamint a 
cukorkartell létezése jelenti. Az állam a legszükségesebb élelmiszerekre 
és cikkekre kivetett fogyasztási adóval igyekszik az államháztartást 
egyensúlyban tartani, a kartellek pedig szervezetten tartják az árak 
színvonalát, és nem hajlandók profi tjukból egy dinárt sem engedni. 
Ugyanakkor a répatermelőkkel szemben is egységesen lépnek fel, és 
az árakat hihetetlenül lenyomják. Eközben fontos eszköznek számít 
az a gyakorlat, hogy a termelőket előlegekkel és állandó kölcsönökkel 
lekötelezik, és így lassan a tönk szélére juttatják. Soknak nem csak a 
pénzt és a répamagot, hanem a szerszámot is a gyár adja.

A cukorrépa-termelés ezért mind mennyiségben, mind minőségben 
állandóan csökken. A kartellbe tömörült gyárak, amikor a készletek 
felhalmozódnak, beszüntetik a répavásárlást, vagy a parasztoknál fel-
halmozott répát potom áron vásárolják össze. Ilyen körülmények között 
a cukorrépa-termelés nem tud határozott fejlődési irányt venni, ami 
a hozamról is látható. Nálunk hektáronként átlag 8 ezer kilogramm 
répát termelnek, míg külföldön 28 ezer kilogrammot is elérnek. Ebből 
következik, hogy a mezőgazdasági fellendülés kulcsa az iparban van. 
Egy helyesen felfogott politikával itt sokat lehetne segíteni. Elsősorban 
legalább csökkenteni kellene a 7 dinár 77 parás állami fogyasztási adót. 
Mindjárt utána meg kellene akadályozni a kartellek ténykedését, ame-
lyek egyrészt a nyersanyagtermelőt, másrészt a fogyasztót használják ki. 



e 226 w   q

q

Az egyik gyár így 20 millió dináros tőkebefektetés mellett 19 millió 
dinár hasznot ér el évente. Ezt az állapotot mindenki, de leginkább az 
a répatermelő érzi, aki alig kap többet egy métermázsa répáért, mint 
amennyit egy kilogramm cukorért fi zet! 

A komlótermelés számára kedvező viszonyok tették, hogy a 
vojvodinai sörgyártásnak történelmi múltja van. Az egyik sörgyár már 
csaknem 100 éves. Egyébként a 3 sörgyár évente 144 ezer hl sört termel, 
s miután ez Jugoszlávia szükségleteit felülmúlja, a termelés egy része a 
keleti országok felé kerül kivitelre. Ez az iparág nagyban függ a jól és 
rosszul termő évektől. Ha a termés rossz, azaz ha a komló minősége 
gyenge, az évi mérleg veszteséggel is zárulhat. Ezt egyébként a fokozódó 
válság is elősegíti, mivel válság idején a széles néprétegek többek között 
a sör fogyasztásáról is kénytelenek lemondani. A termelés csökkenése 
mindesetre nagy. Jugoszlávia 1928-ban 728 ezer hektoliter sört fogyasz-
tott. 1934-ben már csak 210 ezer hektolitert. Más államokban az évi 
sörfogyasztás 60–70 liter fejenként, nálunk 2 liter. Ezért az üzemben 
lévő két sörgyár üzemének csak 30%-os kihasználásával dolgozik. Ezt 
a komlótermelés is megérzi. Míg a húszas években a komlótermelés 
a legkifi zetődőbb mezőgazdasági foglalkozás volt, ma már csaknem 
kizárólag a külföld részére termelnek, ami azt jelenti, hogy a termelő 
itt nem tesz szert semminemű haszonra. 

A paprikaőrlés a háború után fejlődött ki, mikor az itteni termelők 
a szegedi paprikaipartól mint állandó vásárlójuktól elszakadtak. A 
Horgos és Szt[ara] Kanizsa táján meglevő kedvező adottságok kiak-
názására 1919-ben emelték az első paprikamalmot 4 pár malomkővel. 
Azóta a paprikamalmok száma nyolcra emelkedett, s a malomkövek 
száma összesen 68 pár. Ez az iparág kezdetben igen jövedelmezőnek 
bizonyult. Így az elmúlt évtizedben pl. egy hold paprika összes terme-
lési költségei kb. ötezer dinárt tettek ki, s miután egy holdon cca 200 
koszorú/füzér paprika terem, és egy koszorú ára 60–80 dinár körül 
mozgott, tiszta haszonként 7–11 ezer dinár maradt. Jó termés esetén 
ez a haszon még nagyobb is lehetett. Sok körülmény járult hozzá, hogy 
ez az állapot azóta megszűnt, és hogy a termelési költségek az értéke-
sítési ártól alig 200 dinárral alacsonyabbak. A spanyol paprika verse-
nye, a paprikatermelők elszaporodása, és nem utolsó sorban a gyárak 
szervezett fellépése a termelőkkel szemben a paprikatermelés esélyeit 
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nagyon lerontották. Hozzájárult ehhez a zugipar is, amely mindenféle 
pótlékokat keverve a paprikába lerontotta a törött paprikánk külföldi 
jó hírnevét. A vojvodinai paprikaipar fellendülését csak a külföldi piac 
biztosítása segíthetné elő. 

Mint a vojvodinai gazdasági életben számottevő tényező az itteni 
tégla- és cserépégető ipar érdemel még említést. Ez különösen az épít-
kezések korszakában, a háborút megelőző években és a háború után 
beállott építkezési lázban jutott szóhoz. A rövidesen beállott válság 
természetesen súlyos csapásokat mért erre az iparágra, s a magas vas-
úti fuvar évekre teljesen megbénította. Egy kedvező viteldíj-politika 
segíthetne a dolgok mai siralmas állapotán, amennyiben lehetővé 
tenné, hogy az itteni tégla és cserép a még mindig lázasan építkező déli 
országrészekben is nagyobb elhelyezéshez jusson. 

Futólag megemlíthetjük még a vojvodinai fa- és bőripart, továbbá a 
szesz, valamint az élelmiszerek gyártásával foglalkozó kisebb iparvál-
lalatokat, amelyek mind erős versennyel és meglehetős nehézségekkel 
küzdenek. Ezek természetesen erősen fékezik az előrehaladást, és a jelen 
körülmények között semmi kedvező kilátásokkal nem kecsegtetnek. 
Vojvodina ipara közvetlenül a háború után 331 vállalattal rendelkezett. 
Ez a szám 1927-ben 582-re, 1937-ben pedig 680-ra emelkedett. Már ez 
a fejlődés mutatja, hogy a válság mennyire akadályozta a virágzásnak 
indult vojvodinai gyáripart.

Az elmondottak alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
Vojvodina gyáripara egyáltalán nem használja ki azokat a lehetősége-
ket, amelyeket az itteni fejlett mezőgazdaság nyújt. Ha a vojvodinai 
gyáripar elhasználná a nálunk termelhető növényi és állati eredetű 
nyersanyagokat, úgy az ipari nyersanyagfogyasztással felvillanyozott 
mezőgazdaságunk könnyedén áttérhetne a belterjesebb gazdálkodás-
ra, a kifi zetődőbb növénykultúrák termelésére. Ez magával rántaná a 
talaj megnemesítésére szolgáló műtrágya alkalmazását, illetve a föld 
nagyobb fokú kihasználhatóságát. Ez a vojvodinai kisgazdát is kise-
gítené évtizedes válságából, a föld nélkül maradt parasztság egy része 
meg a gyáriparban nyerhetne elhelyezést. Az összes rétegek gazdasági 
megerősödése fellendítené a kereskedelmet és a felemelt életszínvonal 
megváltoztatná kulturális és társadalmi életünket. A vojvodinai ember 
kijutna a lidércként vállaira nehezedő évszázados tespedésből.
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Vojvodina javarészt ma is csak félgyártmányok készítésével foglalko-
zik, holott a készárutermelés az új gyáriparoknak egész sorát állíthatná 
be. A külföldre szállított félgyártmányokat, amikor visszakapjuk, már 
egy csomó fuvardíj, vám és profi t terheli, amely az összes közbeiktatott 
közvetítőknek nagy hasznokat hoz, jómagunknak pedig az öltözkö-
désünket, táplálkozásunkat és minden életszükségletünket csak meg-
drágítja. A külföldre való utaltság politikai függőséget is hoz magával. 
Vojvodina gyors és hatékony iparosítása egyszóval elsőrendű társadalmi 
követelmény és a vojvodinai élet megjavítása csak ettől remélhető.

Más kérdés, hogy mily akadályok állnak Vojvodina iparosításának 
útjában. Amíg Vojvodina a világpolitikát irányító trösztöknek és kar-
telleknek csak gyarmata lesz, erre természetesen nem kerül sor. Az az 
igyekezet, amely az utóbbi időkben a kis népek és nemzetek behálózását 
célozza, nagyon átlátszó gazdasági programot tartogat hátizsákjában: 
a meghódított kis népek egész gazdasági létét a maguk nagyiparának 
szükségleteihez idomítani, és minden ellenállást az erőszak eszközeivel 
legyűrni. A népi erők összefogása és az ezen összefogáshoz szükséges 
minden erőfeszítés megtétele, a hazai, szívós ragaszkodás a vojvodinai 
élethez, az itteni haladó erők felkutatása és összehangolása, közelebb 
hoz bennünket a kitűzött célhoz. 

Híd, 1939. május, 168–174. p.
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Kultúregyesületének értesítője, 1932–1940

Gazdasági élet

Minden kisebbségi sorsban élő nemzettöredék legbiztosabb támasza a 
tudatosan megszervezett, öncélú gazdasági érdekvédelem. A kisebbségi 
élettel járó céljaink hordozására és feladataink sikeres megoldására 
csak egy erős gazdasági szervezettség tesz bennünket alkalmassá. Mint 
ahogy kisebbségi életünk egyéb területein, úgy gazdasági érdekvédel-
münk megszervezése körül is rengeteg mulasztás észlelhető. Ezen mu-
lasztásaink semmi esetre sem menthetők azzal, hogy a népkisebbségek 
gazdasági törekvéseinek rendszerint tudatosan szervezett gazdasági 
erőkkel kell megmérkőzniük. Ez a tény kétségtelenül megnehezítheti 
öncélú gazdasági érdekvédelmünk kialakulását, de meg nem akadályoz-
hatja. Népkisebbségünk gazdasági érdekvédelmét mindennél jobban 
kisebbségi életünk szolidaritásának szem előtt tartása mellett kell 
megszervezni. Eddig éppen ez a kisebbségi szolidaritás volt ismeretlen 
gazdasági törekvéseinkben. A kisebbségi szolidaritás helyett eddig 
inkább egyesek önző egyéni érdekei érvényesültek. Felmérhetetlen 
az a kár, amit gazdasági életünk a túlhajtott egyéni öncélúság miatt 
szenvedett.

Népünk gazdasági megszervezéséről az utóbbi 20 évben sokkal 
több újságcikk, tanulmány jelent meg, sokkal több előadást tartottak 
róla, mint kisebbségi népünket érdeklő bármilyen más kérdésről. 
Húsz év óta működnek gazdasági életünk különböző vezetői. Vannak 
intézményeink, amelyeket népünk óriási anyagi áldozatok árán tart 
fenn anélkül, hogy általuk népünk gazdasági életének alapjait akár 
egy arasznyival is megerősítették volna. Voltak lelkes kísérletezések a 
gazdasági élet különféle területein. Mindezeknek azonban – néhányat 
kivéve – alig voltak látható és igazán népünk érdekeit szolgáló érté-
kesebb eredményei. Ezen áldatlan állapotok okát kutatva megállapít-
hatjuk, hogy az ügyeket intéző személyekben csak részben lelhetjük 
ennek a magyarázatát. Általános adottságok, politikai helyzetünk, 
népünk területi és társadalmi széttagozódása és bizonyos értelemben 
vett közönye az ilyen gazdasági ténykedéseket és szervezkedést nagyban 
megnehezítették.
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Hiába volna azonban részünkről az is, ha a jelenlegi állapotokat az 
általános körülményekkel indokolnánk és minden felelősség és személyi 
mulasztás alól felmentést adnánk. A helyes szervezkedésnek minden 
téren, főleg azonban gazdasági téren csak úgy lehet meg a kívánatos 
eredménye, ha az összes adottságok és lehetőségek tekintetbe vételé-
vel indulnak meg már a szervezkedés kezdetén, és később, a változó 
körülményeknek megfelelően alakítjuk minden munkásságunkat és 
gazdasági ténykedésünket.

A gazdasági életnek vannak szabályai, ezeket fi gyelmen kívül hagyni 
olyan súlyos mulasztás, amelyet semminemű személyi jó szándék nem 
mentesíthet. Ha az ember, mint egyén a gazdasági élet terén tényke-
dést fejt ki, akkor annak eredményéért elsősorban önmagának felelős, 
és ezekből a rá háramló esetleges károkat egyedül viseli. Másképpen 
alakul azonban a helyzet, ha e gazdasági ténykedés többek érdekében 
történik, és annak előnye vagy hátránya azokra is hárul. Ez esetben egész 
kisebbségi népünkről és annak gazdasági létalapjairól van szó. Olyan 
kérdésről tehát, amely népünk szempontjából talán a legfontosabb. Er-
ről a kérdésről kénytelen vagyunk mi is írni s véleményünket kifejteni. 
Nem célunk ezzel az e téren túltengő írások számát szaporítani, hanem 
eddigi megfi gyeléseink és észrevételeink alapján olyan megállapításokat 
leszögezni, amelyek, véleményünk szerint, népünk gazdasági fejlődése 
szempontjából döntő fontosságúak.

Az a kérdés vitán felül áll, hogy a gazdasági életben rendes körülmé-
nyek között a termelő eszközök, a hitel összpontosítása, megszervezése 
és irányítása révén nagyobb eredményt lehet elérni, mintha a termelő 
eszközök, és a tőke széttagozódása folytán elmarad a céltudatos szer-
vezés, és maga a termelés szétaprózódik. Ugyanez áll az értékesítés 
lehetőségeire, valamint a tőke kihasználására is. Esetünkben nem ez a 
kérdés, vagy legalább is nem az első a feleletre váró kérdések sorrendjé-
ben. Tudnunk kell azt, vajon kisebbségi sorsban az általános adottsá-
gok, akár a politikai helyzetet, akár a jogrendet, akár a közvéleményt 
tekintjük, olyanok-e, hogy ajánlatossá teszik a nemzeti irányú, és ezt 
a jelleget magán viselő gazdasági szervezkedést. Vajon nem ütközik-e 
nagyobb akadályokba az eredményes munkakifejtés és gazdasági cél-
kitűzés akkor, ha így szervezve, összpontosítva könnyebben gáncsolhat 
el, mintha attól elvonva, szétaprózódva, különböző utakon és módokon 
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igyekezik érvényesülni? Szempontunkból jelen esetben az a fontos, 
hogy népünk egyedei, illetőleg annak minél nagyobb tömege lehető-
leg több eredményt érjen el gazdasági téren. Arra, hogy ez a kedvező 
eredmény milyen úton valósítható meg, az előbbi kérdésre válaszolva 
nem adhatunk határozott feleletet igennel vagy nemmel. Ugyanis a 
gazdasági szervezkedés bizonyos formái a múltban az általános helyzetet 
tekintetbe véve már eleve sikertelenségre voltak kárhoztatva, viszont 
más téren a céltudatos szervezési munka elmulasztása pótolhatatlan 
károkat okozott.

Népünknek társadalmi tagozódása, szétszóródottsága, de különö-
sen általános politikai helyzete olyan akadályai voltak bármely irányú 
tőkeösszpontosításnak, amelyek már eleve sikertelenségre kárhoztatták 
a szervezkedés azon formáját, amellyel annyiszor kísérleteztek. Min-
denki tudja azt, hogy a tőke összpontosítása, és a hitel megszervezése 
révén a magyar kézen lévő tőkének eredményesebb és céltudatosabb 
felhasználása lehetséges, mintha ezen a téren szervezetlen egyéni 
kezdeményezésre lennénk utalva. Ebből az igazságból kiindulva húsz 
év óta kísérleteztek a magyar gazdasági élet kizárólag ilyen irányú 
megszervezésével, és a szervezkedés minden más megvalósítható ágát 
elhanyagolták. Érthető, hogy sok olyan ember akadt, aki a kisebbségi 
élet rögös útját mint bankigazgató, vagy szövetkezeti elnök akarta járni, 
s a magyar törekvéseket így mozdítani elő anélkül, hogy saját vagyo-
nából és tőkéjéből valamit befektetett volna. Sajnos, sokaknak ez nem 
egyszer sikerült is. Önkéntelenül is felvetődik az a kérdés, nem volt-e 
kezdettől fogva elhibázott az ilyen kezdeményezés, és nem a mi hibánk, 
vagy azonkívül beállott sikertelenségek okozták-e a bizalmatlanságot 
népünk körében minden ilyen irányú szervezkedéssel szemben.

A gazdasági fellendülés idején sem a hitel kihelyezése, sem a tőke 
összpontosítása és kamatoztatása nem történt vidékünkön a nemzeti 
elvek szem előtt tartásával. Akinek pénze volt, azt oda helyezte, ahol 
nagyobb volt a gyümölcsöztetés vagy a biztonság. Akinek hitelre volt 
szüksége, az ott vette fel, ahol kedvezőbb feltételeket szabtak számára. 
Ezen a téren nem jelentkeztek visszásságok mindaddig, amíg a beálló 
gazdasági válság folytán minden pénzintézet az államhatalom intézke-
déseinek jóindulatától nem függött. A múltban tehát a tőkével rendel-
kezőnek nem voltak aggodalmai azon intézmények iránt sem, amelyek 
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magyar jellegűek voltak; ez a bizalmatlanság csak akkor keletkezett 
és úgy növekedett, ahogy a politikai nyomás irányunkban erősödött. 
Nem csoda ilyen körülmények között, ha a magyar jellegű intézmények, 
amelyeknél már azelőtt is egyedül a kapitalista nyereségi elv volt a döntő, 
ügyvezetésükben azután teljesen elveszítették nemzeti jellegüket, és a 
legtöbb vidéken ismeretségük, összeköttetéseik révén – és nem utolsó 
sorban magyar voltukra hivatkozva – olyan ténykedést fejtettek ki, 
melynek eredménye nem a magyar nép megsegítése és hitel révén gaz-
dasági talpra állítása volt, hanem ennek gazdasági kizsákmányolása. 
Tönkre ment az, akit segélyeztek hitelnyújtással, elvesztette a pénzét, 
aki tőkéjét befektette, de azért az intézet vezető emberei: igazgatói, 
ügyészei, elnökei szép vagyont gyűjtöttek. Ez volt a sorsa a legtöbb 
tőkeösszpontosításnak és hitelnyújtásra alapított pénzintézetünknek, 
egyet-kettőt kivéve, amelyeket a magyar nép gazdasági megszervezése 
céljából óriási áldozattal még ma is fenntartunk, egyedül azért, mert az 
élenjáróknak sikerült elhitetniük az erre vonatkozó elhivatottságukat.

Nem állíthatjuk azt, hogy a Vajdaság többi nemzetiségének nem volt 
hasonló a sorsa. Csakhogy a mi népünk érezte legsúlyosabban ennek 
következményeit. A többségiek államilag támogatott hitelszövetke-
zeteik révén állandó segélyezésben részesültek. A németeknél pedig 
jól kiépített gazdasági szervezetek és öncélú szövetkezetek nagyban 
enyhítették a gazdasági nehézségeket.

Nem állíthatjuk azt, hogy e téren nem lehetett volna, és nem kellett 
volna semmit csinálni. Hiteléletünk nemzeti irányú megszervezése, 
ahol arra mód adódik, helyes és ajánlatos. Úgy azonban, ahogy ez a 
múltban történt, nem tekinthető helyes megoldásnak. Számolnunk 
kellett volna különleges jogrendünkkel, helyzetünkkel, népünk tár-
sadalmi és gazdasági rétegződésével. Népi, falusi szövetkezeteink, 
amelyeknek tőkéje népünk fi lléreiből gyűlt össze, kihelyezési lehetősége 
pedig ugyanazon rétegek hiteligényeinek a kielégítése lett volna, vagy 
nem voltak, vagy megszűntek, vagy átalakultak.

Ebben látjuk a legnagyobb hibát és gondatlanságot, és emiatt a 
többi magasabb rendű hitelszervezkedés is csődöt mondott. Hitel-
szövetkezeteink, mint népi intézmények, a nép felügyelete alatt állók 
és bizalmából élők, vagy nem keletkezhettek, vagy nem maradhattak 
fenn, mert azoknak ilyen formában való fenntartását gazdasági életünk 
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zászlóvivői nem akarták. Sok volt a gazdasági szakértő, mindannyian 
központi igazgatók vagy bankvezérek szerettek volna lenni, de tehe-
tősebb értelmiségünkből nagyon kevesen vagy egyáltalán nem akadt 
olyan, aki megelégedett volna a szerény szövetkezeti tag címével, 
különleges anyagi és személyes kereseti források nélkül. Minden falu 
végre megalakíthatta volna a földmunkások hitelszövetkezetét, hogy 
a kisgazdák, kisiparosok és a többi kisemberek próbálkozását ne is 
említsük. Úgy azonban, ahogy annak megalakulni és működni kellett 
volna, nem állott érdekében azoknak, akiknek ezt gondjaira bízták, 
vagy azoknak, akik abban rövidesen jelentős befolyásra tettek szert. 
Az ügyészeknek kellett a sok per, a befolyásos tagok közbenjárás címén 
gyanús jövedelmekre tettek szert, és mindezeknek nem az igazi népi 
szövetkezet kellett, hanem olyan intézmény, amelyekből ők húzhatták 
a hasznot. Sokan felismerték a bajt, orvosolni is akarták, de mindez 
nem sok eredménnyel járt.

A hitel és tőke szövetkezeti alapon való összpontosítása szükséges, 
de a magasabb nemzeti szempontok feltétlen szem előtt tartása mellett. 
Tudjuk azt, hogy korunk nagy gazdasági válságai és bizonytalanságai 
nem alkalmasak arra, hogy a tőkeszaporítás és hitelmegszervezés terén 
gyors és jelentős eredményt érjünk el. Azonban a legégetőbb szükség-
letek kielégítését még a mai nehéz időkben is keresztül lehet vinni. Az 
előbb említettekben rámutattunk a hibákra és azok káros következ-
ményeire, amelyek erkölcsi és anyagi szempontból felbecsülhetetlenek, 
mégis úgy véljük, hogy nem az előbb említettek jelentik a legnagyobb 
mulasztást, és okozzák a jóvátehetetlen bajt, hanem inkább az a tény, 
hogy ezeknek balsikere miatt minden más szervezkedési formáról és 
lehetőségről lemondtunk.

Mert nemcsak a tőke és a hitel az, amelynek céltudatos megszerve-
zése révén sikeresebb gazdasági eredményeket tudnánk elérni, hanem 
mindennemű olyan gazdasági szervezkedés és ténykedés is, amelynek 
nemzeti összetartás és felelősség az alapja, és amelynek népünk kisebb-
nagyobb csoportjának gazdasági fellendítése és érdekeinek előmozdítá-
sa a célja. Elismerjük, hogy az ilyen irányú gazdasági megmozduláshoz 
sokkal több lelkesedés, áldozatkészség és önzetlenség kell, mint az 
említett szervezkedéshez. A szervezők és a vezető személyek egyéni 
gazdasági előnye pedig lényegesen kisebb a nagyobb áldozatkészséggel 
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és az általános népérdekért kifejtett, több fáradsággal és idealizmussal 
járó munkával szemben.

A Zágrábban tanuló magyar egyetemi ifj úság tanúja volt annak a 
nagyszerű és bámulatos eredményekkel járó gazdasági szervezkedés-
nek, amelyet a horvát nemzeti hívott életre gazdasági életének – mint 
nemzeti létérdekének – megvédelmezésére, biztosítására és felemelé-
sére. A horvát nemzet a Gospodarska Sloga (Gazdasági Összetartás) 
révén kifejtett gazdasági szervezkedésével és munkájával gyönyörűen 
bebizonyította, hogy milyen óriási gazdasági előnyöket lehet biztosítani 
a nemzeti összetartáson és áldozatkészségen alapuló, és a széles nép-
rétegek gazdasági és szociális felemelését célzó gazdasági szervezettel. 
Elsősorban tehát az ilyen, vagy hasonló célú gazdasági szervezeteket 
kellett volna nálunk is kiépíteni, ahová a népnek tagsági díj, vagy egyéb 
hozzájárulás címén aránylag minimális összeget kell befektetnie, ezzel 
szemben hasznát rövidesen élvezheti. Kimeríthetetlen az ilyen szervez-
kedés munkaköre és lehetősége a gazdasági és szociális élet terén. Az 
ilyen tőke nélküli szövetkezetek elsősorban kikapcsolják a közvetítő 
kereskedelmet, és az ily módon elért többletet nem a spekulánsok, 
hanem a szövetkezet tagjai kapják. Ennek a gazdasági szervezkedésnek 
egyik formája a beszerzési, a másik az értékesítési szövetkezet. Példának 
hozhatjuk fel, hogy az egyik szerémségi magyar faluban Gazdasági 
Összetartás néven szintén működik egy ilyen szövetkezet. Ennek fő 
célja tulajdonképpen a vevők megszervezése és az üzlet központosított 
levezetése. A tagok néhány dinár tagsági díjat fi zetnek, és ennek elle-
nében központi szervezetükön keresztül ruha- és textilszükségleteiket 
nagykereskedelmi áron, mintakönyv után rendelik. Sertésállományuk 
oltását szintén közösen végzik, és így körülbelül negyed árat fi zetnek. 
Hízott sertéseiket, egyéb piacra kerülő jószágaikat és terményeik értéke-
sítését szervezetük révén sokkal kedvezőbb feltételek mellett eszközlik. 
Másutt a munkapiac kérdését is szabályozzák, és megállapítják azokat 
a béreket, amelyekhez úgy a munkaadók, úgy a munkások önkéntesen 
alkalmazkodnak.

Mindezeket csak példaképpen hozzuk fel anélkül, hogy az ilyen 
irányú gazdasági szervezetek szolgai utánzására vagy átültetésére 
gondolnánk. Megemlítjük azonban azt, hogy munkásegyleteink és 
gazdaköreink a hasonló lehetőségű szervezkedés kihasználása terén 
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nagy mulasztásokat követtek el. A magyar nép gazdasági megszervezése 
és szociális felemelése érdekében legtöbbet gazdaköreink tehetnének. 
Legalábbis a kezdeményezésnek gazdaköreinktől kellene kiindulnia. 
Hisz ezeknek az egyesületeknek már az alapszabályai is – a legtöbb 
esetben – hasonló célú működést vagy törekvést írnak elő. Ehhez 
azonban elsősorban az kellene, hogy gazdaköreink élére olyan vezetők 
kerüljenek, akik a magyarság gazdasági kérdéseit, az ezekkel kapcso-
latos összes szociális problémák lényegét, jelentőségét és főleg széles 
néprétegeinket érintő, nemzetfenntartó vonatkozásait világosan látják. 
Gazdasági és szociális kérdéseink ilyen emelkedettebb értelemben való 
felfogása mellett eddig egyedül a temerini gazdakör részéről láttunk 
követésre érdemes cselekedeteket.

Hogy egyes gazdaköreink mennyire nem álltak hivatásuk magas-
latán, mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy az egyik gazdakör elnöke 
közgyűlési beszámolójában a kör évi munkájából legeredményesebb 
ténykedésként a politikai lélekvásárlásra kapott pénz szétosztását 
emelte ki.

Népközösségünk legnagyobb része földműves. Többi tagja is köz-
vetve vagy közvetlenül a földművelésből él. Részünkre tehát a földmű-
velés problémája, ennek tökéletesítése, és vidékünkön alkalmazható 
legbelterjesebb formája az egyik legfontosabb gazdasági kérdés. A 
földművelés és az állattenyésztés terén a régi, talán megszokott, de nem 
egyszer elavult eljárásokat el kell hagyni, és ezek helyett újabb, hasznot 
hajtóbb módszereket kell alkalmaznunk.

Egyes vidékeink e tekintetben szembeötlő visszamaradást mutat-
nak. Sok helyen búzán és kukoricán, a legjobb esetben cukorrépán 
kívül még mindig nem – vagy csak nagyon kis mértékben – termelnek 
ipari növényeket. Másutt hatalmas területű kertekben burgonyát, 
kukoricát, néha mákot találunk. Mennyivel kifi zetőbb lenne, és a szé-
lesebb néprétegeink egyhangú táplálkozását is milyen nagymértékben 
gazdagíthatnánk, ha ezeket az egyhangú növényekkel bevetett kerteket 
gyümölcsösökké alakítanánk át. Egyes magyarlakta vidékek gazdasági 
elmaradottsága különösen szembeszökő, ha az ipari növényeket nagy-
mértékben termelő német vidékkel hasonlítjuk össze. Ezek a vidékek 
a kenyérmagvak termelésén kívül a különféle ipari növények, kender, 
len, komló stb. termelése révén olyan termelési többletet értek el, hogy 
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ezáltal földjeik értékét is megkettőzték a szomszédos magyar települések 
földáraival szemben. Amellett elérték azt a fontos mellékeredményt is, 
hogy az ilyen termelési módszerhez több munkáskezet foglalkoztatnak. 
Az ipari növények termelése többszörös munkatöbbletet igényel, ami a 
mi földmunkás tömegekben bővelkedő vidékeink szempontjából felbe-
csülhetetlen jelentőségű, és éppen ezért e szempont sem hanyagolható 
el gazdasági kérdéseink és szervezkedésünk tárgyalásánál. 

Mindebből önként következik, hogy a magyar földműves nép 
gazdasági fölemelése és megerősítése a legfontosabb feladat. Amikor a 
magyar földműves nép gazdasági fölemelkedéséről és megerősítéséről 
beszélünk, nem csak a földtulajdonosok gazdasági érdekeire gondo-
lunk, de elodázhatatlan szükségként lebeg szemünk előtt a magyar 
népközösség legnagyobb táborának, a földet művelő, a földért verej-
tékező magyar földmunkások szociális helyzetének javítása is. Ezen 
égető probléma megoldásán való fáradhatatlan és következetes mun-
kálkodást követeli nem csak a jövőbe néző nemzeti öntudat, hanem a 
keresztény erkölcs és emberi igazságérzet is. Sajnos, népünknek éppen 
a legfontosabb gazdasági problémájával, a földmunkásaink százezres 
tömegének kereseti és megélhetési lehetőséget nyújtó háziipar kérdé-
sével alig foglalkozott valaki.

Hónapokon át sok helyütt az egész család azzal tölti idejét, hogy 
feléli a nyári hónapok munkájával beteremtett eleségét. Az egész 
háznép asszonya és férfi ja munkanélküli. A polgáriasodás nyomán a 
népviseletet elhagyták, és vele együtt a ruházati cikkek szövését, fonását 
is. Abban az időben, amikor ez a folyamat megindult, bővében volt 
a nagyobb kereseti lehetőséget biztosító munkaalkalom, a ruházati 
cikkek beszerzési ára pedig alacsonyabb volt azok házi előállításánál. 
A szövőszékeket, rokkákat és guzsalyokat tűzre vetették, és még akkor 
sem csináltak újakat, amikor a munkaalkalom és kereseti lehetőség 
megcsappant, és amikor a gyáripari termékek árai nem álltak arányban 
sem a munkabérekkel, sem a kender és a gyapjú nyersanyagának árával.

Megemlíthetjük, hogy ezen a téren a Vajdaság minden népe jobb 
helyzetben van, mint mi, magyarok. A szövő és fonó háziiparokat 
nem vetik meg, és téli hónapokban sok családnak egyetlen és biztos 
megélhetést nyújtó foglalkozása a házi szőttes, a len, kender és gyapjú 
fonásából előállított háziipari cikkek. Nálunk mindehhez hiányzik a 
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kezdeményezés és a céltudatos felvilágosítás, amely népünk érdeklődését 
ez iránt felkeltené.

Az egészséges munkáslakás, népünk táplálkozásának javítása, az 
életszín emelése mind olyan feladatok, amelyeknek megoldására nem 
várakozhatunk az utánunk jövő nemzedékre. Nem várakozhatunk, 
mert nemzeti fejlődésünk legbiztosabb és egyedüli zálogát a földben 
legmélyebben gyökerező, és kifogyhatatlan magyar életerőt képviselő 
földműves népünk erősségében látjuk. 

Számot adunk. A Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók 
Kultúregyesületének Értesítője 1932–1940. Összeállította a 

szerkesztőbizottság. Zagreb, Tiskara Šek (B. Šek), 1940. 
Gazdasági élet, 123–130. p.
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A JUGOSZLÁV VALLÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGEK 
ÉS AZ ÚJ KÖZÉPISKOLAI TÖRVÉNYJAVASLAT
 

A szkupstina elé benyújtott új középiskolai törvényjavaslatot Jugoszlá-
viában több súlyos érv indokolja. Jugoszlávia, mint utódállam ugyanis 
különböző iskolarendszereket örökölt a hozzácsatolt területekkel. (A 
„Vajdasággal” magyar, Szlovéniával osztrák, Horvátországgal önálló 
horvát, Bosznia-Hercegovinával más iskolarendszereket.) Ezeket végre 
egységes pedagógiai szellem alá fogni: természetes törekvés. De az új 
SHS állam új politikai élete is magával hozza azt a szükségességet, hogy 
az új állam a középiskoláit nemzeti szempontból is a nemzet magasabb 
kultúrájának szolgálatába állítsa. S végül erős indoka az új javaslatnak 
az a dicséretes körülmény is, hogy Jugoszlávia a középiskoláit a mai kor 
szellemi magaslatára óhajtja felemelni.

Ezek ellen a jugoszláviai kisebbségeknek nem lehet kifogásuk, sőt 
örülniük kell, hogy az új hazájuk kultuszkormányzata a középiskolá-
kat magasabb kultúrfokra kívánja országos törvényerővel felsegíteni. 
Éppen ezért mi nem is szállhatunk perbe ennek a törvényjavaslatnak 
azzal a tendenciájával sem, hogy pedagógiai szempontból kedvez az 
ún. „utilitáris irányzatnak”, amennyiben az eljövendő középiskolák fő 
típusául a reálgimnáziumokat avatja a humanisztikus-ideális gimnázi-
umok háttérbe szorításával. Nem szállunk perbe ezzel a tendenciával, 
bár mi, személy szerint, az „ideális irányzatért” inkább lelkesedünk, 
mert szent hitünk, hogy a mai, erkölcsi karakterben gyenge, vallási 
tekintetben a mély és aktív christianizmusban ingatag, de az ösztövér 
materializmus által drasztikus korban inkább szükséges az a középfokú 
oktatás, amely nemcsak […] életre nevel reális szakszerűséggel és csak 
az intellektus szaturálásával, hanem amely a mai élet ellen is tud és mer 
egy ideálisabb, erkölcsben szilárdabb, életfelfogásban emelkedettebb és 
megvesztegethetetlenebb új intelligens és jellemes nemzedéket nevelni. 
Ám, ha már a nemzeti kisebbségeknek ma, ízlésük és jellemük ellenére, 
a legirgalmatlanabb realitásokkal is kell megküzdeniük, sőt, hogy egy 
mindennapi példára hivatkozzunk, úgy látjuk, hogy a kisebbségek jöven-
dő nemzedéke leginkább csak a politikától függetlenebb reális pályákon 
tudja létét biztosítani, nem szólunk bele az utilitáris és ideális irányzat 
vitáiba. Minket tehát elsősorban az új javaslatnak csak azok a cikkei 
érdekelnek, amelyek a mi kisebbségi vallási és nemzeti kultúránkat 
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érintik. S hogy ehhez a javaslathoz már most szólunk hozzá, amikor még 
nem is elfogadott törvényről van szó, ebben az a tapasztalati elv vezet 
bennünket: a szellemi infl uenzát megelőzni a legbiztosabb védekezés. 
Post festa funebralia, csak Márius Karthágót sirató gyásza következhet.

Tehát: először a javaslatnak rövid historikuma. Már Jugoszlávia 
megszületése után két évvel a kultuszkormány kezdeményezésére meg-
alakult egy széleskörű tanügyi bizottság, az ország minden középfokú 
és felsőbb fokú intézménye nevében, amely megállapította azokat az 
alapvető elveket, amelyeken az új délszláv középfokú közoktatásügynek 
fel kell épülnie. (Glasnik Profesorskoga društva 1927. VII. knjiga)57 Az 
így elkészített akkori javaslattervezetet a tanári kongresszus is részlete-
sen megtárgyalta, de azóta is sok változáson ment át a tervezet, főleg a 
gyakori miniszteri változások következtében. Minden újabb kultusz-
miniszter (10 volt azóta) rányomta a maga egyéni kultúrprogramjának 
a bélyegét annyira, hogy némely cikk az eredetivel teljesen ellentétes 
fogalmazáshoz jutott. A javaslat a mostani formájában 1926 novembe-
rében készült el. A tanáregyesület újból letárgyalta a mai redakciójában, 
és több, közben módosított cikket sikerült eredeti szövegezésében újra 
elfogadtatnia. Jelenleg már a szkupstina előtt fekszik a javaslat, de hogy 
mikor válik tényleg törvénnyé, az épp olyan bizonytalan, mint 8 év óta 
az egész délszláv politikai élet.

Arra a kérdésre, hogy 8 év óta, eddig milyen törvényes alapokon nyu-
godott a jugoszláviai középfokú oktatás, a rövid felelet ez: a Bácskára, 
Baranyára, a Bánságra, tehát a Vojvodinára és Montenegróra minisz-
tertanácsi határozattal kiterjesztette az 1912-es szerbiai középiskolai 
törvényt, míg a többi csatolt területeken a régi, öröklött iskolarend-
szerek maradtak érvényben. Vagyis az egész középiskolai helyzet ma 
is még csupán provizórikus. Az összes középiskolák száma 172. Ezek 
közül 116 (ebből 13 leányiskola) nyolcosztályos, 21 hatosztályos és 35 
négyosztályos. Az összes tantermek száma 2058. A működő összes 
középiskolai tanárok, illetve előadók száma 3551 (ezek közül 732 a nő). 
A tanulók száma 80.150 (ezek közül 21.100 a leány), 161,5 lakosra esik 
egy középiskolai tanuló, 7558 lakosra pedig egy középiskola.

 57 Tanárok Egyesületének Híradója, VII. füzet, 1927.
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Három állami középiskolában (Szabadka, Zenta, Nagybecskerek) 
párhuzamos állami magyar tagozat áll fenn (8 osztályos) 986 magyar 
tanulóval (203) leány. Két állami középiskola német nyelvű tagozattal 
bír, de csak négyosztályos egyelőre, 535 tanulóval (105 leány). A fenti 
összesített középiskolai számból 13 középiskola orosz, az emigráns 
oroszok részére, amely iskolák közül 10 nyolcosztályos, az orosz tanulók 
száma 2596 (1105 leány), míg a működő középiskolai orosz tanárok 
száma 261 (68 nő) (Godišnjak Kr. Srba Hrvata i Slovenaca, Beograd. 
1926. 391. p.).58

A középiskolák összköltségvetése 1924/25-ben 85.082.662 di-
nár, 1926/27-ben 98.788.108 dinár. (Az egész kultuszköltségvetés 
1924/25-ben 756.289.514 dinár, 1926/27-ben 800.000.000 dinár, 
vagyis 1926/27-ben az állami összköltségvetésnek a 6,2%-a.) Ezeket 
a statisztikai adatokat szükségesnek tartottuk e helyen jelezni, hogy a 
szóban forgó javaslatnak illusztráljuk a számszerű és reális hátterét is.

A középiskolákról szóló törvényjavaslat terjedelmileg meglehető-
sen nagy alkotás, mert nem kevesebb, mint 130 §-t tartalmaz. Jogi 
struktúrájához nem szólunk hozzá, s nem tesszük kritika tárgyává 
a kontemplált személyi és dologi rendelkezéseit sem. Az első, amit 
kifogásolnunk és sérelmeznünk kell az, hogy a javaslat egyetlen szóval 
sem említ kisebbségi középiskolát, sőt felekezeti középiskoláról sem 
akar tudni; ismer a javaslat állami középiskolát, ismer kerületi, járási 
és városi középiskolát, ismer végül privát-társulati középiskolát, de sem 
felekezetről, sem nemzeti kisebbségről egyáltalán nem kíván tudni. 
Van ugyan – mint már jeleztük – ma állami magyar és német tagozatú 
középiskola, de a jövendő törvény ezeket a most fennálló kisebbségi 
állami tagozatokat sem kodifi kálja név szerint, úgy látszik tehát, hogy 
ad hoc miniszteri rendeletektől függ majd az egzisztenciájuk. Ám hogy 
ez az alap nagyon is ingatag, az kétségtelen, mert a változó politikától 
pedagógiai megalapozottságot remélni Európában is nehéz dolog, a 
Balkánon pedig egyenesen képtelenség.

De talán a javaslatnak 16. és 17. §-ában kereshet majd menedéket a 
vallási és nemzeti kisebbség? Ez a két cikk ugyanis a magániskolákról 
rendelkezik. Idézzük tehát szó szerint: „16. §. A közoktatásügvi mi-

 58 A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Évkönyve, 1926.
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niszter javaslatára, a minisztertanács jóváhagyásával, királyi ukáz által 
engedélyezhető olyan korporációknak, amelyeknek tagjai államunk 
alattvalói, magángimnáziumok megnyitása. A magángimnáziumnál 
eltöltött szolgálati évek nem számíthatók be állami szolgálatba.

17. §. Ezeknek az iskoláknak működése felett a közoktatásügyi mi-
niszter gyakorol felügyeletet inspektorai és kiküldöttei által. A   miniszter 
az iskolákat az esetben, ha nem felelnek meg a jelen törvény rendelke-
zéseinek, bezárathatja.” (Glasnik Profesorskoga društva 1927. VII. 6. 
p.) Aki elmélkedve olvassa el ezt a két idézett cikket, nem találja meg 
bennük sem a valláskisebbségi, sem a nemzeti kisebbségi iskoláztatás 
menedékét, mert a nyilvánossági jogról a javasolt paragrafus egyetlen 
mellékmondata sem rendelkezik. Az év végi vizsgálatokról szóló intéz-
kedések nem tesznek különbséget az iskolák jellege szerint, csupán az 
érettségi vizsgálatokról szóló cikk tartalmaz pozitív intézkedéseket, 
Szólván eképpen: „60. §. Érettségi vizsgálat csak állami középiskolák-
ban tehető. De a közoktatásügyi miniszter megengedheti, hogy ez a 
vizsgálat letehető legyen a kerületi, járási és városi középiskolákban is, a 
közoktatásügyi miniszter kiküldöttjének az elnöklete alatt.” (uo. 12. p.)

Ilyen szűk jogú magán középiskolák tehát valóban nem lehetnek az 
intézményes kisebbségi iskolajövő. De nem remélhető a kerületi, járási és 
városi középiskolákban sem a kisebbségek kulturális jövőjének a biztosí-
tása, hiszen ezeknek az autonóm testületeknek az élén szerbek állanak, 
akik aligha járulnának hozzá a magyar vagy német nyelvű kerületi, 
járási vagy községi középiskolák fenntartásához, illetve felállításához. 
Ez az egész cikk egyébként is Horvátországot, Dalmáciát, Szlovéniát 
érinti, ahol túlnyomó többségben eddig is ilyen jellegű szláv iskolák 
állnak fenn. Különben a javaslat nem szól az államosított vajdasági, 
felekezeti és községi iskolákról, azok esetleges visszaadásáról sem, ami 
annak valószínű jele, hogy azok végleg állami intézmények marad-
nak. Ezt a gyökeres valláskisebbségi és nemzeti kisebbségi sérelmet az 
SHS állam tehát nem hajlandó reparálni, hiába követeli magának az 
iskolafenntartás szabad jogát a katholikus püspöki kar, a református 
és evangélikus egyházmegye, vagyis az egész jugoszláviai nyugati ke-
reszténység, amelyet középiskoláitól megfosztottak.

Tisztára valláserkölcsi szempontból, vagy talán így is mondhatnók, 
valláskisebbségi szempontból, rendkívül aggodalmasak a javaslatnak 
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az 1. §. 22., 23., 24., 27. §-ai, továbbá a 34. §., de különösen a 68. §. Az 
első cikk a középiskolák feladatát tűzi ki ezekben: „1. §. A középiskola 
feladata kifejleszteni erőteljesen a tanulók képességeit, hogy nekik 
nacionális és egyetemes műveltséget adjon, s hogy őket előkészítse az 
egyetemen vagy a főiskolákon való további munkásságra.” (uo. 3. p.) 
Íme, milyen aggodalmas ez a cikk, különösen azért, mert a tanulók 
jellemfejlesztéséről egyáltalán nem szól, de nem emlékezik meg a val-
láserkölcsi neveléséről, még kevésbé a keresztény világnézet alapjára 
épített erkölcsi nevelésről. A középiskola jövő pedagógiája tehát kizá-
rólag intellektuális lesz, az akarat nevelésének láthatólag programszerű 
negligálásával. Hogy az intellektualizmus túltengése, különösen hacsak 
a reáliákra épít, labilis jellemű és minden nemes aktivitásra képtelen 
generációt fog nevelni, az aligha lehet kétséges. A ,,pure et simpliciter” 
nacionális, helyesebben nacionalista nevelés pedig a leggyakrabban a 
korlátolt és türelmetlen sovinizmusig vezet el, ami a kisebbségek szem-
pontjából – főképp a Balkánon – indokolt aggodalom.

A 22–27-ig terjedő cikkek minden pedagógiai eszköznek az előírási 
jogát egyedül a miniszter kezébe teszik le, a tanrend, a tárgyak, a tan-
könyvek ügyét is. Természetes, hogy az egyházak itt hittani könyveiknek 
a kiadási jogát reklamálják, mert hiszen „iure divino”, et „praecepto 
praedicandi” a hittani tankönyvek tartalmának az előírása és kiadásának 
a joga mindenkor az egyházak autonóm jogkörét jelenti. (uo. 6–7. p.)

A 34. cikket azért sérelmezik a vallási kisebbségek, mert a miniszter 
maga rendelné el kizárólag az iskolák előadási szünnapjait is, ámde 
nincsen szó a jelzett cikkben arról, hogy az egyházi főhatóságokkal 
egyet értőleg. Hogy ez mennyire fontos az egyházak szempontjából, 
kitetszik már csak abból a tényből is, hogy ily módon a pravoszláv 
miniszter belenyúlhat a katholikus ünnepkörökbe, amire eddig is volt 
példa. (uo. 8. p.) A legfájdalmasabb azonban a javaslatnak 68. §-a. Miu-
tán ez a kontemplált cikk kettős szempontból is rendkívül aggodalmas, 
ezt is szó szerint kell idéznünk. „68. §. Minden középiskola tanulói, 
intellektuális, morális, esztétikai és higiénikus tökéletesítésük céljából 
egy egyesületet alkothatnak, de semmiképpen sem néptörzsi, vagy 
vallási alapon. Az ilyen egyesületek működése az iskola hatóságának 
állandó felügyelete alatt áll. Az egyesületek alapszabályait a közoktatási 
miniszter hagyja jóvá a közoktatásügyi tanács javaslatára.” (uo. 13. p.)
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Ez a cikk tehát a gyakorlatban kettős kisebbségi sérelmet tartalmaz: 
1. lehetetlenné teszi a nemzeti kisebbségi középiskolai önképzőkörök 
létesítését, ahol pedig a kisebbségi tanulók pl. a magyartanáruk vezetése 
alatt bővebben és alaposabban mélyedhetnének el a magyar irodalomba 
és általában a magyar kultúrába. 2. Lehetetlenné teszi a valláserkölcsi 
egyesületek létesítését is, pld. a Mária-kongregációk működését, holott 
viszont ezek köztudomás szerint a katholikus ifj úság pasztorációjának 
a gyöngyei. Világos, hogy ennek a cikknek a tendenciája az, hogy csak a 
nagyszerb szellemű, „egységes nemzeti” alapú egyesületek működhes-
senek a belgrádi nacionális nevelés fejlesztésére. Ezt a cikket fogadják 
különben legfájóbban a vallási és nemzeti kisebbségek. Kulturkampfot, 
nemzetközi szerződést emlegetnek, lelkiismereti szabadságot, a vallási 
konfesszió szabadságának megsértését, állami intoleranciát, és joggal 
mindkét oldalról. „Morális nevelésről” szól a cikk, de milyen morál 
lehetséges vallás nélkül? (Narodna politika, Zagreb 1927. február 4. 
1–2. p.) Állampolgári, politikai, szociális, szóval laikus morál? Cseh-
szlovákia, Franciaország és Szovjetoroszország eléggé modern doku-
mentumok arra, hogy hová visz a vallásnélküli „erkölcs”. S valóban az 
SHS állam, amely még kiforratlan, politikai tekintetben a legnagyobb 
mértékben konszolidálatlan, nem viselheti el sem egy karakterhiányos 
jövő generációjának vallástalan luxusát, sem pedig egy kultúrharc el-
szánt rengését, mert mindkettő nemcsak Canossába vezet, de Babylon 
összeomlásához is.

Korrekturák nélkül a beterjesztett javaslattal nem lesz és nem lehet 
sem szanált, legkevésbé konszolidált a délszláv középfokú oktatás. De 
azt is az SHS állam jövője sínyli meg, ha mint nyolc év óta mindig „ad 
graecas Kalendas” tolja ki az egységes, de igazságosabb, a modern, de 
komolyabb középiskolai törvénye megalkotását. Az aggodalmas, java-
solt intézkedések korrektúráját a kisebbségek a szkupstinától várják. 
Vajon újra hiába?

Magyar Kisebbség, 1927. március 15. [VI./6.] 198–204. p.
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JOGUNK VAN AZ ISKOLÁHOZ

A  Grol Milán közoktatási miniszter által benyújtott népiskolai törvény-
javaslat még abban a közömbösített atmoszférában is, amely Beográdban 
minden kisebbségi kérdéssel szemben kialakult, a kisebbségi problémát 
a politikai életnek első vonalába helyezte. A Grol-féle javaslat kisebbség 
ellenes tendenciája és intézkedései természetszerűen kihívták a magyar 
és német pártok állásfoglalását a tervezett törvénnyel szemben. Dr. 
 Strelitzky Dénes magyarpárti nemzetgyűlési képviselőnek Beográdban 
elhangzott beszéde annyira tárgyilagos és csak reális érvekkel dolgozó 
volt, hogy erre felfi gyeltek még azok a beográdi politikusok is, akik 
általában nem tudnak valami sok érdeklődést tanúsítani a kisebbségi 
kérdések iránt. A német pártnak a törvényjavaslat ügyében hozott hatá-
rozata kimélyítette ezt az érdeklődést, és végre eljutottunk odáig, hogy 
a beográdi sajtó foglalkozik olyan kérdéssel is, amely a kisebbségeket 
érinti anélkül, hogy a szokott irredenta frázisokkal hozakodnék elő.

Különösen érdekes és fi gyelemreméltó az a Politikában megjelent 
cikk, amely a német pártnak adresszáltan, de valamennyi kisebb-
ségnek szól. A cikkíró ugyanis azt mondja, hogy nem képzelhető el 
olyan jugoszláv kormány, amely ne teljesítené a németség valamennyi 
iskolakívánságát, ha a német pártnak sikerül a lausitzi szerbek59 részére 
előnyöket szerezni az iskolai oktatás terén. A cikkíró precízen megfogal-
mazta a lausitzi szerbek kulturális kívánságait: anyanyelvű népiskolák, 
tanítóképzők, főgimnáziumok, lelkészképző, szerb lelkészek és szerb 
tanítók. Ha ezeket megkapják a német kormánytól a lausitzi szerbek, 
akkor, de csak akkor megkapják mindezeket a jugoszláviai németek is.

Dr.  Krafft   István német párti képviselő igen érdekes levélben vála-
szolt ezekre a kívánságokra, és kifejtette azt az elvi álláspontot, hogy 
a kisebbségeknek természetesen támogatni kell egymást, azonban ez 

 59 Lausitz (Luzsica) iparilag fejlett közép-német vidék az Elba és az Odera folyók között. 
A VII. századtól szláv törzsek által lakott terület volt, melyeket a középkor folyamán 
a németek germanizáltak. A XX. század elején a mintegy 10.000 fős, magát szlávnak 
tekintő közösség a luzsicai szláv – más följegyzésekben vend, újabban szorbnak 
nevezett – nyelvet beszélte. Történelmükre, rendezetlennek vélt jogi helyzetükre a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság politikai vezetése a német és a magyar kisebbségi 
jogok követelésekor gyakran hivatkozott. 
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a támogatás kölcsönösen csak morális természetű, de nem politikai 
jellegű. Vagyis egyik kisebbség a másik kisebbségnek a maga többségi 
kormányával szemben vívott létfenntartási küzdelmébe nem avatkozhat 
be. Ezt természetesen minden kisebbségi politikusnak alá kell írni, és 
ez a válasz érdemlegesen már el is intézte a Politika cikkírójának kissé 
fantasztikusan hangzó feltételeit. De nekünk, magyaroknak különleges 
mondanivalóink vannak ezekre a posztulátumokra. 

Tehát a viszonosság és a kölcsönösség alapján jár Jugoszláviában a 
kisebbségeknek anyanyelvű népiskola, tanítóképző, középiskola, kultu-
rális és tanszabadság. Természetesen nem is gondolunk arra, hogy a jó 
tanácsot megfogadva Magyarországon akciót kezdjünk olyan intézke-
désekre, amelyekre hivatkozva a viszonosság alapján követelhetnénk az 
iskoláink és nemzeti jellegű tanításunk jogait. A dr.  Krafft   által kifejtett 
elvi álláspont értelmében nem is tehetnénk ezt meg, de másrészt erre 
nincs is semmi szükségünk. Ugyanis ezeket a feltételeket magyar részről 
már mind teljesítették. A Politika cikkíróját fi gyelmeztetjük arra, hogy 
a Vajdaságban a magyar uralom alatt volt szerb főgimnázium és volt 
szerb tanítóképző; voltak szerb lelkészképző intézetek, és voltak szerb 
anyanyelvű oktatást nyújtó népiskolák. Ezek szabadon működhettek 
és terjeszthették a szerb nacionális kultúrát, voltak saját alapjaik, és 
ahol erre szükség volt, nagy állami támogatást élveztek. Ezek olyan 
tények, amelyek a vajdasági szerbség előtt bizonyításra nem szorulnak, 
ha pedig Beográdban kételkednének az itt felhozottak valóságában, a 
tamáskodók forduljanak a karlovci patriarhátushoz, amely részletes 
felvilágosítást adhat a hajdan való szerb iskolákról, iskolaalapokról és 
azokról a megállapodásokról, amelyeket a magyar állam a támogatás 
és a pénzbeli segítés egyes kérdéseiben az iskolafenntartók, a szerb 
nemzeti egyház faktoraival az élő magyar törvények alapján létesített. 
Így volt ez a múltban, és semmi tudomásunk arról nincsen, mintha 
a mai Magyarországon, amelynek különben alig vannak kisebbségei, 
valaminő retrográd intézkedés történt volna a kisebbségi oktatás terén.

Nekünk, magyaroknak tehát még a viszonosság elve alapján is ki-
járnak mindazok az iskolajogok, amelyek olyan sajnosan hiányoznak 
a  Grol-féle javaslatból, és amelyek elnyerése nélkül nem képzelhető el 
a jugoszláviai magyarság lelki megnyugvása. Ámde van még a hirtelen 
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előráncigált viszonossági alapon kívül más alap is, amelyre támaszkodva 
igényt tarthatunk ezekre a legelemibb iskolai jogokra. 

 Nem akarunk a Saint-Germain-i kisebbségvédő szerződésekre   hi vat-
kozni, amelyekre csak igen homályos és félremagyarázásokra alkalmas 
utalás történik a  Grol-féle javaslatban. Az országnak az alaptörvényeire 
hivatkozunk, amelyek szerint minden állampolgár egyenlő, nyelvre és 
nemzetiségre való tekintet nélkül. Ez tehát azt jelenti, hogy a magyar 
gyermeknek éppúgy megvan a teljes és korlátozatlan tanulási joga, 
mint a szláv gyermeknek. Ezt valahogyan nem akarják megérteni még 
azok sem, akik például a lausitzi szerbek számára jogokat követelnek. 
Szerintünk igen helyesen és igen természetesen. De ezeknek a vérbeli 
nacionalistáknak, akiknek fáj a lausitzi szerbek jogsérelme, be kell 
látniuk azt, hogy ami természetes az egyik kisebbség esetében, az 
természetes a másiknál is. Ha természetes, méltányos és jogos, hogy 
a lausitzi szerbek iskolákat, tanítóképzőt, főgimnáziumot és lelkész-
képzőt kapjanak, akkor természetes és jogos az is, hogy a jugoszláviai 
magyarok mindezt megkapják. A lausitzi szerbeknek ezeket a jogokat 
Beográdban nem lehet megadni, de Beográdban meg lehet adni a ju-
goszláviai magyaroknak kijáró jogokat. És ha ez megtörténik, akkor 
sokkal tisztábbnak, igazságosabbnak és emelkedettebb szelleműnek 
fognak látszani a lausitzi szerbség jogainak elérésére Beográdban meg-
nyilvánuló törekvések, mint így, amikor azok, akik a lausitzi szerbség 
jogai mellett lándzsát törnek, ugyanakkor elzárkóznak a jugoszláviai 
kisebbségek legszerényebb kulturális kívánságainak teljesítése elől. 

Hírlap, 1928. november 24. 3. p.
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q Berkes József
A SZERB DIKTATÚRA 
HÁROM KULTÚRTÖRVÉNYE
 

A délszláv államnak megalakulása óta nem volt sem egységes iskola-
rendszere, sem egységes iskolai törvényhozása, de nem volt egységes 
kultúrája sem. Nem volt egységes iskolarendszere, hiszen minden hozzá-
csatolt területe azelőtt más-más iskolarendszerrel bírt, s azt egy évtized 
alatt átformálnia nem sikerült. Nem volt egységes iskolai törvényhozása 
sem, mert bár a tizenkét év alatt az egységes törvényhozással kísérleteket 
is tett a belgrádi államhatalom, e kísérletei mindig megbuktak a csatolt 
területek szervezett és hangos ellenállásán. Nem volt és ma sem lehet 
egységes kultúrája sem, mert a fennálló kultúrakülönbségek nivellálása 
soha sem lehet egy évtized munkája.

Ha a délszláv államban fennállott iskolarendszereket vesszük   fi -
gye lembe, igen nagy különbségeket kell köztük meglátnunk. A Ma-
gyarországtól elcsatolt bácskai–bánsági–baranyai–muramenti területek 
magyar iskolarendszere teljesen európai magaslaton állott és évszázados 
fejlettségre tekinthetett vissza. A szűkebb Ausztriától elvett terület-
részeken, a krajna–karinthia–stájeri részeken, a legeurópaibb osztrák 
iskolarendszer dívott. Horvátország horvát–magyar iskolarendszere 
szintén egészen európai pilléreken nyugodott. Viszont a tágabb Mo-
narchiától elválasztott területeken, Boszniában, Hercegovinában, 
Dalmáciában, ha nem volt is még egészen európai az iskolarendszer, de 
erősen arra felé tartott, különösen az utolsó monarchiális évtizedben. 
Ezzel szemben a háború előtti Szerbiában, ha a XIX. század folyamán 
a szerb iskolarendszer nagy léptekkel haladt is Európa felé, mégis szelle-
mében letörölhetetlenül magán hordozta még a bizánci pravoszlávizmus 
minden bélyegét, és főleg a gyakorlati pedagógia terén még mindig a 
félig-befejezettség balkánias jellegét viselte magán. Ó-Szerbiában végül 
még egészen balkáni jellegű volt minden iskolázás.

Ami a Jugoszláviához csatolt európai területek iskolatörvény-ho zá-
sát illeti, az köztudomás szerint, európai nívón állott. Szerbia iskola-
törvény-hozása is európai szellemről tesz tanúságot 1904 óta. Csak 
ideje nem volt ennek a folyton forrongó és háborús országnak arra, 
hogy iskolatörvény-hozását a gyakorlatban is élő és megvalósult iskola-
törvénykezéssé kiépítse.
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Amilyen heterogén volt hát az újonnan alakult Jugoszlávia isko-
larendszere és bizonyos szempontból a törvényhozása is, éppannyira 
heterogén volt – s ma is az – az új egybekovácsolt államnak a kultúrája 
is. Sőt, ezen a téren a legváltozatosabb, a legtávolibb s a legmélyebben 
elütő kultúrfokot találjuk Jugoszláviában. Így találunk a mai Jugoszlávi-
ában egészen európai kultúrát, a mi Délvidékünkön, Horvátországban, 
Szlovéniában; találunk féleurópai kultúrát Bosznia-Hercegovinában, 
Dalmáciában és Szerbiában; de találunk teljesen balkáni kultúrzónát 
is Ó-Szerbiában és Montenegróban. Épp ezért joggal állíthatjuk, hogy 
az ún. utódállamok között talán egy sem annyira heterogén az iskola és 
a vele szorosan összefüggő általános kultúra tekintetében, mint éppen 
az a Jugoszlávia, amely ma egyik lábával ott áll még a leghomályosabb 
balkáni hegyek-völgyek között, míg a másik lábával már belegázolt 
Európa testébe.

Mindezt nagyon jól tudták és látták 1919 óta az összes szerb kor-
má nyok is. Ezért törekedtek minden erővel arra, hogy az ennyire 
hete rogén ország területén megteremtsék az egységes iskolarendszert, 
az egységes iskolatörvény-hozást és az egységes szellemű kultúrát is. 
Csakhogy éppen ezt az egységesítést vétették el a leggyökeresebben. A 
szerb kormányzatok ugyanis ez alatt a nagy egységesítés alatt egyszerű-
en a teljes elszerbesítést értették: a jugoszláviai kultúra egész vonalán. 
Az iskolákban mindennek szerbnek kellett lennie, a dédelgetett és 
kizárólagos nagyszerb eszme szolgálatában. Világos azonban, hogy az 
ilyen nagyszerbesítő egységes iskolázás ellen a csatolt területek hevesen 
tiltakoztak. Nemcsak azért tiltakoztak, mert nekik már előbb kiépített, 
évszázados és európai magasságú iskolarendszerük, törvényhozásuk és 
nagyléptű kultúrájuk volt, hanem tiltakoztak azért is, mert a szerb hege-
mónia által erőszakolt iskola- és kultúregységesítés a számukra voltakép-
pen a félbalkanizmusra való visszatérést jelentette. Ám a leghevesebben 
tiltakoztak azért is, mert az ő eddigi kultúrájuk ősi nemzeti kultúra 
volt, amelytől megválni, a történelem jogán, nem akartak. Addig, amíg 
a szerbek Jugoszlávia első évtizedében ezt az egységesítést európainak 
látszó kormányzati és politikai eszközökkel iparkodtak megvalósítani, 
nem sikerült nekik. Nem is sikerülhetett, mert Jugoszláviában Euró-
pa nem akart Balkánná süllyedni, viszont a szerb Balkán nem akart 
Európává átalakulni. Csak amikor tíz év veszekedő huzavonája után 
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nyilvánvalóvá lett, hogy a szerb értelmezésű kultúregységesítés szelídebb 
eszközökkel keresztülvihetetlen, akkor nyúltak Belgrádban a politikai 
diktatúrához. Tehát a nagyszerb diktatúrának volt meg bátorsága, 
hogy egyszerűen diktálja az egységes iskolatörvény-hozást, amely most 
már minden parlamenti módszer nélkül, a nagyszerb nacionalizmus 
jegyében, parancsolja rá egész Jugoszláviára az egységes törvényhozást, 
iskolarendszert és az egységes kultúrát. Így született meg az a három 
kultúrtörvény, amelyet a diktatúra teremtett meg.

A nagyszerb diktatúra három külön törvénnyel fogta át az egész 
jugoszláviai iskolaügyet: meghozta a népoktatásról szóló egységes tör-
vényt, meghozta a középfokú iskolákra vonatkozó törvényt, és végül a 
főiskolai oktatás törvényét.

Sorrendben az első a diktatúra népiskolai törvénye. A törvényt 
1929. december hó 5-én írta alá  Sándor diktátor-király. Megjelent a 
Szluzsbene novine (Hivatalos Közlöny) december hó 9-i, 289. számá-
ban, 12 fejezetből és 183  §-ból áll. Terjedelmét tekintve tehát nagy 
alkotás. A törvénnyel megszűnnek az eddig fennállott összes népiskolai 
iskolarendszerek. Az 1930/31. iskolai évtől kezdve már a diktatúra 
törvénye által teremtett új népiskolázás valósítandó meg.

Természetes, hogy a jelen nagyszerb népiskolai törvénynek minden 
intézkedését nem ismertethetjük. Csupán az általános és elvi jelentősé-
gű rendelkezésekre terjeszkedhetünk ki, azokra is inkább és elsősorban 
a kisebbségeket érintő szempontokból, s a részletesebb rendelkezé-
sekből is csak azokat emelhetjük ki, amelyek különösebb novumokat 
tartalmaznak. A törvény pedagógiai értékelése inkább egy pedagógiai 
szaklapnak lehet a feladata.

Tehát a diktatúra népiskolai törvényének legelső és legfőbb egysé-
gesítő parancsa: a népiskolák és a népoktatás kizárólag állami intéz-
ményekben történő és állami feladat. Ez az alapvető diktátum tehát 
nem ismer sem felekezeti, sem községi, sem más magánjellegű iskolát: 
semmiféle autonómjogú népiskolát, semmiféle vallás- vagy nemzeti ki-
sebbségi népiskolát. A diktatúra népiskolai törvényének azonban már ez 
az 1. §-a homlokegyenest ellenkezik a Védelmi Szerződés 7–8. §-aiban 
előírt azzal a kisebbségeknek biztosított joggal, hogy a vallási és nemzeti 
kisebbségek, saját igazgatásukban, a saját költségükön, sőt az állam 
kultuszköltségvetéséből támogatottan, fenntarthatnak iskolaintézmé-
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nyeket. Ezzel a diktálással a diktatúra különben csak véglegesítette azt 
az eddig átmeneti, rendeleti iskolahelyzetet, amely eddig is elkobozta 
az összes fennállott felekezeti, községi és minden jellegű magán-, au-
tonómjogú népiskolát. Ezentúl tehát intézményesen, törvény szerint, 
nincs meg többé a lehetősége sem annak, hogy odaszakadt magyar 
kisebbségünk fenntarthasson autonóm felekezeti, akár nemzetiségi, 
önjogú népiskolákat. Elvesztette végleg azt a fundamentális, természetes 
és pozitív jogát is, amelyet iskolafenntartási és iskolaigazgatási jognak 
ismer az iskolatörvény-hozás és a Nemzetek Szövetsége által ratifi kált 
Védelmi Szerződés, tehát a nemzetközi jog is. 

Hasonlóan alapvető és fontos rendelkezése a diktatúratörvény 
1. §-ának az az imperatívusza is, amely a népoktatásba olvasztja be az 
iskolán kívüli összes népi kultúrát szolgáló intézményeket, és pedig 
nemcsak az államiakat, hanem a magánosok által kezdeményezett, 
vagy megteremtett népi kultúrintézményeket is. Ezzel az intézkedéssel 
viszont nemcsak a népoktatás, hanem az egész népművelés is kizáró-
lag államivá válik. De mert a „jugoszláv állam” a valóságban tisztára 
„nagyszerb állam” – minden hangoztatott „jugoszláv frázis” ellenére 
is –, nyilvánvaló, főleg az eddigi tíz „jugoszláv év” tapasztalatai után, 
hogy itt a legtágabbkörű, egységes népi elszerbesítésről van szó. Belát-
hatatlan veszedelem rejlik ebben a diktatúraintézkedésben, különösen 
a kisebbségek nemzeti kultúrájára nézve. A törvény különben világosan 
kimondja:

157. § „A közoktatásügyi miniszter a hadi és tengerészeti, a kereske-
delem- és iparügyi, a szociálpolitikai és közegészségügyi miniszterekkel 
egyetértve s a minisztertanács elnökével egybehangzóan szabályzatot 
fog kiadni, amellyel az összes állami és magánakciók egyesítésére vo-
natkozó eljárást és utasítást állapít meg a közművelődés szempontjából. 
Ez a szabályzat felöleli az összes állami és báni intézményeket, valamint 
az összes magánintézményeket (humánus, közművelődési, hazafi as, 
ének, torna, hivatásos és szakbeli), amelyeknek működése bármilyen 
formában is a népműveléshez tartozik.” 

Ezzel a világos rendelkezéssel szemben az 1. § még csak ilyen szelíden 
zengedez a nagy egységesítésről: „1. § A népiskolák állami intézmények, 
amelyeknek feladata, hogy az állami és nemzeti egység és vallási türelem 
szellemében való tanítással és neveléssel a tanulókat az állami, nemzeti 
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és társadalmi egység erkölcsös, odaadó és aktív tagjaivá képezzék, hogy 
a nép körében a kultúrát közvetve és közvetlenül a nemzeti boldogulást 
célzó kultúrintézményekkel való együttműködés által terjesszék.”

A törvény részletesebb rendelkezéseiből talán ezek a fontosabbak, 
sokszor érdekesebbek: „Az egész népoktatás két fő részre oszlik: az elemi 
oktatásra és a felsőbb népoktatásra. Az elemi oktatás négy osztályból, 
a felsőbb pedig újból négy osztályból áll. Vagyis: a szerb diktatúra 
már törvényszerűleg behozta a nyolcosztályos népoktatást az 1930/31. 
évtől kezdődőleg, ami nálunk még csak a jövő zenéje. Tudja a szerb 
diktatúra is, hogy ez modern és gyökeres átalakulás, nem történhetik 
meg máról holnapra, különösen amikor még olyan területei is vannak 
Jugoszláviának – a balkáni részeken –, ahol úgyszólván semmiféle iskola 
sincsen, s ezért kimondja törvényében azt is, hogy ez az átalakulás csak 
fokozatosan történhet majd meg. Ám tagadhatatlan előrelátása a szerb 
diktatúrának az is, hogy nemcsak az évi kultuszköltségvetésébe állít 
be állandó összeget ennek az átalakulásnak a fi nanszírozására, hanem 
az állami jelzálogbanknál egy 150 millió dináros állandó iskolaalapot 
létesít, amelyből a szegényebb iskolaközségek mindenkor megkaphatják 
a kamatmentes, hosszúlejáratú kölcsönöket, hogy iskoláikat ebben az 
irányban fejleszthessék, illetve újakat is emelhessenek. (A diktatúra 
törvénye szerint az állam csak a tanító fi zetését adja, az iskola épületét 
az iskolaközség tartozik emelni és fenntartani – B. J.) A népiskolák 
felső négy osztálya bifurkál: mezőgazdasági helyeken mezőgazdasági, 
ipari helyeken ipari és kereskedelmi irányú.” 

A legalsóbb elemi oktatást megelőzik az ún. előkészítő osztályok 
és a kisdedóvodák. Az előkészítő osztályokra nézve a törvény így 
rendelkezik: „9. § Azon gyermekek számára, akiknek anyanyelve nem 
királyságunk államnyelve, az elemi iskolák mellett, előkészítő osztá-
lyokat lehet nyitni. Ez azonban a kötelező iskoláztatás előírt éveinek 
számába nem számíttatik be. Az előkészítő osztályokba való beiratkozás 
nem kötelező.” 

Az óvodákra vonatkozólag pedig a törvény rendelkezése ez: „13. § 
Kisdedóvodák felállítása a nagyobb városokra és ipari központokra 
kötelező. Óvodák nyithatók a község vagy a szülők kívánságára is, 
ha azok látogatására legalább 50 gyermek iratkozik be, avagy ahol a 
kultúrhatóságok az óvoda megnyitását szükségesnek tartják. Az óvodá-
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ba való beiratkozás nem kötelező. Az óvodákba fi ú- és leánygyermekeket 
vesznek fel, akik a negyedik életévüket már betöltötték. 

Elemi iskola a törvény szerint ott nyílik meg, ahol a 4 kilométeres 
sugarú körzetben legalább 30 iskolaköteles gyermek van. Az olyan 
helyeken azonban, ahol a területi nehézségek különösen súlyosak, 20 
tanuló részére is megnyitandó az elemi iskola. A felső népiskolák csak 
fokozatosan, a helyi lehetőségeknek megfelelőleg nyitandók meg. (17. 
§). De az olyan területeken, ahol egyelőre semmiképp sincsenek meg 
az iskolanyitás feltételei, és ahol 10–20 iskolaköteles mégis van, ott 
átmeneti iskolaállomások vagy pedig ambuláns iskolák nyittatnak meg. 
Az iskolaállomáson a tanítás 10 hónapig tart, háromszor hetenként 
félnapon át, az ambuláns iskolákban pedig 5 hónapig. Az iskolaállo-
másokon a szomszéd tanító tanít, az ambuláns iskolákban azok a fi atal 
állami tanítók, akiknek nincs helyhez kötött rendes iskolájuk. (18. §). 

Az elemi iskolákban 14 tantárgy tanítandó. Érdekes, hogy a házi 
gazdálkodás, az egészségtan külön tárgy, a torna pedig a szokol-rendszer 
szerint történik. A hitoktatás kötelező és a szülők kívánsága szerint 
vagy az illető felekezet lelkésze vagy a tanító adja elő.”

A tannyelv az egész államban a szerb: „45. § Azokon a helyeken, ahol 
jelentékeny számban más nyelvű állampolgáraink élnek, külön elemi 
iskolai osztályok nyittatnak meg ezek gyermekei számára. Ezekben az 
osztályokban nem lehet kevesebb 30–30 tanulónál. Kivételesen 25 tanu-
ló mellett is lehet osztályt nyitni, amiről a közoktatásügyi miniszter dönt.

Az oktatás tervezete és programja itt ugyanaz, mint az országban 
fennálló egyéb elemi iskolákban. A tanítás ezekben az osztályokban a 
tanulók anyanyelvén történik. Az államnyelv mint kötelező tantárgy 
adatik itt elő. Ahol egyazon kisebbségnek több osztálya van, ott külön 
igazgatójuk lehet.

46. § Amelyik helyen fennállnak állami tanítási nyelvvel osztályok 
vagy iskolák és mellettük osztályok vagy iskolák egyéb nemzetiségi 
tanítási nyelvvel, ott az államnyelvű tanulóknak az állami tannyelvű is-
kolákat kell látogatniuk, az egyéb nemzetiségű és nyelvű gyermekeknek 
pedig, a szülők kívánsága szerint, lehet az állami tannyelvű osztályokat 
járniuk a saját anyanyelvű osztályaik helyett.

Egyik nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek nem járhatnak a 
másik nemzeti kisebbségi iskolába.
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Az olyan helyeken, ahol iskolaköteles nemzetiségi kisebbségi gyerme-
kek vannak, akik számuknál fogva nem részesülhetnek az anyanyelvü-
kön való oktatásban, ott ezeknek a gyermekeknek az állami tannyelvű 
iskolákba kell járniuk.

47.  § Az összes népiskolákban az oktatást állami tanítók végzik, 
akik nek tökéletesen kell bírniuk az állam nyelvét. Ugyanez áll a hittant 
tanítókra is.” 

Ez a három idézett paragrafus dönti el tehát intézményesen ezentúl 
a kisebbségek iskoláztatását Jugoszláviában. Miután ez a három pont 
sorsdöntő az ottani magyarságunk nép- és nemzeti kultúrájára, nem-
zeti egzisztenciájára, azért, bár a pontozatok önmagukban is, minden 
kommentár nélkül elég világosak, mégis szóval fűzhetünk hozzájuk 
egy-két fájó megjegyzést.

Említettük már, hogy a törvény 1. §-a megszüntet minden autonóm-
jogú felekezeti vagy más jellegű, nem állami népiskolát. Tehát a mez-
telen valóság ma Jugoszláviában az, hogy a magyarságnak nincsen ott 
egyetlen egy népiskolája sem, amelyet magáénak vallhatna. Sőt, minden 
népiskolája, akár felekezeti, akár községi, akár magánjellegű volt a 
háborúig, most a diktatúra törvény szerint végérvényesen államosít-
tatott, elvétetett. Ezután azonban az a kérdés merülhet fel, hogy ilyen 
körülmények között, hogyan gondoskodik a szerb diktatúra-állam a 
kisebbségei népoktatásáról? Az idézett 45. § szerint azokon a helyeken, 
ahol tekintélyes számban élnek kisebbségek, ha 30 iskolakötelest felmu-
tathatnak, akkor az állam tart fenn a számukra, az állami iskola keretein 
belül, állami kisebbségi osztályt, ahol anyanyelvükön taníttatnak s 
ahol az államnyelv csak kötelező tantárgy. Kivételesen 25 kisebbségi 
tanuló esetén engedélyezhet a miniszter kisebbségi osztályt. Mármost 
jól tudjuk, hogy a famózus névvegyelemzés a mai napig is fennáll, és 
rigorózus gyakorlatban van, tán erősebb kivitelben mint eddig bármi-
kor. Tehát a helyi iskolahatóság ma is, ezentúl is, 30 alá fogja szorítani a 
kisebbségi tanulók számát, hogy ezzel őket a törvény 46. §-a szerint az 
állami nyelvű iskolába kényszerítse. Egyébként is, nagyon bizonytalan 
lábon áll az az iskolaügy, amely minden évben a tanulók hullámzó és 
mesterségesen szorongatott számától függ. Ha nem ismernők az eddigi 
nagyszerb iskolapolitikát,  Pribicsevicstől  Nikicsig, amely eddig is ilyen 
ürüggyel apasztotta a kisebbségi tagozatok számát, akkor nem volna 
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aggodalmunk annyira indokolt, mint tudva és panaszolva az eddig több 
mint tíz év óta divatozott, ilynemű drasztikus praktikákat. Ha 10–20 
államnyelvű gyermeknek nincsen iskolája, akkor iskolaállomásokat, 
ambuláns iskolákat rendel a diktatúra törvénye; vajon miért nem lehet 
28 kisebbségi tanulónak ambuláns magyar tanítója? Miért kell ezeket 
az analizált gyermekeket az államnyelvű iskolákba beterelni? Nem a 
nagyszerb tendencia ez, amely egy évtized óta gázol végig kisebbségi 
jogon, nyelven, kultúrán, hogy mindezt szerbbé tehesse?!

Van ezeknek a paragrafusoknak még egy igen veszedelmes kihatású 
rendelkezése a kisebbségekre nézve: ez az, hogy a nemzeti kisebbségek 
nem járhatnak egymás kisebbségi osztályaiba soha és semmilyen kö-
rülmények között, hanem ha nincsen valamely kisebbségnek helyben 
külön saját osztálya, akkor az ilyen külön nemzetiségi osztály nélkül 
sínylődő nemzetiségeknek az állami szerb nyelvű iskolába kell küldenie 
gyermekeit. Ez a rendelkezés a legprimitívebb emberi jogba ütközik, 
mert a természet törvénye szerint mindenkinek jogában áll gyermekét 
olyan tannyelvű iskolába járatnia, amilyenbe akarja, és viszont senki-
nek, még az államnak sem állhat jogában a tanulókat olyan iskolába 
kergetni, amelyhez hajlandóságuk nincsen.

Ismerjük különben a szerb iskolapolitikának azt a felfogását is, 
hogy a Kisebbségi Szerződés, amelyet maga is ratifi kált, nem kötelezi a 
szerb államot másra, mint csak arra, hogy a nemzeti kisebbségeknek az 
elemi oktatásban biztosítsa az anyanyelvi tanítást. Nemrégiben  Nikics 
Fedor, szabadkai jogakadémiai tanár, most segédminisztere a kultusz-
miniszternek, ezt a hamis teóriát iparkodott a Kisebbségi Szerződésbe 
imputálni. Ezért a felsőbb népoktatás négy osztályában, amely tehát 
nem elemi oktatás, már párhuzamos kisebbségi osztályok sincsenek, 
tehát ott már nincsen anyanyelvi oktatás a kisebbségek számára. Hogy 
ez a teória valóban hamis és nem fedi a Kisebbségi Szerződésnek sem 
a szellemét, sem a betűit, azt megállapíthatja a laikus is, aki valaha 
fi gyelemmel elolvasta a Saint-Germain-en-Laye-i védelmi szerződés 
vonatkozó pontjait.

Nem lesz felesleges ezek után, ha röviden tesszük fel a kérdést: mi-
ben áll hát ma „Diktatúra-Jugoszláviában” a kisebbségek iskolázása? 
Az állami népiskolákban ott, ahol 30 kisebbségi tanuló megmarad 
a névanalizálás után, tanítanak a négy alsó, azaz elemi osztályban 
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magyarul is, illetve németül is, mert három tárgy itt is az állam nyel-
vén adandó elő: történelem, szerb nyelv, hazai földrajz (a nacionális 
tárgykör), a négy felső néposztály pedig ezzel szemben már tisztára 
szerb tannyelvű. Különös az is, hogy a diktatúra népiskolai törvénye 
egyáltalán nem említ, és nem ismer vallási kisebbséget, pedig erről is 
beszél a Védelmi Szerződés. 

Vannak tehát a szerb legújabb iskolatörvénynek határozottan mo-
dern intézkedései is, de azért mégis legfőbb vonása, hogy határozottan, 
rendszeresen és fokozatosan a kisebbségek, sőt a horvátok és szlovének 
denacionalizására is tör, hogy mindent szerbbé tehessen. Továbbá 
az a komoly vád emelhető ellene, hogy kisebbségellenes intézkedé-
seivel ellenkezésbe került a nemzetközi joggal, a Védelmi Szerződés 
kultúrparagrafusaival. 

Második kultúrtörvénye a diktatúrának a középiskolákra vonatkozó 
törvénye. Ezt a törvényt  Sándor király 1929. augusztus 31-én írta alá. 
A törvény az átmeneti intézkedésekkel 132 §-ból áll.

Kisebbségi szempontból fő jellemvonása, hogy a kisebbségekről 
egyetlen szóval sem emlékezik meg. Tehát: kisebbségi középiskolák 
a törvény szerint nincsenek, még a párhuzamos kisebbségi tagozatok 
alakjában sem. Az az egynéhány halódó, párhuzamos kisebbségi, 
középiskolai tagozat, amely ma még teng-leng, törvényeken kívül áll. 
Intézményesen biztosítva nincsen. De ha tudjuk, hogy számuk a ma is 
gyakorolt névelemzés következtében évről évre apad, nem lehet mást 
gondolnunk, mint hogy a szerb középiskolai politika tervbe vette, hogy 
azokat fokozatosan beszünteti, amit igazol az a körülmény is, hogy az 
új középiskolai törvény egyáltalán nem beszél kisebbségi középiskolák-
ról. Természetes, hogy ez a politika is ellenkezik a Védelmi Szerződés 
intenciójával, amely egyáltalán nem tesz különbséget alsóbb és felsőbb 
fokú kisebbségi iskoláztatás között, amikor ezt a jogot a nemzeti és 
vallási kisebbségeknek kifejezetten biztosítja.

Máskülönben a törvény érdekesebb intézkedései közül idézzük az 
alábbiakat: „1. § A középiskola feladata, hogy összhangzatosan fejlessze 
a tanulók képességeit; hogy általános magasabb és nemzeti képzettséget 
nyújtson; hogy az erkölcsöt és a jellemet fejlessze; hogy munkafegye-
lemre neveljen; hogy a tanulókat a későbbi hivatásukban, a szak- és 
tudományos tökéletesedésre a felső iskolákban és az egyetemeken, 
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képessé tegye.” Itt csupán a „nemzeti képzettséget” emeljük ki, amely 
nem más a valóságban, mint „nagyszerb nemzeti képzettség”. 

A középiskolák egyébként teljesek és nem teljesek: nyolc osztállyal 
teljesek, négy osztállyal nem teljesek. „3. § A középiskolák típusai a 
következők: reálgimnázium, reáliskola és klasszikus gimnázium. Re-
áliskolák és klasszikus gimnáziumok mint külön iskolák, vagy mint 
párhuzamos osztályok a reálgimnáziumok mellett csak olyan helyeken 
nyithatók meg, ahol már van reálgimnázium, mint a középiskolák 
általános típusa.” Amint tehát látható, a diktatúra a reálgimnáziumos 
rendszert teszi meg a szerb középiskolai oktatás főtípusává, míg a huma-
nisztikus gimnázium és a reáliskola inkább a szakiskola jellegével bír.

Amíg a népoktatás teljesen és kizárólag állami, addig a középokta-
tásban az állami iskolákon kívül lehetséges az önkormányzati, tehát 
bánsági, járási, községi, illetve városi középiskola is. Csakhogy ennek a 
közigazgatási középiskolának az autonómia szempontjából egyáltalán 
nincsen jelentősége, mert hiszen a diktatúra uralma óta az ún. ön-
kormányzatoknak nincsen semmi jelentőségük az autonóm igazgatás 
szempontjából. Teljes centralizmus nyeli el az önkormányzatokat, a 
centrális hatalom nevezi ki az összes tisztviselőket, sőt az önkormány-
zati képviselőket, illetve tanácsosokat is. Ezek az önkormányzati iskolák 
tehát a valóságban nem egyebek, mint közvetett állami középiskolák.

Hogy mennyire nem lehetséges valamelyes autonóm jellegű kö-
zépiskola, azt világosan kimondja a törvény 5. §-a, így rendelkezvén: 
„A középiskolák államiak és önkormányzatiak. Magán középiskolák 
nem állhatnak fenn.” Ez a kurta paragrafus tehát egyúttal temetője 
is az autonóm kisebbségi, felekezeti, egyesületi vagy akármilyen más 
elnevezésű magán középiskoláknak. 

Középiskolát csak költségvetésileg, királyi ukázzal lehet nyitni ak-
kor, ha az egyébkénti feltételek mellett, az első osztályra 50, az ötödik 
osztályra 35 tanuló jelentkezett. Minden iskolánál legfeljebb 16 osztály 
lehetséges. Egy teljes középiskola visszafejlesztendő nem teljes közép-
iskolává, ha három egymás után következő esztendőben a négy felső 
osztály tanulóinak a száma nem volt nagyobb 90-nél. Ezen buknak el az 
eddig fennállott párhuzamos kisebbségi nyelvű középiskolák. Viszont 
a nem teljes középiskola is megszüntetendő, ha három egymás után 
következő esztendőben tanulóinak a száma nem volt nagyobb 120-nál. 
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Itt fognak viszont a jövőben elbukni még a lefejlettebb, eddigi nem 
teljes kisebbséginek mondott középiskolák.

Specialitása a szerb középiskolai törvénynek – ami különben ren-
deletileg eddig is gyakorlatban volt –, hogy minden középiskolának 
megvolt, s ma törvényileg megvan a maga területisége, territóriuma, 
ahonnan tanulóit felvehette, illetve felvenni köteles. Ezt a territóriumot 
a miniszter állapítja meg minden középiskola számára. Ez a rendelkezés 
is alkalmas arra, hogy a kisebbségek mellének szegezzék.

Ahol nincsenek nyilvános könyvtárak, ott a tanári könyvtár, a 
miniszter jóváhagyása után, nyilvános könyvtárrá deklarálható. „Min-
den állami középiskolának fürdő és iskolai poliklinika számára való 
helyiségekkel kell felszerelve lennie.” „A tanulók kirándulásai oktatási, 
egészségügyi és pedagógiai szempontból úgy tekintendők, mint az 
iskolai munka egyik alkotó része.” 

A törvény értelmében a tanulók selejtezése és a kisebb hivatalok 
betöltése végett megmarad a kis érettségi vizsga, a negyedik osztály 
végén. „57. § Azok a tanulók, akik a VIII. osztályt elvégezték, a tanítás 
végén, felsőtanfolyam-vizsgát tesznek (érettségi). Azok a tanulók pedig, 
akik a IV-ik osztályt bevégezték, a tanítás befejezésével alsó tanfolyami 
vizsgát tesznek. Az alsó tanfolyamvizsga alól azok a tanulók, akiknek 
a tárgyakból legalább igen jó osztályzatuk van, felmentetnek.” A ki-
sebb érettségi már itt, az alsó gimnázium befejeztével, eddig nagyon 
hatásos eszköznek bizonyult arra, hogy a kisebbségi tanulókat irgalom 
nélkül kiselejtezzék, s így a továbbhaladás elől az útjukat mindörökre 
eltorlaszolják.

A nagyszerb cél szolgálatában áll különösen a 67. §, amely rendelet 
formájában eddig is fennállott. Önmagáért beszél: „67.  § Minden 
középiskola tanulói egyesületet alakíthatnak intellektuális, erkölcsi, 
esztétikai és higiéniai továbbképzésük céljából, de semmi esetre sem faji, 
avagy vallási alapon. Ezeknek az ifj úsági egyesületeknek a működése 
az iskolai igazgatás állandó ellenőrzése alatt áll. Az alapszabályokat a 
közoktatásügyi miniszter hagyja jóvá a tanári tanács javaslatára. Ezeken 
az egyesületeken kívül a középiskolák tanulói semmiféle más társulatok 
tagjai nem lehetnek, kivéve az ifj úsági Vörös Kereszt Egyesületet.” 

Első pillanatra úgy hangzik ez a paragrafus, mintha csupán pedagó-
giai, helyesebben iskoladiszciplináris célzata volna. Pedig egészen más a 
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célzata. Hogy egészen más, erre rávilágít a szigorúan tiltó mellékmon-
dat: de semmi esetre sem faji, avagy vallási alapon. A faji egyesületek 
ürügyén a horvát, a szlovén, a muzulmán, a magyar, a német, a török 
ifj úsági nemzeti önképzőkörök tétetnek lehetetlenné, hogy ezekben 
a fi atalok megismerve nemzeti kultúrájukat, történelmüket, irodal-
mukat, ne lehessenek ellenségeivé a szerb nacionalizmusnak, viszont 
vallási alapokon lehetetlenné tétetnek  –  hogy egyet említsünk, az 
ismert katholikus Mária-kongregációk – azért, hogy a tagjaik ne vál-
hassanak ellenségeivé a pravoszláviának, amely elsőrendűleg nagyszerb 
gondolkozású. Kettős tilalom ez azért, hogy csak a szerb egyesületek 
működhessenek: a nagyszerb eszmevilág körében.

A tanárok állami tisztviselők, az 1923-i tisztviselői pragmatika sze-
rint az első kategória 9 csoportjában. Rendes fi zetésüket a 8. csoportnál 
kezdik. Szolgálati teljes évük 35 év. 15 évi szolgálat után nyugdíjként 
fi zetésük 60%-át kapják a pótlékokkal. Minden további megkezdett év 
után 2%-kal emelkedik a nyugdíjigényük. A tanár heti óraszáma 18 óra. 
Az érdemes tanárok a szünidő alatt államsegélyt kapnak tanulmányaik 
elmélyítése céljából és külföldi tanulmányutak végzésére.

A diktatúra harmadik kultúrtörvénye az egyetemekről és a főisko-
lákról szóló törvény. Ezt a törvényt 1930. június hó 28-án írta alá  Sándor 
király. Megjelent a Hivatalos Közlöny 1930. július hó 4-i számában. Tíz 
fejezetből áll, a XI. az átmeneti intézkedéseket tartalmazza.

Az egyetemek feladatáról, számáról, jogairól az első négy paragrafus 
intézkedik: „1. § Az egyetemek a szakképzettségnek, a tudomány mű-
velésének és a jugoszláv nemzeti műveltség kiépítésének a legmagasabb 
közoktatásügyi intézményei. Az egyetemek autonóm testületek s a 
törvény korlátai között a saját szerveik, de a közoktatásügyi miniszter 
legfőbb, közvetlen felügyelete alatt végzik feladataikat.

2. § Az egyetemek az állam költségvetéséből tartják fenn magukat. 
Az egyetemek jogi személyek. Ajándékozást és hagyatékozást fogadhat-
nak el. A hagyatékozásból vagy ajándékozásból alakított fakultások, 
intézetek vagy katedrák alapítóik nevéről nevezhetik magukat.”

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi Jugoszláviában hol vannak egyete-
mek, főiskolák és mekkora terjedelemben, megfelelnek a törvény alábbi 
paragrafusai: „3. § Egyetemek Belgrádban, Zágrábban és Laibachban 
vannak. Külön egyetemi elnevezések, a közoktatásügyi miniszter javas-
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latára, királyi ukázzal adományozhatók. Mint a belgrádi egyetem külön 
fakultásai állnak fenn: a szabadkai jogi és az üszkübi bölcseleti fakultás. 

4.  § A belgrádi egyetemnek 6 fakultása van: bölcseleti, jogi, hit-
tudományi (pravoszláv), orvosi, gyógyszerészeti, technikai és mező-
gazdaság-erdészeti. A zágrábi egyetemnek 7 fakultása van: bölcseleti, 
gyógyszerészeti, jogi, hittudományi (római katolikus), orvosi, állator-
vosi, technikai és mezőgazdaság-erdészeti. A laibachi egyetemnek 5 
fakultása van: bölcsészeti, jogi, hittudományi (római katolikus), orvosi 
és technikai.” A három egyetem közül a belgrádi és a zágrábi régi, míg 
a laibachi 1919-ben, már Jugoszláviában állíttatott fel. Ugyancsak az 
új álam alkotása a szabadkai jogi és az üszkübi bölcsészeti fakultás is. 

Az egyetem hatóságai: a rektor, akit két évre választ az egyetemi 
tanács – a fakultások dékánjai, akiket évenként a fakultások tanárai 
választanak –, az egyetemi tanács, amely a rektorból és a rendes tanárok-
ból áll, az egyetem szenátusa, amely áll a rektorból, az összes fakultások 
dékánjaiból, az egyetem igazgatósága, amely a rektorból és az összes 
dékánból áll, a fakultások tanácsa, amelyet a fakultás professzorai és 
összes docensei alkotnak, az alsó és felsőbb fegyelmi bíróság és végül a 
hallgatók fegyelmi bírósága, amelyben három professzor is helyet foglal. 

Az egyetem előadói kara: a rendes és rendkívüli professzorok, a do-
censek, a magándocensek, a tiszteletdíjas professzorok, a tiszteletdíjas 
előadók, a lektorok és az egyetem kézügyességi tanítói. A professzor 
meghívható vagy pályázat alapján megválasztható, munkássága és tudori 
oklevele alapján. Ha a miniszter két hónap alatt nem válaszol a választást 
illetőleg, újraválasztás következik, de ha újra ugyanazt választják meg, a 
miniszter két hónap alatt köteles válaszolni. Az egyetemi professzorok 
királyi ukázzal neveztetnek ki és azonnal állandóságot és elmozdíthatat-
lanságot nyernek. A technikai és mezőgazdaság-erdészeti fakultásokon 
nem kötelező a tudori oklevél, hanem ezt pótolja az oklevélről szóló 
bizonyítvány. A professzor csak betegség esetén menthető fel, vagy ha 
erkölcsi és társadalmi viselkedésével magát lehetetlenné tette, de akkor 
is csak az egyetemi tanács javaslata alapján. Az az egyetemi professzor, 
aki 65. életévét már betöltötte, az egyetem tanácsának a javaslatára s 
a fakultás indítványára, a miniszter által 70. életévéig a katedrán visz-
szatartható. Az egyetemi professzorok az 1923. évi tisztviselői törvény 
értelmében, az I. osztály I. kategóriájának I. csoportjába tartoznak.
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A rendes hallgatók a gimnázium, a reálgimnázium és a reáliskola 
maturált növendékei lehetnek. Akik idegen egyetemeken végeztek, 
illetve jártak, a fakultás tanácsának határozata értelmében, járhatnak 
továbbra az egyetemen, úgyhogy vagy az összes vagy csak az egyes 
szemesztereik ismertetnek el. „35. § Az egyetemi oktatás szabad. Az 
előadók teljesen szabadok tudományos működésükben és senki őket, 
tudományos fejtegetéseik miatt, felelősségre nem vonhatja. A közokta-
tásügyi miniszter a fakultás tanácsának a javaslatára, az egyetemeken 
való tanítást a tanítási intézményeken kívül is elismert szakembereknek 
is megengedheti, elsősorban a Tudományos Akadémia tagjainak.

41. § A közoktatásügyi miniszter felhatalmazást kap, hogy a mi-
nisztertanács elnökével egybehangzóan, az egyetemi általános szabály-
rendeletet előírja, amelynek határozmányai csak külön törvénnyel 
változtathatók meg. A külön fakultási szabályrendeleteket a miniszter 
hagyja jóvá.” Új egyetemek alapíthatók, de a fennállók meg sem szün-
tethetők, át nem helyezhetők, úgyszintén a fakultásaik sem.

A belgrádi egyetemhez mint hittudományi fakultás, a pravoszláv 
teológia, csak a legújabb időkben került. De mert a pravoszláv teológia 
hallgatóira az érettségi nem volt kötelező, azért most a diktatúra törvény 
50. §-a megengedi, hogy azok a teológusok, akik a teológiai érettségi 
vizsgát igen jó eredménnyel tették le, vagy kitűnő eredménnyel, az 
egyetem rendes hallgatói sorába felvétessenek, de a más fakultásokra 
való áttérés joga nélkül. Ez a rendelkezés 1940–1941-ig lesz érvényben. 
Szintúgy a tanítói érettségivel vagy oklevéllel bírók is lehetnek a böl-
csészeti fakultás rendes hallgatói, ám csak a pedagógiai vonatkozású 
szakon. Végül a muzulmán seriátiskolát végzettek beiratkozhatnak 
a jogi fakultásra rendes hallgatóknak, bizonyos különbözeti vizsgák 
letétele után.

A diktatúra egyetemi törvénye ezekben foglalja össze a legfőbb ok -
ta  tás rendelkezéseit. Kisebbségi szempontból minket természetesen az 
érdekelhet, hogy vajon nyer-e az új egyetemi törvény szerint a kisebbségi 
legmagasabb kultúra is otthonra a jugoszláv egyetemeken? Feleletünk: 
egyáltalán nem. Belgrádban 1914-ben felállítottak ugyan egyetemi 
katedrát a magyar nyelv és kultúra számára, de az betöltésre soha nem 
került. A zágrábi egyetem régebbi magyar katedrája is betöltetlen. Ma-
gától értetődik, hogy ez a helyzet Jugoszláviának nem válik előnyére, 
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hiszen ma általánosan elismert kultúrelv, hogy a szomszéd kultúrákat 
megismerni és megismertetni minden nemzetnek elsőrendű kötelessége 
és érdeke.

Ezekben ismertettük a szerb katonai diktatúra három kultúr tör-
vényét, különös fi gyelemmel a kisebbségekre. A diktatúrának minden-
esetre megvolt a bátorsága meghozni ezeket a nagyon fontos, az egész 
országra kötelező kultúrtörvényeket. Könnyebb is volt meghoznia, mint 
az előző parlamenti kormányzatoknak, mert azoknak hatalmas ellenzé-
keként ott állt a horvátság, a szlovének és a muzulmánok, tehát az ország 
csatolt részei. A diktatúrának nincsen ellenzéke, mert nem szólhat, 
tehát olyan törvényeket diktálhatott, amilyeneket akart. Ha azonban 
a diktatúra mindhárom törvényét a mérlegre tesszük, ha a szellemét 
tekintjük, úgy meg kell állapítanunk, hogy egyik törvény sem szolgálja a 
kisebbségek kultúráját, iskoláztatását, s azt egyáltalán nem is biztosítja. 
Sőt ellenkezőleg! Mind a három törvény egyenesen ellene fordul már 
az ottani kisebbségek kulturális egzisztenciájának is. A törvények után 
a kisebbségek kulturális helyzete ma ez: ha eddig csupán átmeneti és 
rendeleti intézkedések fojtogatták a délvidéki magyarságunk népi és 
magasabb nemzeti kultúráját, ezentúl a törvények fogják fojtogatni, 
hacsak a kisebbségvédelemről annyit szónokló európai lelkiismeret a 
közeljövőben az ígéretektől el nem érkezik a tettekhez is. 

Magyar Szemle, 1931. szeptember, 1. (49.) szám, 54–64. p.
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A beográdi főiskolai hallgatók

A beográdi főiskolai hallgatókat szociális helyzetük szerint a mai napig 
még nem osztályozták. Nehéz volna csak megközelítő adatokat is adni 
erre vonatkozólag. Mindenesetre a hallgatók többségét tisztviselők, sőt 
a legtöbb esetben kistisztviselők gyermekei alkotják, azután földmű-
vesek, kereskedők és iparosok gyermekei. Kevés a munkásgyermekek 
száma, ami érthető, ha ismerjük a jugoszláviai munkásság élet- és mun-
kakörülményeit. Általában azt mondhatjuk, hogy a beográdi egyetem 
hallgatói a dolgozó nép gyermekei. Talán nem mondunk sokat azzal, 
hogy nehezen lehetne még egy egyetemet találni a világon, amelynek 
hallgatói szociális helyzetüknél fogva közelebb állnának a dolgozó 
néphez. Gazdasági helyzetükről sokat írtak már a beográdi újságok. 
Ezen írásaikból és különösen a Politika cikkeiből meglehetős pontos 
képet nyerhetünk erről a kérdésről. Mi ezt a helyzetet csak főbb vona-
laiban ismertetjük.

A beográdi egyetem négy fakultására körülbelül 6000 hallgató 
iratkozott be. A jogi fakultáson 3200, fi lozófi án 1030, technikán 900, 
orvosin 630 diák van. Az összes egyetemisták közül több mint 2300 
egyáltalán nem fi zet tandíjat, ami azt jelenti, hogy a diákok több mint 
30 százaléka teljesen szegény, és otthonról semmi támogatást nem 
kaphat. Ezeket leszámítva, a diákságnak fele abból a pénzből, amit 
hazulról kap, nem tud megélni. Így a hallgatók kétharmad részének 
élete nincs gazdaságilag biztosítva, és saját maguknak kell, vagy részben, 
vagy egészében gondoskodniuk a tanulmányaikhoz szükséges anyagi-
akról. Ezt különböző munkák vállalásával, tejeladással, pincérkedéssel, 
parkett-tisztítással szerzik meg, és így élnek meg valahogy. De az ily 
módon anyagilag „biztosított” hallgatók nem tanulhatnak rendsze-
resen. Az egyetemisták maguk is megkísérelték már, hogy helyzetü-
kön könnyítsenek a különböző menzák, valamint szövetkezetük, a 
Samopomoć (Önsegélyező) által. Valamennyi eredményt el is értek 
már, de ez nem elegendő. Támogatás azonban sehonnan sem érkezik, 
viszont az önsegélyezés még megközelítő mértékben sem kielégítő. A 
jelen körülmények között, külső segítség nélkül, nem lehet nagyobb 
eredményt elérni.
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A beográdi egyetemnek körülbelül 100 magyar hallgatója van, 
akiknek legnagyobb része éppen olyan gyenge anyagi körülmények 
között él, mint a többi egyetemista. Öt évvel ezelőtt alakították meg 
egyesületüket, remélve, hogy közös munkával könnyebben boldogul-
nak. Fő céljuk a szegény diákok segélyezése. Az utolsó két év munkája 
mutatja, hogy helyes munkát végeznek.

Politikai állásfoglalásukra nézve a beográdi egyetemisták ismertek 
mint demokraták és antifasiszták. Talán nincsen egyetlen egyeteme sem 
Európának, ahol annyira szívükön viselnék a hallgatók a dolgozó nép 
érdekeit: a demokráciát, a szabadságot és a békét. A beogradi főiskolai 
hallgatók 95 százaléka antifasiszta és törekvéseikkel, harcaikkal és 
munkájukkal számtalanszor megmutatták, milyen odaadó munkásai 
a békének és az előrehaladásnak, és milyen határozottan küzdenek a 
fasizmus és a háború ellen. Megalakult a diákok egységfrontja, amelybe 
beléptek az összes demokrata csoportok és ennek a frontnak sikerült 
egyesítenie az összes egyetemistákat. Tömegével ez a legnagyobb egy-
séges diákfront Európában és – Kínát nem számítva – az egész világon.

A dolgozó nép gyermekei ők, nehéz jelennel, sivár kilátásokkal. 
De egységesek és demokraták, helyzetük és feladatuk teljes tudatában 
őszinte védelmezői a dolgozók érdekeinek és a békének, megfélemlít-
hetetlen harcosok a reakció, fasizmus és a háborúelleni küzdelemnek. 
Ők az egész dolgozó ifj úság egységének előharcosai. 

Híd, 1936. november-december, 1–3. p.

A zágrebi főiskolai hallgatók 

Az ország három egyeteme közül a zágrebi a legrégibb. Hatvan éve 
áll fenn, de már 300 évvel ezelőtt mai épületében volt az első horvát 
gimnázium. „Egyetemi tradícióihoz’’ híven tehát bizonyos közép- és 
nyugat európai egyetemi sajátosságokkal bír, amik természetesen gyak-
ran nagyon konzervatív, sőt reakciós megnyilvánulásokban fejeződnek 
ki. Mindenesetre első szempillantásra meg lehet állapítani, hogy a 
beográdi főiskolához képest a zágrebi ,,arisztokratikus”. A nem Zágreb 
és környékéről való diákok legnagyobb része jómódú. A középosztály és 
a gazdagabb rétegek gyermekei közül azok, akik nem mennek külföl-
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dire, a zágrebi egyetemet választják. A vajdasági diákokra, és szűkebb 
értelemben a magyar diákokra is érvényes ez az általános megállapí-
tás, a szegényebbje Beográdba, a jobb módúak Zágrebbe mennek. Az 
alábbiakban megpróbálunk egy rövid áttekintést nyújtani a zágrebi 
egyetem hallgatóiról.

Horvátország metropolisa központja azon harcoknak, amelyek ma 
Horvátországot és különösen a horvát parasztságot foglalkoztatják. 
1929-ig a nacionális kérdés nem volt nagy tényező a társadalmi életben, 
a „jugoszláv” név minden egyesület közös védjegye volt. A diktatúra 
korszakában azonban mind a nemzeti, mind a szociális kérdések kiéle-
ződtek, és az 1933–35 közötti periódusban kulmináltak.

A zágrebi egyetem több mint 5000 hallgatója közül 70% a horvát. 
A többiek a következőképpen oszlanak meg: 10% vajdasági, 6% szlo-
vén, 5% szerb, 3% crnagorai és 6% külföldi, akiknek legnagyobb része 
bolgár. Fakultások tekintetében a következőképpen oszlanak meg: kb. 
1200 jogász, 1100 bölcsész (gyógyszerészekkel együtt), 700 medikus, 
600 technikus, 500 állatorvos, 400 erdész, 300 teológus. A hallgatók 
21–22%-a nő, a bölcsészeten 50%, orvosin 23%, jogon 10%.

Gazdasági, illetőleg társadalmi rétegeződés szempontjához, sajnos, 
hiányoznak az adatok. A tandíjat nem fi zetők száma aránylag is sokkal 
kisebb, mint Beográdban. Legnagyobb részben a középosztály gyerme-
kei vannak képviselve. Mint fenn említettük, a vagyonosabb rétegek 
az ország többi részeiből Zágrebbe küldik gyermekeiket, ami azután 
társadalmi és politikai orientálódásukra is meghatározó. A szegényebb 
rétegek Horvátország, Dalmácia és Crnagora területeiről jönnek, ezek 
földmíves-, kisiparos- és munkásgyermekek.

Minden fakultásnak megvan a maga szakegyesülete (Stručna 
udruženja), amelyekben összesen 3000 diák van. Ezen egyesületeik 
közül a jogászoké a legerősebb szervezet, és mint ilyen, a társadalmi és 
politikai tevékenységnek legfontosabb központja. 

Ideológiai tekintetben, egypár átmeneti csoportot leszámítva, 
négy csoportra osztható az egyetemi ifj úság. Egyik legjelentősebb 
diákszervezet a volt horvát parasztpárt híveinek csoportja 240 taggal. 
Paraszti programja a volt párt programja, s a két  Radič ortodox-paraszt 
koncepcióját követi. Ezen szervezet különösen az utóbbi évben igen 
megerősödött, bár éppen az ideológiai tisztaság szempontjából több 
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mint 200 embert el kellett távolítaniok az egyesület kötelékéből, mivel 
ezek a szervezetbe furakodva más irányt akartak annak adni. Tekintve, 
hogy programjuk –  Radičékéhoz híven – antifasiszta és pacifi sta, a ha-
ladó baloldali Svetlost szervezet is támogatja a volt horvát parasztpárt 
diákszervezetét, és a Svetlost együttműködésének köszönheti ezen 
csoport sorozatos győzelmeit a különböző szakegyesületekben.

A Svetlost köré csoportosuló baloldali ifj úság legnagyobb része a 
szocializmus különböző formáinak és fokozatainak híve. Gazdasági 
kérdések megoldását, szociális reformokat, a társadalom kulturális 
megújítását, illetőleg ezek elősegítését tették programjukká, s különösen 
a fasizmus és a háború elleni harcot hangsúlyozzák. A legnagyobb és 
leghathatósabb kulturális tevékenységet fejtik ki. Taglétszámuk 400.

A harmadik csoport a klerikálisoké, akik két egyesületben is szer-
vezkednek, a Domagoj és a Križari diákegyesületekben. A Domagoj 
tagjai a politikai katolicizmus hívei, a katolikus akció harcos katoliciz-
musát propagálják. A másik klerikális csoport a Križari (keresztesek), 
inkább nacionális irányú. Míg a Domagoj jezsuita szellemű, és így 
inkább univerzálisan katolikus, a Križari a nemzeti klerikalizmus 
szellemében működik.

A negyedik csoport az August Šenoa, a Kvaternik és a Matija Gubec 
elnevezésű egyesületek ifj úsága, akiket közönségesen a „frankovci” 
gyűjtőnévvel neveznek. Határozott fajvédő, fasiszta alakulatok ezek, 
szeparatista horvát nacionalisták, szerbellenesek, antiszemiták és an-
tidemokraták. A frankovácok a legagresszívebb diákelem Zágrábban, 
és mindeddig ők vitték a vezető szerepet az egyetemen. Csak az idén 
sikerült a volt horvát parasztpárt ifj úságának a frankovácok erőszakos-
ságainak útját állni.

Ezen csoportok mellett felemlíthetjük még a volt Samostalna 
demokratska koalicija (volt Független demokratapárt) ifj úságát, amely 
a volt Seljačka-demokratska koalicija (volt Paraszt-demokrata koalíció) 
szellemében a volt horvát parasztpárt ifj úságával együttműködik. A 
szerb diákok a független demokratapárt, vagy a Svetlost tagjai, vagy a 
jugoszláv nacionalista szervezetekbe tömörülnek.

Minden egyesület a maga módján tevékenykedik. Előadásokat, 
vitaesteket, összejöveteleket tartanak, lapjaik vannak. A volt horvát 
parasztpárt ifj úságának lapja a Hrvatska Mladica, a Svetlosté a Novi 
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Student, a frankovácok vagy rövidéletű revolverlapjaikba, vagy a polgári 
frankovác-lapokba írnak.

Szóljunk még egy-két szót a Zágrebban tanuló vajdasági diákságról. 
A Duna bánságból majdnem 500 főiskolai hallgató van Zágrebban. 
Ezeknek legnagyobb része természetesen vajdasági. Van egy közös 
egyesület, amely az összes vajdasági diákokat magába szeretné foglal-
ni: a Polit Desančić. Egyik politikai párthoz sem tartozik, nemzeti és 
felekezeti különbségre való tekintet nélkül egységes, demokratikus 
kultúrmunkában szeretné egyesíteni a vajdasági tanulóifj úságot. A 
múlt évben alakult, jelenleg 70 tagja van, most nyitja meg menzáját és 
olvasótermét is.

Körülbelül 150 magyar egyetemi hallgató tanul Zágrebban. Legna-
gyobb részük az orvosi, állatorvosi és gyógyszerészeti szakon. Ezek közül 
mintegy 100 a Zágrebi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúregyesülete 
tagja, amely 1932-ben alakult. Az egyesület menzáján 70–90 tag étke-
zik. Kultúrmegnyilvánulásai: irodalmi és zenetanfolyam, és egy főleg 
klasszikus könyvekből álló 500 kötetes könyvtár. Tagjainak többsége 
középosztálybeli szülők, jómódú, vagy vagyonos családok gyermeke, 
ami természetesen életmódjukban és világnézetükben is megnyilvá-
nul. Az egyesület hivatalos világnézete „keresztény-szocialista”, de 
tagjainak jó része fasiszta ideológiához hajlik, ami mintha az egyesület 
szervezetében és bizonyos Führer-rendszerben is megnyilvánulna. 
Ahhoz túlságosan germanizált és elszlávosodott a vajdasági magyar 
középosztály, hogy tanuló gyermekeik „fajvédők” legyenek Zágrebban, 
modern magyar haladó szellemi áramlatok nem nagyon hatják át őket, 
így valahogy leginkább a német Bruderschaft ok kneipjeinek, söröző, 
blattoló klubjainak szelleme hatja át az egyesületet.

A tagok és a többi, az egyesületen kívül álló magyar diákok egy része 
teljesen orientáció nélküli, talajvesztett, fásult, gürcölő diák. Pedig 
ebből az ifj úságból regrutálódik a Vajdaság jövő magyar értelmisége. 
Ez a szerep pedig, ha hivatásukat akarják teljesíteni, nem indulhat el 
fasizmusból, Führer-prinzipből, avagy Bruderschaft ból, hanem csak a 
mi pauperizálódó, lerongyolódó népünkért való teljes felelősség vállalá-
sából, és a demokratikus, haladást szerető erők őszinte összefogásából. 

Híd, 1937. január−február, 20–22. p.
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q Somorja Sándor
A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
EGYETEMI HALLGATÓK

Minden kisebbségi politika sarkalatos pontját a kultúrkérdések al-
kotják. A kisebbségi mozgalmak vezetésének életrevalósága és sikere 
e gondolat helyes és időbeni felismerésétől függ. Ezt bizonyítják pl. 
Vojvodinában a szerbek harcai 1918-ig, s azóta a mi tapasztalataink is. 
Sajnos, mint már annyiszor megállapították, a jugoszláviai magyarság 
húszéves kisebbségi élete alatt nem tudott sem egységes kisebbségi 
mozgalmat megindítani, sem pedig kitartó, következetes, céltudatos s 
helyi viszonyoknak megfelelő iskolaprogramot megvalósítani. Sajtónk-
ban néhány tárgyilagos, adatokkal alátámasztott cikk, mint pl.  Csuka 
János A Duna bánság kisebbségi népiskoláiról szóló, s a Kalangya janu-
ári számában megjelent írásának60 kivételével mindig csak általános, 
„mindenki látja, érzi, tudja” érvekre épített, és éppen ezért többnyire 
elolvasatlan vagy vállvonogatással elintézett közlemények láttak nap-
világot. Mégis – és ezt örömmel szögezzük le – az utóbbi évek itt is 
változásokat hoztak. Talán az új nemzedék változott életszemlélete 
idézte elő, talán az utóbbi idők és feladatok kényszerű megismerése az 
„öregek” részéről, vagy mindez együttvéve, tény, hogy életünk, fennma-
radásunk és előbbre jutásunk egyik fő problémája megoldásához – ha 
lassan is –, de egyre jobban közeledünk.

Különösen a háború utáni években terjedt el az a nézet, de még ma 
is akadnak emberek, akik az egyetemi ifj úság szerepét egy közösség 
életében lebecsülik, kis fontosságúnak tartják. Nem szándékunk ezzel a 
nézettel vitába szállni, különösen nem ma, amikor a beográdi egyetemi 
ifj úság példája mindennél meggyőzőbben az említett nézet tarthatat-
lanságát bizonyítja. Arról pedig, hogy egy kisebbségi sorsban élő nép 
számára egyetemi ifj úsága nagy fontosságú – azt hiszem –, senkit sem 
szükséges külön meggyőzni. A főiskolások soraiból kerülnek ki azok, 
akik éppen tanultságuk és tapasztalataik révén életünk minden előre-
törő megnyilvánulásának élharcosaivá kell, hogy váljanak. És éppen 
ezért ennek az ifj úságnak helyzetét meg kell ismernünk, hogy ott, ahol 
arra szükség mutatkozik, segíthessünk.

 60  Csuka János: A Duna bánság kisebbségi népiskolái; Kalangya, 1938. január (1. szám), 
1–48. p.
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Lássuk előbb a puszta számokat. A hivatalos kimutatás adatai szerint 
a magyar és német nemzetiségű egyetemi hallgatók száma a következő 
képet mutatja:

 magyar  német  ebből 
 nemzetiségű magyar   német
     állampolgár
1923 105 83 13 6
1924 125 77 9 16
1925 113 102 11 4
1926 224 169 9 5
1927 223 154 13 10
1928 269 187 9 6
1929 263 191 8 9
1930 342 336 12 6
1931 384 371 11 10
1932 395 366 8 14
1933 409 390 15 19
1934 371 379 12 14
1935 328 392 9 21.

Bár témánk tárgya egyedül a magyar egyetemi ifj úság, összehason-
lítás kedvéért feltüntettük a német főiskolások adatait is.

A kimutatásból látjuk, hogy a magyar egyetemisták száma az 
1933/34. évben volt a legnagyobb, s hogy azóta érzékeny esést mutat, 
míg ugyanakkor a németeké állandóan emelkedik, és ma már jóval 
meghaladja a magyarok számát is. Ennek okát elsősorban az egyre 
nehezebb életviszonyokban s elhelyezkedési lehetőségekben kell keres-
ni, de nagyban hozzájárul ehhez az is, hogy a gondoskodás a magyar 
egyetemi hallgatókról egyre kisebb.

Mielőtt továbbmennénk, feltesszük a kérdést: ez a 320 főiskolás 
elégséges utánpótlást jelent-e, s arányban áll-e jövőbeli szükségleteink-
kel? Egy rövid összehasonlítás választ ad erre is. Jugoszláviában 1000 
lakosra esik egy egyetemi hallgató, 930 szerb-horvát-szlovén lakosra 
esik egy szerb-horvát-szlovén egyetemi hallgató, 1660 német lakosra 
esik egy német egyetemi hallgató, 1830 magyar lakosra esik egy magyar 
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egyetemi hallgató. Kicsi a szám, végtelenül kicsi, s még kisebbé válik, 
ha a fejlődés csökkenő irányzatát tartjuk szem előtt.

A magyar egyetemi hallgatók három városban folytatják tanul-
mányaikat. A magyar főiskolások megoszlása az egyetemi városok-
ban %-ban:

 1933 1935 1938

Zágreb 55 54 65
Beográd 25 25 14
Szubotica 25 21 21.

A szkopjei fakultáson nincs magyar hallgató, a ljubljanai egyetemen 
pedig összesen kettő van. Mint látjuk, a zágrebi egyetem magyar hallga-
tóinak száma egyre kisebb, bár még mindig ott van a magyar főiskolások 
fele. Ezzel szemben Beográd és Szubotica állandó növekedést mutat. 
Hogy egyetemistáink fele Zágrebben van, annak a szentimentalizmus 
mellett fő oka a jól megszervezett magyar diákotthon és menza. Míg 
a szuboticai növekedés főképp a viszonylagosan olcsóbb létfenntartás 
következménye, addig a beográdi növekedésnek – párhuzamosan a 
zágrebi csökkenéssel – több oka van. Ezek:

 1.  a Bolyai Farkas Egyesület működése, amely sok szegény sorsú 
diáknak teszi lehetővé tanulmányai folytatását,

 2.  a vojvodinai elhelyezkedésnél opportunusabb beográdi dip-
loma szerepe,

 3.  Beográd közelsége, politikai és kultúrközpont voltának job-
ban érezhető hatása,

 4.  Utolsónak vettük, bár nekünk elsősorban az a megértő, ba-
ráti, mondhatni testvéri szellem fontos, amely a beog rádi 
egyetemen uralkodik, s mely egy intranzigens és nemzetiség-
elnyomó politikát hirdető kisebb csoport kivételével az egész 
beográdi diákság érdekeinek minél hathatósabb megvédésé-
vel mindenkinek biztosítja a tanulás-, gondolat-, szólás- és 
szervezkedési szabadságot. Az a gazdasági program pedig, 
amit a beográdi diákok tanáraikkal együtt állítottak össze, 
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s melynek fokozatos megvalósítását vállvetve harcolják ki, 
rövid időn belül az arra szoruló beográdi egyetemi hallga-
tókat nemzetiségi különbség nélkül a legelemibb gondoktól 
mentesíti.

Minden nemzet jövőjére fontos kérdés, hogy ifj úsága magának 
milyen pályát választott. Ebben a tekintetben a kimutatás a következő 
képet mutatja: A jugoszláviai magyar egyetemi hallgatók megoszlása 
szakok szerint %-ban:

  1928 1933 1935

jogi fakultás   50  34  36
orvosi fakultás   15  22  23
bölcsészeti fakultás   22  17  13
műegyetem     6  13  10
állatorvosi fakultás     1    3    7
teológia     2    5    4
agronómia     1    1    3
kereskedelmi szak     1    4    3
zeneművészet     2    1    1.

Amilyen örvendetes az a fejlődési irány, amelyet a jogászok számá-
nak a fogyása és a többi szakok emelkedése mutat, olyan sajnálatos a 
bölcsészettani hallgatók hirtelen esése. A magyar anyanyelvű, magyarul 
tudó, magyarul érző tanerők hiányát egyre jobban érzi a középiskolai 
ifj úság, és ez az a pont, ahol a gerinces és céltudatos kisebbségi vezetés 
hiánya a legszembeötlőbben mutatkozik. Az amúgy is kisszámú magyar 
főiskolásoknak több mint egyharmada még mindig ügyvédnek készül, 
és tanárnak csak egynyolcada. Vojvodina gazdasági életét a mezőgaz-
daság uralja, de ennek következményével egyetemi ifj úságunknak csak 
egytizede számol pusztán azért, mert nincs semmiféle biztos alapokon 
nyugvó útmutatása.

Bár a német egyetemisták megoszlása sem ideális, de mégis mennyi-
vel jobb. A jugoszláviai német egyetemi hallgatók megoszlása fakultások 
szerint %-ban
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jog bölcsészet orvostan műegyetem állatorvos teológia
23 24 17 11 10 6.
 
A helyzet fölismerésének mennyivel magasabb jelét mutatják ezek 

a számok. A német egyetemisták egynegyede lesz tanár, egyhatoda 
készül állatorvosi és mezőgazdasági pályára, és egyötöde jogász. Az 
egyre izmosabbá váló német főiskolások csoportjának ez a megoszlása 
nem véletlen, nem a sorsukra hagyatottság eredménye.

Nem lehet itt célunk, de helyünk sincs rá, hogy az egyes szakok 
előnyeit vagy hátrányait külön részletezzük, hiszen ma, amikor az új 
világgazdasági válság fekete viharfellegeit már kibontotta, az elhe-
lyezkedési bizonytalanság ijesztő rémként üli meg azok lelkét, akik 
hosszú évek keserű munkájával oklevélhez jutottak, és minden kereset 
nélkül ott állnak munkára vágyva a lezárt kapuk előtt. Biztos, hogy az 
egyén ereje kevés arra, hogy a nehézségeket sikeresen és magyarságát 
megóvva leküzdje. Ide nagyobb erőre, a közös célokért megszervezett 
magyar kisebbségi társadalom erejére van szükség. Ez az összefogás tud 
majd állást teremteni, és képes lesz biztosítani a megélhetést azoknak, 
akiknek erre szükségük van, és akiknek tudását nem nélkülözhetjük. 
Gondoljunk csak arra, mit tett a szerb kisebbség a régi Magyarországon. 
Vajon melyik kisebbség tud még olyan intézményt felmutatni, mint a 
Tekelianum [Tökölyanum – betoldás M. F.], s az ösztöndíjak olyan 
sorát, mint amit a szerbség adott középiskolai és egyetemi ifj úságának? 
A jövő megmutatta, hogy a sok áldozat nem volt hiábavaló.

Ne mondják azt, hogy sok az értelmiségünk, s ez káros, felesleges. 
Hát lehet valaha is a tudás káros, felesleges? A magyarul írni-olvasni 
tudók száma egyre kisebb, magyar tanerő alig van, a földművelés, 
állattenyésztés visszafejlődik, mert nincs tanító, vezető, kevés a tanult 
agronómus, s kevés az állatorvos.

Az ifj úság tettereje széthullhat, helytelen irányba terelődhet, ha se-
gítségre, megértésre nem talál. A történelem útmutatása pedig szervező, 
irányító munkát követel. Ha mindazt, ami nekünk drága, kisebbségi 
sorsunkban is igazán meg akarjuk őrizni, s kultúránkat fejleszteni, 
akkor az eddigi egész kultúrpolitikát új alapokra kell fektetni. Mivel 
ez a cikk csak a főiskolásokkal foglalkozik, és még ebben a részkérdés-
ben is nehéz azonnal kész programot adni, csak fölvázoltuk azt, ami 
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nézetünk szerint az első lépést és a szükséges alapot a továbbhaladásra 
magában foglalja. 1. Az eddig főképp egyéni kezdeményezésen alapuló, 
szórványos segélyezés központosítandó; 2. Pályaválasztási tanácsadó 
szervezendő, amely az egyén képességei, hajlamai, az elhelyezkedési 
lehetőségek és népi szükségleteink alapján útbaigazítást adna, és esetleg 
felhívást bocsátana ki; 3. A szükséges pályákra, melyeknél a hallgatók 
száma nem kielégítő, ösztöndíjak írandók ki; 4. Az elhelyezkedési és 
kereseti lehetőségek feltárásáról való gondoskodás központosítandó; 5. 
Kötelezni kell minden segélyezettet, hogy a támogatást tanulmányai 
elvégzése és elhelyezkedése után a központnak fi zesse vissza.

Természetes, hogy ilyen nagyarányú munka sikerességét eleve 
kizárja, ha csak erre szorítkoznak. Úgy, ahogy az egyetemi hallgatók 
kisebbségünknek csak egy kis részét adják, ugyanúgy a velük kapcso-
latos kérdések is egész létkérdésünk bár fontos, de csak parányi része, 
amelynek megoldása szerves része annak, amit úgy hívnak: kisebbségi 
politika, kisebbségi program. De a helyes program is csak akkor va-
lósítható meg, ha fel tudjuk mellette sorakoztatni a tömegek erejét. 
Ezt pedig úgy érhetjük el, ha a célkitűzéseket társadalmunk minden 
rétegének követelését szemügyre véve és azokat szerves népi egészbe 
kovácsolva állítjuk föl. Ez nem lehetetlenség, hanem megvalósítható.

Kisebbségünk osztálytagozódottsága ellenére is sok olyan pont 
van, ahol a jugoszláviai magyarság egy emberként menetelhet a közös 
célok felé. Ezek megtalálása, kiemelése és elmélyítése az igazi kisebbségi 
vezetők szerepe. A kultúrkérdések az ilyen közös kapcsolatok legfon-
tosabb részét alkotják, mert parasztnak, munkásnak, hivatalnoknak, 
iparosnak, kereskedőnek, szabad pályán levőnek az iskolák, tankönyvek, 
színház, olvasókörök – művelődés és haladás – egyformán fontos és 
egyformán szívügye.

Ez az a kérdés, amely köré csoportosítva kialakulhat az a kisebbségi 
arcvonal, amelyen belül az eddigi idegenkedést és kölcsönös bizalmat-
lanságot az egymásra utaltság felismerése, az együtthaladás szüksége s 
a testvéri megértés váltja fel. Az idő követelése ez az összefogás, amely 
a bizonytalanság, a hányavetiség föloldását teszi lehetővé, és megnyitja 
előttünk a haladás, boldogulás útját a szebb, emberibb, napsugaras 
jövő felé. 

Kalangya, 1938. július [7. sz.], 322–326. p.



e 276 w   q

q Csuka János
A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG ISKOLAVISZONYAI

A délvidéki magyar kisebbség huszonkét éves küzdelmes létfenntar-
tási harcát mindig az iskolakérdés uralta. Nem akadt olyan türelmes 
és nyugodt időszak, amely legalább átmenetileg biztosította volna a 
zavartalan anyanyelvű iskolai oktatást. Ha voltak is biztató jelenségek, 
azok csak pillanatnyilag segítették megnyugváshoz az iskolakérdést. 
Tartós, gyökeres rendezése akkor is késett, amikor a politikai légkör 
elviselhetőbb helyzetet teremtett, s adva volt ennek a nyugtalanító 
kérdésnek közmegelégedésre való elintézése. A jugoszláviai magyarság 
számára pedig halaszthatatlanul sürgős feladat volt a fennálló iskolapa-
naszok orvoslása, hogy nemzeti élete megfeleljen a követelményeknek. 
Az új magyar nemzedék áll vagy bukik az anyanyelvű iskolai oktatás 
intézményes és törvényes biztosításával. Hogy a magyarság kisebbségi 
sorshelyzetében mennyire tudatában volt az anyanyelvű oktatás jelen-
tőségének, az végighúzódik egész kultúrtörekvésein. Minden magyar 
megmozdulás, politikai és kulturális akció tengelyében az iskolaviszo-
nyok megjavításának követelése állott, és ennek a szívós és következetes 
munkának következményei az elért részeredmények. Minden iskolát 
és anyanyelvű oktatást, egy osztály felállítását nem egyszer egy-egy 
magyar tanító kinevezését sok szaladgálás, kilincselés, szinte megalázó 
utánjárás előzött meg. S ha végigtekintünk több mint két évtized isko-
lafrontjának egyes szakaszain, azt látjuk, hogy nagyon sok a tennivaló, 
a jóvátenni való. Mert kielégítő magyar szellemű iskolai oktatásról a 
szerb uralom alatt nem lehetett beszélni. 

A névelemzés átka

A családnevek nemzetiségi analizálása egy jugoszláv államférfi  nevé-
hez fűződik.  Pribicsevics Szvetozár horvát bánsági szerb tanító, aki a 
budapesti parlamentben kezdte el politikai pályafutását, felejthetetlen 
emléket állított magának a jugoszláviai magyar kisebbség anyanyelvű 
iskoláztatása terén közismert rendeleteivel.  Pribicsevics, aki a háború 
utáni délszláv politikának sokáig markáns alakja volt, közoktatásügyi 
minisztersége alatt kiadott egy vétkes rendeletet, amelynek fojtogató 
szelleme megfeküdte az egész iskolai oktatást, és bár legutóbb az isko-
la-kérdésekben megértőbb álláspontot foglaltak el, a hatását mégsem 
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lehetett teljesen kiküszöbölni.  Pribicsevics találta ki azt a csodabogarat, 
hogy az iskolai beiratkozásoknál nem a szülő dönti el és mondja meg 
a gyermek nemzetiségét, és azt, hogy milyen iskolába akarja járatni, 
hanem – a választóvíz. Rendelete szerint a családnevek analízise alapján 
kellett megállapítani, hogy ki milyen nemzetiségűnek tekinthető, és 
elképzelhető, hogy a túlzott buzgalom, esetleg a felbukkanó ellenszenv, 
hiányos tájékozódás és helyzetismeret mennyi visszás, csúnya helyzetet 
teremtett, mennyi szomorúságot okozott. Különösen az első években 
tapasztalatlan, fi atal, érdemeket kereső tanítók olyan messzire mentek 
a nemzeti kisebbségi tanulók számának a leszorításában, főleg a nem-
zetiségek által erősebben lakott vidékeken, hogy még a Nagyokból, 
Kovácsokból, Takácsokból, Bognárokból stb. is szlávokat igyekeztek 
faragni. A  Pribicsevics-féle elmélet szerint ugyanis ezek a családnevek, 
amelyek valamilyen szakmát fejeznek ki, régi, elhomályosodott szláv 
családokat rejtegetnek. Ha a Kovácsok, Takácsok stb. magyarságát is 
kétségbe vonták, elképzelhető, hogy mi volt a sorsuk azoknak, akiknek 
a neve valóban idegen hangzású, esetleg szláv. A magyar gyermekek ezrei 
kényszerültek ennek az iskolapolitikának velejáró következményeként 
az államnyelvű iskolákba, és hiába volt a régi parlamentáris életben, a 
teljes szólásszabadság idejében is minden rimánkodás, panasz, nem 
sokat használt. Mindig azt a sztereotip választ adták, hogy a szlávságnak 
jogában áll, és kötelessége is az elmagyarosodott rétegeket visszaszerez-
ni, és ezt a jogát a szlávság nem adja fel. 

A magyarság keserű rezignációval a  Pribicsevics-féle iskolarendszert 
névelemzésnek nevezte el, és ma is frissen és töretlenül él a köztudatban 
ez a még kimondani is nehéz, rossz emlékeket ébresztő, furcsa megje-
lölés. A magyarság pedig szívesen és örömest eltemette volna egyéb 
rossz, ma már szerencsére a múlt kellemetlen emlékei közé, de szinte 
minden évben valamelyik vidéken, valamilyen formában felbukkant, 
s kísértett a szelleme.  Pribicsevics politikája pedig tényleg már csak a 
történelemé, amelyre még a délszláv politikai körök sem emlékeztek 
vissza szívesen. A kisebbségi vezetők állandó, soha meg nem szűnő 
közbenjárására az utóbbi időben a hatóságok mintha enyhíteni akarták 
volna a  Pribicsevics-féle iskolarendszert, mint korszerűtlen, igazságtalan 
és megalázó eljárást, de még az őszi beiratkozásoknál sem hajtották 
végre simán, zökkenésmentesen azt a báni rendeletet, hogy a beirat-
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kozásoknál egyedül a szülő hivatott megmondani a saját és gyermeke 
nemzetiségét, és azt, hogy magyar, vagy államnyelvű iskolába akarja 
járatni a gyermekét. Akadt tanító, aki lelkiismeretesen betartotta a 
rendeletet, volt, aki nem, és bizony megismétlődött megint a kérvénye-
zés, utánjárás, a gyermekek áttelepítése a magyar nyelvű iskolából az 
államnyelvű iskolába, vagy fordítva. És az ilyen időnkint felbukkanó 
jelenségek mindinkább megérlelték a sorsával törődő magyarságban azt 
a régóta hangoztatott meggyőződést, hogy az anyanyelvű iskolai oktatás 
végleges rendezését nem lehet évenként megismétlődő rendeletekkel, 
útbaigazításokkal gyökeresen megoldani. Olyan törvény kiadására volt 
szükség, amely világos és pontos rendelkezéseivel nem hagy semmiféle 
kétséget maga után, és megjelöli az anyanyelvű oktatás helyes medrét 
az iskolapolitikában. Az iskolával kapcsolatos kívánságokat azonban 
nem teljesítették, csak ígéretek hangzottak el.

Hiányosságok az adatszolgáltatásban

Miután a magyar kisebbségi küzdelmek főleg az iskolai viszonyok 
megjavítására voltak összpontosítva, sok fontos egyéb munka elvégzése 
halasztódott el. A magyarságnak így nem volt pontos adatszolgáltatása. 
Az iskolai problémákat nyilvántartó adatgyűjtés nélkül pedig hozzá sem 
lehetett fogni a sérelmek elintézéséhez. Olyan intézmény felállítását 
várta tehát a magyar kisebbség, amely minden magyar tanítót, tanárt, 
iskolát, sőt gyermeket is nyilvántart. Az iskolaügyeket intéző hivatal 
rendeltetése lett volna a gyermek pályaválasztását is megkönnyíteni, és 
lehetővé tenni számára a boldogulást. A hivatalra hárult volna végül 
az iskolai sérelmek összegyűjtése, s azok orvoslásának kieszközlése is. 
A magyar iskola és adatszolgáltató iroda felállításában és a névelem-
zés törvényes megszüntetésében látta a magyarság nemzeti életének a 
biztosítását. Az anyanyelvű iskolai oktatást minden magyar számára 
lehetővé kell tenni, ezt kívánta a magyar nemzettömb fennmaradása 
és boldogulása.
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Magyarok a főiskolákon

Mivel eddig nem gondoskodtak az iskolai adatgyűjtés megszer-
vezéséről, teljesen egyoldalú adatokra vagyunk utalva. Nem könnyű 
azokat ellenőrizni, s így hitelességüket el kell fogadnunk. A magyar 
egyetemi hallgatók túlnyomó része Zágrábban és Belgrádban, kisebb 
része Szabadkán folytatta főiskolai tanulmányait, s csak a sorsfordulat 
utáni első években látogattak egyesek, főleg anyagilag jól megalapozott, 
útravalóval ellátott fi atalok külföldi egyetemeket, az elmúlt tíz évben 
azonban számuk kimutathatóan egészen összezsugorodott. A külföldi 
egyetemeket keresték fel református és evangélikus teológusaink is, míg 
a katolikus papjelöltek a zágrábi, gyakovói, spalatói és travniki teoló-
giákon szerezték meg a szükséges képesítésüket. A magyar egyetemi 
hallgatók az első években a zágrábi egyetemet részesítették előnyben, 
s csak legutóbb volt észlelhető, hogy egyre többen mentek a közelebb 
fekvő Belgrádba úgy, hogy csaknem egyenlő arányban megoszlott a zág-
rábi és belgrádi egyetemek között a magyar egyetemi hallgatók száma. 
A magyar egyetemi hallgatók 1920 óta tanulnak Zágrábban, s már az 
első évben negyvenhat magyar hallgatója volt a zágrábi egyetemnek. 
Az intellektuális pályákon tapasztalható helyzetre jellemző, hogy már 
az első évben a magyar egyetemisták közül huszonhárom medikus 
volt, tehát olyan pálya iránt érzett hivatást, amelyben a legnagyobb 
hiány volt, és ma is hiány van a magyarlakta helyeken. 1924–29-es évek 
adatait nem sikerült felkutatni, ennek ellenére látható, hogy egészen 
1930-ig emelkedett a zágrábi magyar egyetemisták száma, s voltak évek, 
amikor 150–200-an is tanultak, majd azóta visszaesés tapasztalható. 
A magyar egyetemi hallgatók szüleinek foglalkozása is áttekinthető. 
A középosztály van a legerősebben képviselve. Az elmúlt év végéig a 
Zágrábban diplomált magyarok szakok szerint így oszlottak meg:

Jogász 70  Mérnök   9
Katolikus lelkész 75  Állatorvos   1
Orvos 22  Festőművész   2
Gyógyszerész 53  Zenetanár   5
Tanár 11  Szobrász   1.
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Összesen 249-en szereztek Zágrábban diplomát. Ha fi gyelembe 
vesszük még a Belgrádban és Szabadkán diplomált magyar fi atalokat 
is, akkor a legjobb esetben Délszláviában ötszáz magyar ifj ú szerzett 
diplomát, ami megközelítően sem elegendő, hiszen még ma is vannak 
pályák, amelyeken hiány van magyar diplomásokban.

A zágrábi magyar egyetemi hallgatók egyesülete menzát tart fenn, s 
lehetővé teszi a szegény sorsú magyar főiskolások továbbtanulását. Az 
egyesületnek mecénásai, bőkezű pártolói vannak, akik segélyezik az 
erre érdemes fi atalokat, hogy a tanulás ne legyen gond a számukra. A 
zágrábi diákmenzának átlag 130 tagja van, s 20–25 olyan diák tanul-
mányának a befejezését biztosítják, aki erre az egyesület támogatása 
nélkül nem is gondolhatna.

A belgrádi egyetemet, amely mind nagyobb jelentőséget nyert az 
egyetemi képzettséggel rendelkező magyar intellektuális réteg meg-
teremtésében, nemcsak közelsége miatt látogatta a magyar ifj úság. 
Belgrád olcsóbb volt, mint Zágráb, és a belgrádi magyar egyetemi 
hallgatók Bolyai Farkas egyesülete szintén abban a kellemes helyzet-
ben volt, hogy a szegény sorsú magyar főiskolásokat segélyezhette. Az 
állami statisztikai hivatal 1936. évi kimutatása szerint abban az évben a 
jugoszláviai egyetemeknek 15.308 hallgatójuk volt, ebből alig 300 a ma-
gyarok száma, közöttük 30 nő. Belgrádban ebben az évben 76 magyar 
főiskolás tanult, Szabadkán, a belgrádi egyetem jogi fakultásán 56-an, 
egy magyar főiskolás volt Laibachban, a többi Zágrábban. Meglepő a 
jogi pályára készülő magyar főiskolások nagy száma. A magyarázat az, 
hogy ezek túlnyomórészt szabadkai, vagy környékbeli szegény szülők 
gyermekei, akik Szabadkán, a legkönnyebben megközelíthető egyetemi 
városban tanultak. A szabadkai jogi fakultás mellett nincsen a magyar 
egyetemi hallgatóknak egyesületük, szervezetük. A jogi fakultás húsz 
éve működik, és ez alatt 58 magyar fi ú szerzett ott diplomát. Az 58 ma-
gyar fi ú közül 21 szabadkai, a többi felső-bácskai, illetve Tisza-vidéki. 
A háború utáni első években évenként csak egy-két magyar hallgatója 
volt a szabadkai jogi fakultásnak, az elmúlt tíz évben a számuk 4–6-ra, 
majd 1939-ben már 14-en, 1940-ben pedig 13-an vizsgáztak. Nagyobb 
részük (32-en) ügyvédjelölt, a többiek pedig mint tisztviselők, vagy 
egyéb alkalmazottak helyezkedtek el.
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A magyar egyetemi hallgatók száma semmiképpen sem kielégítő. 
Annak ellenére, hogy a főiskolákból az utóbbi években több mint száz 
diplomás magyar került ki, mégis egyes szakokban változatlanul nagy 
hiány észlelhető. Mindenekelőtt nincsen elegendő magyar orvos, tanár, 
tanító, állatorvos és gazdász. Hely és állás pedig volna a számukra. A 
magyar falvak állandóan keresik a magyar orvost, állatorvost, tanítót 
és képzett gazdát. A magyar katolikus papok száma sem elegendő. A 
magyar jellegű bácskai egyházmegye 459.610 híve közül 260.000 ma-
gyar nemzetiségű, és ha csak minden 2500 hívőre egy papot veszünk, 
akkor is több mint száz magyar pap kellene, de még nyolcvan sincsen. 
Az egyházmegyei hatóságok pedig tanulási segélyt is nyújtanak a papi 
pálya iránt hivatást érző ifj aknak, mégis kevés a jelentkező, pedig a 
kisebbségi életben a papra, főleg falvakban a legnagyobb hivatás várt. 
A mostani iskolaévben társadalmi úton sikerült biztosítani tíz magyar 
ifj ú papi pályára történő előkészítésének költségeit. A jövőben intéz-
ményesen szeretnék elősegíteni a bácskai magyar lelkészutánpótlást. 
Bánátban és Baranyában, ahol pedig szintén jelentős számú magyar él, 
a magyarság szétszóródása miatt a magyar papra még nagyobb szükség 
van, a helyzet még rosszabb, mert vannak évek, amikor egyetlen magyar 
pap sem kerül ki a szemináriumokból, az idős papgeneráció pedig kidől, 
és nincs, aki átvegye a magyar katolikusok lelki ügyeinek intézését. A 
református magyar paputánpótlás inkább megoldódottnak tekinthető. 
Az utánpótlás, tekintettel a magyar református hívők lényegesen kisebb 
számára, könnyebben valósulhatott meg.

Hosszas utánjárás és harc eredményeként öt év előtt létesült a 
belgrádi tanítóképezde mellett annak magyar párhuzamos osztálya. 
A magyar tanítóhiány ugyanis az új generáció anyanyelvű tanulását 
veszélyeztette. Közel húsz éven keresztül az államnyelvű tanítóképez-
dékből kevés magyar tanító került ki, ezeket is gyakran nem magyar 
falvakba nevezték ki. A belgrádi magyar tanítóképezdének az első 
évben mindössze 14 magyar tanulója volt, és csak az első osztálya 
nyílott meg. Az iskolából tavaly kerültek ki az első végzett magyar 
tanítók. Egyeseket már ki is neveztek közülük. Mivel nem minden 
évben nyílt meg az első osztály, három osztálya volt öt helyett. A 
magyar tanítóképezdében azonban ma már ötven-hatvan ifj ú készül 
a tanítói pályára, és ha ezt az elég tekintélyes létszámot sikerül az 
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elkövetkezendő tíz évben biztosítani, akkor talán megvalósulhat az a 
magyar kívánság, hogy minden magyar gyermeket magyar tanító fog 
tanítani. Eddig az volt a helyzet, hogy nagyon sok magyar iskolában 
magyar tanító hiányában magyarul tudó szláv tanító tanított, bár nem 
egyedülálló eset az sem, hogy még magyarul tudó szláv tanító sem 
állott rendelkezésre. A magyar tanárok száma sokkal kedvezőtlenebb, 
s ha egy-egy magyar tanár diplomát is szerez, nem magyar iskolához 
nevezik ki, ami kiderül a szabadkai magyar gimnázium helyzetének 
az ismertetésénél.

A középiskolai oktatás

Nem sokkal vigasztalóbb képet kapunk, ha a délvidéki magyar közép-
iskolák helyzetét vizsgáljuk. Különben sem sok a vizsgálnivaló, mert 
magyar polgári iskola egyáltalában nincs, mindössze Szabadkán sikerült 
szinte minden évben megismétlődő súlyos nehézségeket leküzdve meg-
menteni a nyolcosztályú magyar gimnáziumot, és Zentán a négyosztá-
lyú alsóbb fokú gimnáziumot. A szabadkai magyar gimnáziumnak már 
csak a neve volt magyar, hiszen évek óta alig két-három magyar tanára 
van, és a magyar nyelven és hittanon kívül az összes tantárgyat állam-
nyelven tanították. A szabadkai magyar gimnázium alsóbb osztályaiba 
a szabadkai és topolyai járás tanulóifj úsága iratkozhatott be, a felsőbb 
osztályokba azonban az ország bármely vidékén élő magyar nemzetiségű 
növendékek kérhették felvételüket. Azok, akik a szabadkai, illetve zen-
tai iskolakörzeten kívül álló területről valók, a báni hivataltól kérhették 
a magyar osztályokba való felvételüket. A magyarság számára érthetően 
a két csonka magyar gimnázium nem nyújtott lehetőséget arra, hogy 
megfelelő számú és magyar nemzeti szellemben nevelkedett ifj úság 
kerüljön ki ezekből az intézetekből. Az eddigi példák és tanulságok 
arra fi gyelmeztettek, hogy az anyanyelvű középiskolai rendszert a szerb, 
illetve német anyanyelvű iskolai rendszer eredményeinek szem előtt 
tartásával kell kiépíteni. A háború előtti szerbség ugyanis Újvidéken, 
Karlócán és Becskereken magángimnáziumokat tartott fenn, amelyek 
közül különösen az újvidéki segítette elő a szerbség nemzeti követel-
ményeit kielégítő öntudatos ifj úság nevelését. A németeknek néhány 
éve Verbászon van nyolcosztályú magángimnáziumuk, és legutóbb 
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Palánkán és Apatinban négyosztályú német magángimnázium létesült, 
azonkívül Zágrábban nyolcosztályú német gimnázium felállítását ter-
vezik. Versec négyosztályú német gimnáziumot kap. A magyarságnak 
tehát mindenekelőtt magángimnáziumokat kellett volna létesítenie, 
hogy az ifj úság továbbtanulását megkönnyítse. A mai időkben kizárólag 
a magániskolák felelnek meg a nép érzelmeinek és követelményeinek, 
annál is inkább, mert a magániskolák nincsenek kitéve az állami köz-
oktatásügy vezetésében előforduló változások, pedagógiai irányítások, 
politikai hangulatok hullámzásának.

Ha nem is teljes a szabadkai magyar gimnázium, mégis ragaszko dott 
hozzá a magyarság, és már eddig is minden áldozatot meghozott érte. 
Nem egy iskolaévben vállalta az annyira igénybe vett magyar társada-
lom a szegény sorsú magyar diákok eltartását, csakhogy egy-egy osztály 
fennmaradásához a szükséges számú tanuló beiratkozását biztosítsa. 
Ezt a célt három internátus is elősegítette. A legrégibb a Magyar Olva-
sókör diáksegélyzője, amely nélkül talán már a magyar gimnáziumnak 
csak az emléke maradt volna fenn. A Magyar Olvasókör diáksegélyzője 
a jómódú magyar polgároktól állandó hozzájárulást szerzett a diákok 
segélyezésére, és a magyar családoknál elhelyezte a tanulni akaró sze-
gény magyar diákokat. Azóta a magyar társadalom szélesebb rétegeire 
támaszkodó két internátus létesült. A szabadkai magyar gimnázium 
tanulóinak a fele (nyolcvan-száz gyermek) szegény sorsú, és neveléséről, 
élelmezéséről a magyar társadalomnak kell gondoskodnia. A legjelen-
tősebb a   Bogner-féle internátus, míg egészen a közelmúltig  Balázs-Piri 
Kálmán tanfelügyelő is internátust tartott fenn.

A szabadkai gimnázium 1747-ben létesült, és 1848 óta tanították 
benne a magyar nyelvet, egészen 1918-ig. Az összeomláskor  Kosztolányi 
Árpád,  Kosztolányi Dezsőnek, a nagy magyar költőnek az édesapja 
volt az igazgató, és a helyére került 1919-ben  Vojnics-Tunics Iván, 
akinek a kezdeményezésére nyílt meg a bunyevác gimnázium első és 
második osztálya. Az 1920-as évben megszűnt a gimnázium magyar 
jellege, és szláv gimnázium létesült helyette. Még abban az évben 
megtörtént a városi gimnázium államosítása, és az év őszén a szláv 
tagozaton megnyílt mind a nyolc osztály. Az első években még 8–10 
magyar tanára volt a magyar gimnáziumnak úgy, hogy a magyar nyelvű 
tanítás nem ütközött nehézségekbe. Az 1923-as évben indult meg a 
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bunyevác ifj úság nagyobb arányú beözönlése az iskolába, s az alsóbb 
osztályokban két-három párhuzamos osztályt is kellett nyitni. Akkor 
még a magyar osztályok is zsúfolva voltak. Az 1922–23-as évben az 
első osztálynak 60, a másodiknak 90 tanulója volt. Az államnyelvű 
osztályba 558, a magyar gimnáziumba 488 tanuló iratkozott be. Az ál-
lamnyelvű osztályban mindössze tizenegy magyar, 4 német és 70 zsidó 
vallású tanuló tanult, a magyar gimnáziumban pedig még 201 zsidó 
növendék volt. A következő években a helyzet teljesen megváltozott, a 
tanulók száma rohamosan emelkedett, mert amíg a világháború előtt 
200–300 növendéke volt az intézetnek, a számuk azóta 1000–1300-
ra emelkedett. A magyar gimnázium alsóbb osztályaiban ma is elég 
tekintélyes a tanulók száma, a felsőbb osztályokban már egyre keve-
sebb. 1926-ban az államnyelvű osztályokba 708-an iratkoztak be, a 
magyar gimnáziumba 259-en. A magyar osztályokban ekkor már csak 
egy zsidó tanuló volt, mert ettől kezdve a zsidóknak az államnyelvű 
osztályokba kellett beiratkozniuk. A szláv gimnáziumban 33 tanár 
tanított, a magyar gimnáziumban 18, és ezek közül hárman a szerb 
nyelvet adták elő. Azóta is állandóan emelkedett a növendékek száma, 
a magyar osztályokban azonban visszaesés volt észlelhető. Az elmúlt 
tíz évben a magyar gimnáziumnak átlag 150–200 növendéke volt, és 
fokozottabb erőfeszítésre volt szükség, hogy a magyarság számára olyan 
fontos nyolcosztályú gimnáziumot fenntartsák. Az 1937–38-as iskola-
évben egy magyar tanár meghalt, egyet pedig nyugdíjba helyeztek, úgy 
hogy hárman maradtak:  Richter Nándor,  Schäff er Mihály és  Kovács 
Sztrikó Zoltán, valamint  Gajdos István hitoktató. Az 1939–1940-es 
iskolaév adatai sem nyújtanak kedvezőbb képet. Az államnyelvű gim-
náziumnak 1105 növendéke volt, a magyar párhuzamos osztályon csak 
213-an tanultak. Az első osztályban 53-an voltak, a nyolcadikban csak 
13-an. Jugoszlávia széthullásakor  Sztefánovics Velimir volt az intézet 
igazgatója, aki türelmetlen sovinizmussal üldözte a magyar diákokat. 
Rosszindulatú, kimondott magyargyűlölő volt, s a magyar gyermekek 
százainak továbbtanulását akadályozta meg.

A zentai négyosztályú magyar iskoláról nem állnak megfelelő ada-
tok rendelkezésre, azonban úgy tudjuk, hogy ott is évről évre csökken 
a magyar növendékek száma. A szabadkai államnyelvű gimnázium 
növendékei között is igen sok a magyar nemzetiségű, ezeket azonban 
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külön nem tünteti fel a gimnáziumi értesítő. Nagyon sok magyar szülő 
ugyanis sokáig az államnyelvű gimnáziumba járatta gyermekét.

Kevés az anyanyelvű elemi iskola

A szomorú emlékű  Pribicsevics-féle iskolatörvény azonkívül, hogy az 
iskolaigazgatókra ruházta át azt a jogot, hogy a beiratkozásnál a gyer-
mekek, illetve szüleik anyanyelvét megállapítsa, államosította a feleke-
zeti iskolákat. A magyarság számára kettős csapást jelentett a törvény, 
mert nemcsak hogy megnehezítette a tanulók, illetve szüleiknek azt a 
jogát, hogy eldöntsék, milyen iskolába járassák gyermekeiket, hanem 
a katolikus és református egyház számos magyar nyelvű iskolájának 
további fennmaradását tette lehetetlenné. A kisebbségi életben pedig 
megtanultuk, hogy iskolákat megszüntetni a legkönnyebb feladat, de 
újra megnyitásukat kieszközölni heroikus küzdelmet jelent. Az állami 
elemi iskolák irányításába, a tanrend összeállításába, a tanítók munkájá-
ba, s ami a legfájóbb, a beiratkozások megkönnyítésébe a magyarságnak 
semmiféle beleszólása nem volt. Mindjobban összekuszálta a kisebbségi 
iskolai oktatásban uralkodó állapotokat az, hogy a diktatúra éveiben a 
magyar tanítókat tömegesen helyezték el nem magyar iskolákhoz úgy, 
hogy nem egy magyar iskolában tanítóhiány miatt szűnt meg a magyar 
nyelvű tanítás. A magyar iskolák részére való megnyerésük, visszahelye-
zésük pedig nem ment olyan simán. Az elmúlt években felmutatható 
eredményt értek el ezen a téren a magyarság vezetői, de még legutóbb 
is akadtak államnyelvű osztályokban oktató magyar tanítók, pedig a 
magyar tanítóhiány változatlanul fennállott.

Hogy  Pribicsevics iskolaszelleme mennyire átalakította a pedagógiai 
elveket, az kiderül egy akkor még félig-meddig hivatalos megnyilatko-
zásból is. Dr.  Kirilovics Dimitrije,61 a Duna bánsági közoktatásügyi 
hivatal volt főnöke néhány év előtt két tanulmányban taglalta az állam 

 61 Kirilović, Dimitrije (  Kirilovics Dimitrije) (Törökbecse, 1894. június 24. – Újvidék, 
1956. október 22.) egyetemi tanulmányait Budapesten, Prágában és Zágrábban 
végezte, doktori értekezését Srpske osnovne škole u Vojvodini u 18. veku (1740–1780), 
Szerb általános iskolák a Vajdaságban a 18. században (1740–1780) címmel írta, egy 
ideig a Duna bánsági közoktatásügyi hivatal főnöke volt. Ezt követően a Belgrádi 
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kisebbségi iskolapolitikájának irányelveit. Az igazsághoz tartozik, hogy 
Kirilovics túlzásaival később nemcsak hivatalos körök, de a kisebb-
ségekkel szemben megértőbb álláspontra helyezkedő szláv közéleti 
személyiségek sem értettek egyet. Mégis megemlítésre méltó, mert nem 
elszigetelt jelenségről volt szó, és ismételt bizonyítéka annak, hogy a 
 Pribicsevics-féle iskolapolitikai elgondolások változatlanul éltek még 
pedagógiai körökben is, s ezeknek a jelenségeknek teljes kiküszöbölése 
elsőrendű magyar érdek volt.

 Kirilovics A magyar asszimilációs politika sikerei című tanulmányá-
ban többek között bejelentette, hogy a szlávságnak kötelessége, hogy 
az elmagyarosodott idegen népekben felébressze régen elmosódott 
hovatartozásuk érzéseit.  Kirilovics is a családnevek egyszerű analízisével 
igyekezett kimutatni, hogy nagy munka vár a szerbségre, mert vissza 
kell szereznie az elmagyarosodott szláv családokat. A szerző szerint 
katolikus vallású szlovákok kevésbé asszimilálódtak, mint a sokácok, 
bunyevácok, németek, még kevésbé a rutének, horvátok, lengyelek, 
bolgárok, csehek, románok, zsidók, örmények, görögök, cincárok és 
cigányok. Vannak elmagyarosodott szerbek is, ami megállapítható 
 Kirilovics tanulmányából, mert felsorolja, hogy egyes bácskai járá-
sokban Milutinovics, Mitrics, Vukománovics, Ivanisevics, Miletics, 
Majsztorovics, Radics, Péics, Sztanisics, Panics, Pericsics, Milosevics, 
Banin, Maduleski stb. nevű családokat talált, amelyek szerb eredetű-
ek. Ilyen megállapítások után a szerző többek között azt állítja, hogy 
a Tóth, Horváth, Rácz, Orosz, Oláh, Lengyel, Török, Cseh nevek 
viselői eredetileg ahhoz a nemzethez tartoztak, amelytől nevüket 
nyerték. A tanulmány megjelenése idején a Kalangyában válaszoltunk 
Kirilovicsnak s magyaráztuk, hogy mennyire tévesek az elképzelései, és 
hogy mennyire korszerűtlen a tiszta faj elméletéről az annyira poliglott 
vidéken, mint a Vajdaság, beszélni. Zentán és a járás községeiben, vala-
mint Magyarkanizsán a Bakota, Bartók, Bubolya, Vida, Huzsvár, Bette, 
Gubányi, Kanyó, Koncz, Koszó, Muhi, Palásti, Gajdos, Zsótér, Árgyélus 
családneveket tartotta idegeneknek, nem magyaroknak. Óbecsén a 

Egyetem könyvtárának az igazgatója, majd Újvidéken a Szerb Matica könyvtárát 
vezette. Elhíresült könyve, a Pomađarivanje u bivšoj Ugarskoj (Elmagyarosítási törek-
vések Magyarországon) 1935-ben jelent meg Újvidéken. 
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Jávor, Pohorai, Halápi, Benkő, Odri, Kalapáti, Zacskó, Sétáló, Surányi 
családokat.  Kirilovics tanulmányára utalva felhívtuk a fi gyelmet arra, 
hogy ha szláv nevű magyar családokat talál is a Vajdaságban, az nem 
az erőszakos asszimiláció következménye. Soha erőszakos magyar 
asszimiláció nem volt, ellenkezőleg a magyarságba önként beolvadtak 
azok, akik magyarul éreztek, a magyar kultúra széles mezején akartak 
tevékenykedni. Ha erőszakos asszimiláció lett volna, akkor a ma is 
fennálló délvidéki szerb, német, bunyevác nyelvszigetek nem őrizhették 
volna meg századokon keresztül nemzeti sajátosságaikat, vagyonukat, 
s az idegen népcsoportok teljesen eltűntek volna. E helyett megmarad-
tak a horvátok, szerbek, németek és románok nemzeti öntudatban, a 
kultúrában pedig megerősödtek. A tanulmány eredményének összege-
zéséül  Kirilovics, aki még legutóbb a Duna bánsági hivatal közoktatási 
osztályának az élén állott, felhívta a jugoszláv közvéleményt arra, hogy 
fordítsa a legnagyobb fi gyelmet az elmagyarosodott szlávok visszaszlá-
vosítására, s a munka elvégzésére az egyházat és az iskolát ajánlotta. A 
tanulmány megjelenése idején  Kirilovics elméletének nagy hatása volt 
a pedagógusokra, a hivatalos iskolapolitika azonban nem követte ezt 
a merev elvet, hajlékonyabbnak bizonyult. A kisebbségek vezetőinek 
sikerült meggyőzniük az illetékes tényezőket arról, hogy nem lehet 
a családnevek alapján senkinek a nemzetiségét megállapítani, s nem 
szabad a családnevek alapján a magyar gyermekeket államnyelvű is-
kolákba kényszeríteni.

 Kirilovics Dimitrije tanulmánya hozta nyilvánossága az első Duna 
bánsági kisebbségi népiskolai adatokat is. A tanulmány szerint az is-
kolák száma a következő:
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Az elmúlt évek adati hiányoznak, azonban az 1932–35-ös évek 
iskolai adataival csaknem azonosak lehetnek, mert nagyobb eltolódás 
az iskolák számában nem mutatkozik, bár a mostani iskolaévben, a 
magyarság vezetőinek következetes közbenjárására, több magyar iskola 
nyílt meg. Hasonlóképen szinte változatlan az iskolatermek száma is, 
mert új épületet alig emeltek. Az 1932–35-ös esztendőben 242–245 
tantermet vettek igénybe az óvodák és 4376–4406 tantermet az elemi 
iskolák részére. Az óvodák számára 200 állami épület áll rendelkezésre, 
amelyek túlnyomó részben községi tulajdonban vannak. Az iskolaépü-
letek száma 2026, ebből 1242 községi, 506 egyházi tulajdon. A báni 
közoktatásügyi hivatal is elismeri, hogy 253 iskolaépületben csak azért 
tanítanak, mert egyelőre nincs jobb, megfelelőbb. Az utóbbi években 
főleg az agrártelepeken épült iskola, miután messze fekszenek a falusi 
iskolák, és a gyermekeknek 10–15 kilométert kellett gyalogolniuk, 
ha iskolába akartak járni. Megkapjuk a jelentésből egyben a tanulók 
nemzetiségi megoszlását is tantermek szerint, amely így fest:
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A magyar kisebbség számbelileg erősebb a német kisebbségnél, 
mégis a németeknek 618, a magyaroknak csak 460 tantermük volt, 
aminek az a magyarázata, hogy sokkal több magyar nemzetiségű gyerek 
járt állami osztályba, mint német. Az államnyelvű osztályokba járó 
magyar nemzetiségű gyermekeket viszont külön nem tüntetik fel, így 
a számukat nem lehet megállapítani. Az 1933–35-ös iskolaévek adatai 
alapján a tanulók iskolák szerint a következőképen oszlanak meg:
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Az iskola 
megjelölése

A tanév elején Kimaradt Az év végén maradt

Fiú Leány Fiú Leány Fiú Leány

Állami óvodák 9.008 9.260 155 173 9.169 9.415

Magán óvodák 131 128 26 30 122 124

Állami 
elemi iskolák 138.783 126.961 8.466 8.445 134.658 121.938

Magán 
elemi iskolák 301 674 10 25 295 663

Feltűnő, hogy évközben mennyi tanköteles gyermek maradt ki az 
iskolából. Közel 17.000 gyermek nem tudta megszakítás nélkül foly-
tatni elemi iskolai tanulmányait. Elsősorban a falusi tanköteles gyer-
mekekről van szó, akik a mezei munka kezdetével kénytelenek szegény 
sorsú szüleiknek segédkezni, vagy pedig elszegődni libapásztornak, 
kondásnak. A törvény ugyan szigorúan bűntette az iskolát elhanyagoló 
gyermekek szüleit, mégsem lehetett a gyermekeket rászoktatni arra, 
hogy iskolába járjanak, Különösen a magyar iskolás gyermekek voltak 
kénytelenek elmaradni az iskolából, mert szüleik szegények, és a gyer-
mekek szerény keresetükkel is hozzájárultak a család fenntartásához. 
A tanulók nemzetiségi megoszlásáról az 1933–34-es tanévben ezeket 
az adatokat kapjuk:
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Egyéb nemzetiségű volt az elemi iskolákban 1133, (538 fi ú és 495 
leány), az óvodákban 80 fi ú és 65 leány. Az 1932–35-ös esztendők 
közül 1933-ban és 1934-ben volt a legmagasabb a magyar tanulók 
száma (37.081), míg 1932–33-ban a magyar elemi iskolákban 36.976, 
1934–35-ben 36.360 magyar gyermek tanult, és azóta a számuk 
valószínűleg elérte a negyvenezret. A tanulók vallási megoszlása az 
1934–35-ös iskolaévben: 
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Az elemi iskolákban 14 ókatolikus (6 fi ú és 8 leány) tanult a Duna 
bánságban. Az adatok tehát nemcsak a magyarok által lakott Bácska, 
Bánát, Baranyára, hanem a Duna bánság szerbiai részére (Belgrád 
környékére) is vonatkoznak, és innen van az, hogy a görögkeleti vallású 
tanulók túlsúlyban vannak. Szinte a kétszeresét teszik ki a többi vallású 
tanulóknak. A Bácska, Bánát, Baranya elemi iskolai tanulóinak vallási 
megoszlása egyelőre nem áll rendelkezésünkre, azonban  Kirilovics 
Dimitrije még a hiányzó adatokkal is szolgálatot tett, mert megköze-
lítőleg feldolgozta az elemi iskolák és tanulóinak nemzetiségi adatait. 
Ide iktatjuk a szerző tanulmányának a konklúzióját, hogy még jobban 
megérthessük a kisebbségi elemi iskolák nehéz helyzetét: „A Duna 
bánság, amelynek északi területe meglehetősen heterogén országrész, 
elég szépszámú kisebbségi iskolával rendelkezik. A kisebbségi iskolák 
száma tökéletesen megfelel a kisebbségek számarányának, bár a magyar 
iskolák száma több, mint amennyi a magyarság számarányának megfe-
lelne. (?) Ha fi gyelembe vesszük azt is, hogy a magukat magyaroknak 
nevező gyermekeknek a fele nem magyar származású, akkor a magyar 
tannyelvű iskolák száma túlságosan nagy.” Már annak idején feleltünk 
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 Kirilovicsnak: a magyar iskolák száma valóban nincsen arányban a 
magyar lakosság számával, miután a magyarságnak sokkal több iskolára 
volna szüksége, mint amennyi rendelkezésre áll, s a magyarság vezetői-
nek állandó panaszaiból is kiérezhető, hogy iskola- és tanítóhiány van 
a magyarlakta vidékeken.

Megemlítjük, hogy dr.  Petrovics Milán, a báni közoktatásügyi osz-
tály főnöke, a báni tanács márciusi ülésén olyan adatokat ismertetett, 
amelyek szerint több kisebbségi iskola van a Duna bánságban, mint 
amennyit  Kirilovics feltüntetett. Az adatai szerint államnyelvű oktatás 
3505 tagozaton folyt, német nyelvű 591, magyar nyelvű 437, szlovák 
107, román 80 tagozaton, míg 21 tagozaton ruszin nyelven folyt az 
oktatás. A tanévben 235.777 tanulót írattak be a népiskolába, ezek 
közül 173.453 az államnyelvű tagozatokon, 24.465 a német tagoza-
tokon, 25.758 a magyar nyelvű tagozatokon, míg a többiek a szlovák, 
a román és ruszin tagozatokon tanulnak Az óvodák államnyelvű 
tagozatába 8777 gyerek járt, a német tagozatokat 1564, a magyar ta-
gozatokat 1314 gyermek látogatta. Miután ezeket az adatokat nem áll 
módunkban ellenőrizni, nem tudjuk, hogy  Kirilovics, vagy  Petrovics 
adatai a helytállók.

A bánság területén 34 gimnázium, 32 polgári iskola, és öt tanító-
képző működött. A 34 gimnáziumból 27 állami, 2 önkormányzati, öt 
pedig magániskola. A magángimnáziumok közül a mostani iskolaévben 
nyílt meg az újvidéki pravoszláv, valamint a verbászi és az apatini német 
gimnázium, azonkívül Fehértemplomban két orosz nyelvű gimnázium 
áll fenn. A 32 polgári iskola közül 30 állami, Verbászon német nyelvű 
polgári iskola van, Szabadkán pedig az apácanővérek zárdájában mű-
ködött szláv nyelvű leánypolgári, magyar leánypolgári iskola már közel 
húsz éve nem állott fenn.

Huszonöt év alatt 250–300 magyar tanító

A magyar iskolaprobléma megoldására a visszacsatolás előtt a követ-
kezőket ajánlottuk: a magyar elemi iskolai oktatás mindaddig nem 
nevezhető kielégítőnek, amíg a névvegyelemzés valamennyi válfaja 
meg nem szűnik, és intézményesen nem gondoskodnak elegendő 
számú magyar iskoláról és magyar tanerőről. Az iskolai sérelmeket a 
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következő sorrendben kívánatos orvosolni: 1. Törvényesen biztosítani 
kell mindenkinek azt a jogát, hogy magyarnak vallja magát. 2. A be-
szüntetett magyar iskolák megnyitandók. 3. A nem magyar iskolákhoz 
beosztott magyar tanítókat magyar iskolákhoz kell kinevezni. 4. Ha 
hiány van magyar tanerőkben, főiskolai képesítéssel rendelkező, a ta-
nítói hivatás iránt érdeklődő személyeknek lehetőséget kell nyújtani 
arra, hogy tanfolyamokon kiképzést nyerjenek, és magyar iskolákhoz 
kapjanak beosztást. 5. Az állandó tanítói utánpótlást magán magyar 
tanítóképezde segítségével kell megszervezni.

A háború előtti szerb kisebbség ideálisan kiépített nemzetiségi 
iskolarendszerrel rendelkezett. A magyar kormány lehetővé tette a 
szerb felekezeti iskolák fenntartását, és nem akadt olyan görögkeleti 
hitközség, amely ezzel a jogával ne élt volna. A szerbség önkéntes is-
kolaadóval milliókat adott össze, és jelentős alapítványok jövedelmei 
is biztosították a tanítói és tanári kar fi zetését, s a felekezeti iskolák 
fennmaradását. A szerbség áldozatkészségével nemcsak az elemi iskolák 
százait tartották fenn, de középiskolákat, elsősorban gimnáziumokat 
és tanítóképezdéket is életre hívott, így a tanítói kar utánpótlása elő 
volt készítve.

A magyar iskolahálózat kiépítése, a magyar tanári és tanítói kar 
megteremtése most már megoldódik, hiszen tíz ujjunkon meg tudnók 
számolni a tanári oklevéllel rendelkező magyar tanárokat, s a magyar 
tanítói kar létszáma sem kielégítő. A belgrádi tanítóképezde magyar 
párhuzamos osztálya tavaly bocsátotta ki az első végzett magyar taní-
tókat. A Vajdaságban Zomborban, Újvidéken és Versecen volt állam-
nyelvű tanítóképezde. A magyarok főleg a zombori tanítóképezdét 
látogatták, míg Újvidéken csak leányok tanulhattak. A magyarság 
szempontjából fi gyelembe jött zombori intézet 1920–1931 között 1770 
tanítónak adott oklevelet, s ebből 127 magyar (65 férfi  és 62 leány), a 
német nemzetiségű tanítók száma 247 volt, zsidó vallású tanító három 
került ki. Az 1932–1938-as években 858 okleveles tanító közül 120 a 
magyar és 150 a német. Azóta Verbászon a németeknek magán taní-
tóképezdéjük van. Ha a zombori tanítóképezdéből kikerült magyar 
tanítók számához hozzáadjuk még azt a néhány magyar nemzetiségi 
tanítót, aki a belgrádi magyar párhuzamos osztályon, vagy a többi 
állami tanítóképezdében végzett, akkor 250–300-ra tehetjük azoknak 
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a magyar tanítóknak a számát, akik Jugoszláviában tanítói képesítést 
nyertek. Hogy ez mennyire kicsiny, s nem kielégítő szám, elég csupán 
arra utalnunk, hogy Szabadkán 1918 előtt 150 magyar és nyolc szerb 
osztály volt, eddig pedig 40 osztályban magyar nyelvű volt a tanítás, de 
nem minden osztályban tanított magyar tanító. A horvát bánságban 
is tanítóhiány van, s ezért nehezen megy a magyar szórványok részére 
megígért iskolák felállítása.

Érezzük, hogy a beszámoló nem teljes, és magán viseli hiányos-
ságának nyomait. Ennek oka az adatszegénység és az iskolai téren 
tapasztalható egyéb nagyarányú tájékozatlanság. A magyarságnak 
kevés megbízható adat áll rendelkezésére, a hivatalos adatgyűjtés pedig 
kevésbé hozzáférhető. Mindezek ellenére talán megközelítőleg hű képet 
sikerült adni a magyar iskolaviszonyokról, amelyek a legjobb akarattal 
sem nevezhetők kedvezőeknek. A Délvidék visszacsatolásával persze 
egészen más helyzet adódott. Most már nem lesz névelemzés, elegendő 
magyar tanerőnk lesz, s gyermekeink magyar szellemű továbbképzése 
a felszabadult Magyarországon biztosítva van. (1941. március) 

Kisebbségi sorsban. A délvidéki magyarság húsz éve. Tanulmányok és 
kritikák I. Subotica, Minerva nyomda, é. n. [1941] 7–25. p.
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A Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók 
Kultúregyesületének értesítője, 1932–1940

Előszó

Komoly feladatokra vállalkozó ifj úságnak sohasem szabad megfeled-
keznie a kötelességteljesítésről és önbírálatról. A kötelességteljesítés 
és önbírálat szükségérzete késztet bennünket is, hogy egyesületünk 
hét éves működéséről számot adjunk. Hét év általában is elég hosszú 
időszak. De sokkal több ez egy gyorsütemű, friss lendülettel, akarás- és 
cselekvésvággyal telített ifj úságnak az életében. Saját magunk része-
sei vagyunk ennek az életnek, ezért nem könnyű a számadás. Mégis 
szeretnénk a józan önkritika állandó szem előtt tartása mellett olyan 
számadást adni, amely lehetőleg mentes minden személyes elfogult-
ságtól, alanyiságtól és tárgyilagosan tárja fel munkánk küzdelmeit, 
eredményeit, sikereit és sikertelenségeit.

Számadásról lévén szó, már itt a bevezetőben előre kell bocsájta-
nunk, hogy a tényleges eredményt jelentő számokon, a pontosan időhöz 
és helyhez köthető előadásokon, rendezéseken és önsegélyző munkán 
kívül, mi − minden szerénykedés nélkül − munkánk legnagyobb 
eredményének azt a szellemi irányt és törekvést tekintjük, amelyet itt 
egymás megismerésével, baráti kapcsolataink fejlesztésével magunk 
közt ápoltunk, izmosítottunk, és amellyel hatást akarunk gyakorolni 
a kisebbségi magyar sorsközösség minden megnyilvánulására.

Számadásunk egyúttal köszönetnyilvánítás is akar lenni. Mert fe-
le lősségen és számadáson kívül sokaknak tartozunk köszönettel is.   Fe-
lelősséggel és köszönettel tartozunk elsősorban az első úttörőknek és épí-
tőknek, akik az itteni magyar diákság szervezkedését útnak indították és 
a keresztény erkölcsi világnézet megingathatatlan alapjain felépítették a 
nemzeti és népi kultúra elhivatottságát valló és hirdető zágrebi magyar 
diákság otthonát. Az első köszönő szó ezek közül is szálljon annak a 
nemes és hívő magyarnak emléke felé, aki ebben az építő munkában 
első volt. Köszönjük felejthetetlen díszelnökünknek, Dr.  Vilt Vilmosnak 
mindazt a jót, amit úgy az egyesületünkkel szemben, mint ennek egyes 
tagjaival tett. Mindannyian kegyelettel fogjuk emlékét őrizni; szelleme 
pedig továbbra is időtlen-időkig fogja törekvéseinket irányítani. 
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Számadással, felelősséggel és köszönettel tartozunk mindazoknak, 
akik hisznek az idők végtelenségében újra és újra születő, az életet 
továbbvivő ifj úság örök elhivatottságában, örök cselekvő és teremtő 
erejében. Mindazoknak, akinek szívügye a kultúra általában, de akik 
féltő gonddal, vagy határt nem ismerő áldozatkészséggel elsősorban 
a magyar kultúra ügyét kísérik. Köszönet a szülőknek, testvéreknek, 
akik nem egyszer erőn felüli áldozatok, kétszerezett munka és sokszo-
rozott lemondások árán tudják biztosítani gyermekeik és testvéreik 
továbbtanulási lehetőségeit.

Köszönet alapító és pártoló tagjaink százainak, akik velünk együtt 
éreznek, bennünket tanácsaikkal és erkölcsi támogatásaikkal hitünk-
ben és törekvéseinkben támogatnak, anyagi segítségükkel pedig lehe-
tővé teszik egyesületünk fennállását és fejlődését. Felelősség és hála-
érzetünk legnagyobb kisebbségi sorstestvéreink sok százezres tömegei 
iránt, mert hozzájuk a kötelességen kívül sok érzelmi, sorsközösségi és 
törekvésbeli azonosság fűz.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a zágrebi egyetem Tanári Tes-
tü letének, amely kezdettől fogva a legnagyobb megértéssel kísérte 
szervezkedésünket, és lehetővé tette egyesületünk szabad fejlődését. 
Mint nemzeti kisebbséghez tartozó diákok, őszinte és jóleső érzéssel 
állapíthatjuk meg, hogy a zágrebi egyetemen nemzetiségünk miatt 
sohasem észleltünk ellenünk irányuló nemzeti türelmetlenséget, 
vagy elfogultságot. Ezért mindenkor a legnagyobb szeretettel fogunk 
visszagondolni mind a horvát Alma Materre, ahol egyetemi éveinket 
eltöltöttük, mind tanárainkra, akiknek tudásunkat köszönhetjük, és 
mindazokra a horvát és egyéb nemzetiségű diáktársainkra, akikben 
egyetemi éveink alatt őszinte barátokat ismertünk meg. 

Végül beszámolónk megírásával az utánunk jövő új nemzedéknek is 
szeretnénk némi szolgálatot tenni. Tapasztalatainkat, az elért eredmé-
nyeket, a sokszor személyes lemondások és áldozatok árán előteremtett 
eszközöket örökség gyanánt hagyjuk az utánunk jövő fi ataloknak az-
zal, hogy friss lendülettel, fi atalos lelkesedéssel folytassák az egyesület 
munkáját. Őrizzék az egyesület alapelveihez való ragaszkodást, ápolják 
a barátságot! Fáradságot és áldozatot soha se sajnáljanak az igazi ügy 
érdekében, mert ez fogja igazolni minden későbbi nemzedék előtt, 
hogy az itt élők és dolgozók mindig gondoltak az utánuk jövőkre. Ne 
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felejtsék el azt se, hogy ránk, akik ebből az egyesületből kerültünk ki 
az életbe, mindenkor és minden körülmények között számíthatnak. Ha 
ez így lesz, akkor lelkesen kiálthatjuk: Vivat, crescat, fl oreat!

Szervezkedés és célkitűzések 

Mielőtt egyesületünk fejlődését és életét tárgyalnánk, legalább vázla-
tosan foglalkoznunk kell azokkal a mozzanatokkal, körülményekkel 
és szervezkedési előfeltételekkel, amelyek jelenlegi egyesületünk tulaj-
donképpeni megalakításához vezettek. Mik voltak azok a legfontosabb 
indítékok, amelyek magukban hordták a szervezkedés és a későbbi 
fejlődés csíráit?

A Zágrebben tanuló magyar diákság szervezkedésének első gyökerei 
1924-ig nyúlnak vissza. Ebben az időben jött először nagyobb számú 
magyar diák a zágrebi egyetemre. A szervezkedés lényeges indítékai 
és előfeltételei a magyar diákság mindenkori testvéri együttérzésé-
ből adódnak. Ezt a testvéri együttérzést akaró és cselekvő akaratot 
szervezett törekvéssé formálta, a kisebbségi sors feltétlen egymásra 
utaltságának ösztönös megsejtése. A magyar lélek érzelmeiből fakadó 
összetartozásnak a tudata, kisebbségi sorsban kultúránk és az egymás 
védelmezésére szövetkező ifj úsági akarat alkotják a zágrebi magyar 
egyetemi hallgatók szervezkedésének vezérgondolatait. A magyar élni 
akarás, kultúránk iránti kiolthatatlan szeretetünk, egymás segítsége 
és a barátság ápolása volt szervezkedésünk legfőbb alkotó és mozgató 
ereje. Ennek a magyar élni és dolgozni akarásnak a gondolata alkotott 
a múltban, ez épít a jelenben, és ez fog vezérelni a jövőben is.

Az első szervezők alapos középiskolai magyar szellemű nevelése 
és keresztény-etikai felfogása adott alapot, később jelleget, és a mai 
napig vezető irányt a zágrebi magyar főiskolai hallgatók szervezkedé-
sének. Eleinte a magyar egyetemi hallgatók kellő létszám hiányában 
nem alkothattak kizárólagos magyar jellegű egyesületet, hanem a 
különböző egyesületekben, de legnagyobbrészt az akkori katolikus 
jellegű Voj vo dinában tömörültek. E beszámolónk keretében nem 
foglalkozhatunk bővebben a Vojvodina jelentőségével és szerepével, 
mert ez egy külön tanulmányt igényelne. Röviden azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy ennek az egyesületnek keretén belül működő 
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magyar diákok nagy jelentőségű és célkitűzéseikben nagy hordere-
jű tevékenységet fejtettek ki, és a szervezkedés szükségérzetének 
öntudatosításával sok hasznos építő anyagot szolgáltattak jelenlegi 
egyesületünk felépítéséhez. 

A Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúregyesülete az utat és módot, 
amellyel egyetemi évei alatt a magyar főiskolás ifj úságot egy keresztény 
világnézetű, és fajtáját szerető nemzeti nevelésben részesítheti, minden 
tekintetben átvette azoktól a lelkes úttörőktől, akik a zágrebi magyar 
diákság szervezkedésének első alapköveit lerakták. Egymás keresése, 
az összetartozás szükségérzetének kifejlődése és megerősödése után 
következik tulajdonképpen a tudatos szervezkedés. Ez a szervezkedés 
teljesen önálló. Mondhatnók, az egész kisebbségi magyar társadalom 
fi gyelme, és vele való szorosabb kapcsolata nélkül, az ifj úság önmagából 
és saját feladataiból adódó megfi gyelésein, megérzésein, jobbára saját 
maga által kitermelt áldozatkészséggel, kisebbségi életünkből folyó 
észrevételein, és parancsoló követelményein keresztül küszködik, forr 
és fejlődik egy keresztény nemzeti alapon álló egyesületi közösséggé, 
amely legfőbb céljául a kisebbségi sorsközösséggel adódott helyzetből 
folyó követelményekkel való foglalkozást tűzte maga elé.

Korunk ifj úságánál két ellentétes világnézet hatásai észlelhetők: a 
nemzeti gondolat megújhodásának hatása alatt megszülető fasizmusé, 
és a történelmi materializmust hirdető marxista nemzetköziségé. A 
magyar diákság kisebbségi helyzetéből adódó parancsoló szükséglete 
következtében sem egyik, sem a másik felfogást nem tehette magáévá. 
A kisebbségi élet sajátos viszonyaira és feladataira való tekintettel önálló 
kisebbségi életszemléletnek kellett kifejlődnie, amely a nemzeti érdekek 
védelmezése, a nemzeti hagyományok és kultúrértékek legszélesebb 
népi alapon való ápolása mellett az államalkotó többségi népekkel 
is hasznos együttműködési lehetőséget biztosít, akár a társadalmi, 
akár az állami élet építő munkájában. A magyar főiskolások tehát a 
legszélesebb néprétegek közé hajló, nemzeti gondolatban gyökerező, 
korszerű kulturális kérdésekkel való foglalkozást tűzték ki céljukul. 
Ezen kérdések vizsgálatánál, mindenkor a józan belátás, a lehetőségek 
és körülmények mérlegelése, és a tárgyilagos ítéletre való törekvés al-
kották működésünk keretét.
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Egyesületünk működésének homlokterében a magyar kultúra 
ápolása áll. Ez a tény elvitathatatlan szükségszerűséggel kapcsolta 
magához egyesületi munkánk és felfogásunk másik fontos és jellemző 
elemét: a keresztény erkölcsi felfogást, a krisztusi etikai alapot. Aki a 
magyar kultúra lényegelemeit ismeri, aki a magyar nemzeti gondolat 
jogosultságát és értékét elismeri, annak el kell ismernie azt is, hogy a 
magyar kultúrát és nemzeti gondolatot a keresztény erkölcsi felfogástól 
elválasztani nem lehet. Szabatosan és világosan: a keresztény etikai 
felfogás egyesületünkben mindig a hit mélységeiből eredő, megtisztult, 
és tartalommal telített erkölcsi kötelességet jelentette. Részünkre ez a 
keresztény erkölcsi felfogás jelentette a tiszta szándékú összetartozás 
szükségességének hirdetését. Ez jelentette a népünk minden rétegének 
erkölcsi, művelődési és gazdasági felemelésére törekvő, megalkuvást nem 
ismerő hites akaratot.

Egyesületi élet az események, adatok 
és statisztikai számok tükrében

Az egymásra utaltság fejlett ösztöne, és a testvérkereső vágy gyűjtötte 
össze a Zágrebban tanuló magyar egyetemi hallgatókat. Ez az ellenáll-
hatatlan belső kényszer hozta össze az első úttörőket. Az összetartásról 
és a szervezkedésről folyt a szó a tündérszépségű Zrínyi tér hatalmas 
platánja, a Nagy fa alatt. Ez a Nagy fa volt tulajdonképpen a magyar 
diákság első szimbolikus egyesülete. Itt találkoztak nap nap után a 
magyar diákok. Télen éppen úgy, mint nyáron. Délben a különböző 
menzákról egymás után szállingóztak ehhez a fához a magyar diákok. 
Itt beszélték meg a nap eseményeit, itt cserélték ki gondolataikat, mond-
ták el egymásnak a hazai híreket, és itt vitatták meg a jövőre vonatkozó 
tennivalókat. Isten szabad ege alatt élt és erősödött a magyar diákság 
egymást kereső és egymást segítő, építő akarata. A Nagy fa alatt számon 
tartottak minden magyar diákot. Egy napig sem maradhatott ki valaki, 
hogy a Nagy fa alatt ne tudtak volna róla a többiek. Egymás segítése 
kisebb-nagyobb kölcsönökkel minden forma, kérvény, vagy írás nélkül 
történt. A fi atalabbak itt kaphattak meg az idősebbektől minden, a 
beiratkozásra, a tanulmányokra, vagy bármely más hivatalos eljárásra 
vonatkozó útbaigazítást. De ez a barátot szerető és segítő gondolat él 
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a költői fekvésű, és ódon levegőjű, történelmi emlékektől roskadozó 
felsőváros Lotrščakhoz címzett kis korcsma meleg szobáiban dallikázó 
magyar fi úk lelkében is.

Azóta elég sok idő múlt el.  A Nagy fa alól és a Lotrščakból elindult 
az otthonépítő szervezkedés. Sok esemény, sok küzdelem és diákbánat 
feledésbe merült már. Ma sok minden élő valóság, kész tény, ami akkor 
csak ködös ábránd, terv, vagy csak távoli vágy volt. Ma minden szük-
séglettel ellátott saját otthonunk van. A Nagy fától e saját otthonig 
elég hosszú az út. Ennek az útnak a története nemcsak hosszú, de mint 
minden magyar úté, elég rögös is. Minden eseményről és minden moz-
zanatról nincs módunkban megemlékezni, mert ez túlságos messzire 
vezetne, de mégis igyekezni fogunk, hogyha nagy vonásokban is, de 
szemléltető képet adni egyesületünk fejlődéséről és életéről. 

A Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúregyesülete 1932. VI. hó 19-én 
alakult. Ezen a napon a Boldog Krizinről elnevezett diákkonviktusban 
64 magyar egyetemi hallgató jelent meg az alakuló közgyűlésen. Az itt 
megtartott alakuló közgyűlésen az alábbi jegyzőkönyvet készítették:

Jegyzőkönyv
készült Zágrebban a Tvrtkova utca 5 szám alatti diákkonviktusban 
a M. E. H. K. E. 1932. VI. hó 19-én megtartott alakuló közgyűlésén.

A közgyűlést   Bogner József korelnök nyitja meg. Miután üdvözli az 
alakuló közgyűlésen megjelent tagokat, a következő beszéddel vezeti 
be a közgyűlést:

„Kedves fi úk! Az elmúlt években sokszor éreztük mindannyian, mi-
lyen nagy szükségünk van egy keretre, amelyben kisebbségi kultúr-
terveinket megvalósíthatjuk. Egy egyesületet kívántunk, amelynek 
keretében összegyűlhetünk, ápolhatjuk az együvé tartozás nagy 
érzését, és magyar nyelven szolgálhatjuk az emberi élet egyik legfőbb 
értékét, a kultúrát. Nem rajtunk múlott, hogy e megvalósítás késett. 
De most nem foglalkozhatunk a múltak fájdalmaival és hiányaival, 
hanem előre, a jövőbe vetett szemmel látunk hozzá a munkához.

Mély, lélekből fakadó meggyőződéssel hirdetem, hogy kultúra 
nélkül az emberi élet szinte értéktelen, sivár és üres. Ez az érzés, ez a 
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meggyőződés él mindannyiunk lelkében és hittel hiszem, hogy soha 
sem fog kialudni. Élet, kultúra és érték: három szó, amely belevilágít 
a most alakítandó egyesületünk eljövendő munkájába. Életünknek, 
a mi egyszerű kis diákéletünknek tartalmat fogunk adni. Lehetővé 
tesszük, hogy a körünkbe gyűltek könyvekkel, zenével, társadalmi 
és erkölcsi kérdésekkel, és a mai élet sokszínű változatával foglalkoz-
zanak. Azaz kultúrát terjesztünk, kultúrmunkát végzünk, és értéket 
adunk magunknak, rajtunk keresztül fajtánknak, és nemzetünkön 
keresztül az egész emberiségnek. 

Az egyetemes kultúra az egész emberiség értéke, magában fog-
lalja minden fajta és nemzet kultúráját. Más szóval, az egyetemes 
kultúrában találkoznak az összes nemzetek. A kultúra nem jelent-
het tehát elkülönülést és szétválasztást, hanem egyesülést, a lelkek 
közelebb hozását és megbékülését.

A magyar nemzeti kultúra utolsó évezrede szorosan összeforrt a 
kereszténységgel. Ha tehát mi magyar ifj ak a kultúráról beszélünk, 
akkor ez alatt mindig keresztény magyar kultúrát értünk, amelyben 
azonban benne van minden más nép kultúrájának megbecsülése is. 
Szükséges és fontos ennek a pontos meghatározása, mert a kultúra 
szóval ma sokan visszaélnek. Nincsen szükségünk hamis szóla-
mokra, mert mi nem a látszatát, hanem magát a kultúrát akarjuk: 
a keresztény magyar kultúrát, mint az egyetemes emberi értékek 
egyik alkotó elemét. Ennek a gondolatnak a jegyében alkotjuk meg 
a zágrebi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúregyesületét, és ennek 
a gondolatnak jegyében indulunk neki a munkának.

Bizakodó szívvel, hívő lélekkel fogunk munkálkodni, összegyűj-
teni a szétszórtakat, alkotni és teremteni. Vigyázni fogunk erre az 
egyesületre, mint a magyar keresztény kultúra egyik tényezőjére. 
Szeretni fogjuk, mert a miénk. Szeretni fogjuk, mert ezt követeli 
tőlünk nemcsak saját kötelességérzetünk, de kisebbségi magyar 
társadalmunk bennünket kísérő fi gyelme is. Szeretni fogjuk ezt az 
egyesületet, mert a benne dobogó szívek húsunkból való húsok, és a 
vérünkből való vér. Tudjuk, hogy ez az egyesület nemcsak a most itt, 
e városban tanulmányaikat végző magyar fi úké, hanem mindazoké, 
akik az eljövendő évtizedek folyamán Bácska, Bánát áldott rónáinak 
piros cserepes, bogárhátú házaiból idejönnek, hogy az Universitas 
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Zagrebiensis szentelt falai között szerezzék meg azt a tudást, amelyet 
fajtájuk javára óhajtanak értékesíteni. Az itteni Alma Mater hív 
bennünket, magyar fi úkat is, és mi őszinte magyar szívvel szeretjük, 
és szívesen keressük fel szentelt termeit. Tudjuk, hogy a mi itt tar-
tózkodásunk javára szolgál a mi keresztény magyar kultúránknak, és 
rajta keresztül minden kultúrának, mert értéket, egyetemes emberi 
értéket ad, fejlődést és a lelkek közelebb hozását célozza.

Végül még egyet hangsúlyozok. Mi most itt választani fogunk, 
feladatokkal bízunk meg néhányatokat. Meggyőződésem, hogy 
nem választhatunk rosszul, mert a személy nem fontos. Ellenben 
fontos az, hogy mindegyikünk igaz magyar lelkiismerettel végezze el 
munkáját, és becsülettel teljesítse magyar kötelességét, kétségekben 
mindegyikünk igaz magyar szívére hallgasson, és senki se tévessze 
szem elől, hogy az utánunk következő százak és ezrek egyesületét 
irányítja és istápolja.”

A korelnök általános tetszéssel fogadott beszéde után felolvassa az 
Egyetemi Tanács által 4608/32 szám alatt jóváhagyott alapszabályokat. 
Részletesen kifejti és ismerteti az egyesület célját. Utána egy választ-
mány megválasztását indítványozza, amely a következő iskolaévben 
tartandó közgyűlésig az egyesület ügyeit vezeti.

 Major István bölcsész indítványozza, hogy egy teljes, tíz tagból álló 
választmányt válasszanak, és hogy azokat is meg lehessen választani, 
akik az Egyetemi Tanácshoz az egyesület engedélyezését kérelmező 
kérvényt aláírták, de most elfoglaltságuk miatt nem jelenhettek meg az 
alakuló közgyűlésen.  Major István indítványával szemben  Tripolszky 
Aladár orvostanhallgató ellenindítványt tesz, amelyben kéri, hogy csak 
a jelenlevő tagokból válasszanak egy négytagú, csonka választmányt, 
és háromtagú felügyelő bizottságot. Ezen indítványát azzal motiválja, 
hogy a most megválasztott választmány úgyis ideiglenes, és csak pár 
hónapon keresztül fogja az egyesület ügyeit vezetni. A közgyűlés 
 Tripolszky Aladár indítványát fogadja el. Utána  Bogner korelnök kéri 
a közgyűlést, hogy legjobb belátása szerint jelöljön valakit az elnöki 
tisztség betöltésére. A jelenlevők egy része  Major István bölcsészt, másik 
része pedig  Muhi Pál orvostanhallgatót jelöli az elnöki tisztségre. A 
közgyűlés abszolút többséggel  Major Istvánt választotta meg az egye-
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sület elnökévé. Utána a közgyűlés egyhangúlag első titkárrá választotta 
 Muhi Pált, második titkárrá  Csányi Sándort, pénztárnokká pedig 
 Mérth Józsefet. A felügyelőbizottság tagjaivá jelölik  Hegedűs Lászlót, 
 Pinkert Istvánt,  Jedlicska Gábort és  Gyetvai Ferencet. A közgyűlés a 
felügyelőbizottság tagjaiul:  Hegedűs Lászlót, Pinkert Istvánt és Gyetvai 
Ferencet választotta meg.  Major István lelkes szavakkal köszöni meg 
a közgyűlés iránta tanúsított bizalmát. Hálás szavakkal emlékszik 
meg a zágrebi Egyetemi Tanács jóindulatáról, amely lehetővé tette a 
magyar diákság szervezkedését. Mi, magyar egyetemisták mindenkor 
a legnagyobb szeretettel fogunk visszagondolni úgy a zágrebi egyetem-
re, mint a mi szeretett tanárainkra, és ígérjük, hogy soha sem fogunk 
megfeledkezni arról a intézményről, ahol tudásunkat kaptuk, és azokról 
az emberekről, akiknek tudásunkat köszönhetjük, mondotta többek 
között  Major István elnök.

A közgyűlés  Tripolszky Aladár indítványára jegyzőkönyvi köszöne-
tet szavaz meg:  Schultész Ferencnek,  Klimes Jenőnek,  Dörfl er Pálnak 
és  Faragó Imrének az alapszabályok kidolgozásával szerzett érdemeik 
elismeréséül.

Az elnök hivatkozva az alapszabályok 6. és 7. paragrafusára, kéri a 
tagokat, hogy minél több alapító és pártoló tagot szerezzenek. A   köz-
gyűlés kimondja, hogy mindazok, akik az Egyetemi Tanácshoz az 
egyesület engedélyezését kérő kérvényt aláírták, vagy az alakuló köz-
gyűlésen megjelentek, az egyesület alapító tagjaivá lesznek.

A jegyzőkönyvben következik a 64 alapító tag névsora.
A tárgysorozat és az indítványok kimerítése után az elnök bezárja 

a közgyűlést.

  Major István s. k.  Muhi Pál s. k.
 elnök titkár

 Hitelesítők:
  Kott Károly s. k.
  Schultész Irma s. k. 
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Az egyesület tagjai 1932. július 1-től október 1-ig tartó szünidőben 
lelkes propagandát fejtettek ki, hogy az alapszabályok 6. és 7. paragra-
fusaiban előírt feltételek mellett minél több alapító és pártoló tagot 
szerezzenek az egyesületnek, hogy ezáltal biztosítsák az egyesület 
fennállásához és fejlődéséhez szükséges anyagi eszközöket. Az indulás 
nagy lelkesedését mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy az alapító 
tagok anyagi erejüket szinte meghaladó áldozatkészséggel adták össze 
az egyesület első, legszükségesebb eszközeire az anyagiakat. A nyári 
szünidőben kifejtett lelkes munka meg is hozta az eredményt, mert 
1932. október 1-jével a Zrínyi tér 15. szám alatt bérelt saját otthonunk-
ban indulhatott meg az egyesületi munka. Egyesületünk indulásánál 
mindenki kedvező jelnek vette, hogy első otthonunk éppen annak a 
Zrínyi téri nagy platánnak átalsó szomszédságában volt, ahol a magyar 
diákok éveken keresztül Isten szabad ege alatt tervezgették otthonuk 
megalapítását.

Azt hisszük, egyesületünk további életéről és fejlődéséről is leghűbb 
képet úgy adhatunk, ha a továbbiakban is vagy egészben, vagy kivo-
natosan közzétesszük az egyes iskolaévekben tartott közgyűléseink 
jegyzőkönyveit és ezek mellett iskolaévenként vázoljuk egyesületünk 
fontosabb eseményeit. 

Emlékezés a „nagy fáról” és a régiekről

Régi idők szép emléke képpen
Rózsafelhők usztak át az égen…62

           ( Petőfi )

Az a pár magyar ifj ú, aki közvetlen a háború befejezése után Zágrebbe 
vetődött, hogy itt folytassa egyetemi tanulmányait, bizony sokat nélkü-
lözött abban, amit egy meghitt baráti környezet nyújt az idegenbe sza-
kadt diáknak. Minden város idegen és rideg barátok, ismerősök nélkül, 
ha voltaképpen még olyan kedves és meleg is. Időnként mint kényszer 
nehezedik az emberre, hogy ügyes-bajos dolgait másokkal is közölje. 

 62 Helyesen: „Boldog órák szép emlékeképen / Rózsafelhők usztak át az égen.” ( Petőfi: 
  A Tisza)
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Jól esik apró-cseprő gondjait és örömeit megosztani másokkal, jó isme-
rősökkel, jó barátokkal. Édes anyanyelvén elbeszélgetni az otthonról, 
otthoniakról, Dunáról, Tiszáról, barnaszemű kislányról. Dicsekedni, 
panaszkodni, örülni és sírni a jó barátokkal együtt, magyarul. Mert 
ahogy „nemcsak kenyérrel él az ember”, úgy a tanuló ember sem él csupán 
tudománnyal. Felbuggyannak benne az ilyen közös, emberi természetű 
dolgok, s ha nem találnak lefolyásra, keserűvé, kínossá teszik napjait.

Az első zágrebi magyar diákok élete nem volt irigylésre méltó diák-
élet. Magyar diákegyesületről, amely pótolta volna az otthont, s baráti 
kört nyújtott volna, akkoriban még szó sem esett. A háború okozta 
sebek még elevenen sajogtak. A bizalmatlanság, türelmetlenség még 
ott parázslott az emberek egy részének a szívében, jóllehet azok, akik 
egymás puskacsövébe néztek, gondolatban már régen kezet szorítottak. 
A magyar szó ebben az időben idegen, bántó csengésű volt Zágrebben. 
Egy-egy elejtett magyar szó hallatára az utcai járókelők megfordultak. 
Ilyen légkörben igazán gondolni sem lehetett egy magyar diákegyesület 
megalakítására. S nemcsak az előállott helyzet, de az egyesületekről 
szóló rendeletek sem engedélyezték a nemzeti alapon való szervezkedést. 
De hogy tévedésbe ne essünk, nem kell azt gondolni, hogy magán a 
zágrebi egyetemen a magyar diák érvényesülési lehetősége gátolva lett 
volna. A zágrebi Alma Materen a magyar diákok sohasem érezték, 
hogy kisebbséghez tartoznak.  A zágrebi egyetem nyugati kultúrájának 
megfelelően a lehető legszívélyesebben látta a más nemzetiségűeket, s 
így bennünket, magyarokat is. Tanáraink mint igazi művelt európai 
gondolkozású tudósok, a legnagyobb megértéssel és elnézéssel  kezel-
ték a nyelvi nehézségekkel küszködő magyar diákokat. Ezért nincs is 
magyar diák, aki hálával és szeretettel ne gondolna tanáraira, a horvát 
nemzet régi veretű egyetemére, és aki nem a legszebb emlékei között 
őrizné a gyönyörű fehér Zágrebben töltött évek emlékeit.

Csupán az általános légkör és lelkület. s az előbb említett rendeletek 
tiltották a szervezkedésnek még csak a gondolatát is. És mégis… A bará-
tok utáni vágyakozás érzése, az édes anyanyelv vonzása megteremtette, 
összehozta Zágrebben azt a kis magyar diákcsoport, amelyből a mai 
rendezett, erős egyesület kifejlődött.

Ezerkilencszázhuszonnégyben, egy októberi napon, két magyar 
diák állott meg a Zrinjevácon, szemben az előkelő, csendes Zagreb ká-
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véházzal. A déli sétálók tömege le-föl hullámzott, zsongott. Diákok, 
diáklányok, hivatalnokok, kereskedők, akiket nem tartott vissza a 
szemerkélő eső sem attól, hogy a megszokott helyen ismerőseikkel 
találkozzanak, elbeszélgessenek, friss levegőt szívjanak egy röpke 
órácskán át. A mi két diákunk is egy darabig rótta az utat ide-oda, majd 
megállott a kávéházzal szemben egy nagy platán alatt. Sűrű lombozata 
volt a platánnak, holmi őszi esőcske át sem verődhetett rajta. Hatalmas 
törzse pedig jó támasztékul szolgált. Hátukat nekivetették a fának, 
így nézték tovább a tarka tömeget s közben beszélgettek. Hangosan 
beszélgettek-e, kirítt-e disszonáns módon az idegen magyar szó a tömeg 
egyöntetű zsongásából, vagy az anyanyelv ereje olyan, hogy ezer más 
idegen hang között is megtalálja útját az őt értő, ismerő fülekhez? Nem 
tudni. Tény, hogy egyszer csak kivált a tömegből egy fi atalember, s a 
nagy platán alá tartott. Kiderült, hogy ő is magyar diák valahonnan a 
Bácskából vagy a Bánátból. Hamar összeismerkedtek, összemelegedtek, 
s miután jól kibeszélgették magukat, búcsút mondtak egymásnak azzal, 
hogy másnap délben ugyanott találkoznak. Az új ismerősnek volt egy 
barátja, aki másnap délben szintén eljött a találkára. Így aztán ezen 
a napon már négyen álldogáltak a platán alatt. Négy ember persze 
hangosabb, mint kettő, s többet is beszél. Így történt azután, hogy 
úgyszólván naponként növekedett a számuk. A magyar szó odahúzta a 
platán alá a magyarokat. Hamarosan egy tekintélyes csoport zsivajgott 
minden délben és este a fa alatt. Így verődött össze az első magyar baráti 
kör Zágrebben Isten szabad ege alatt. A nagy platán, a Nagy fa lett az 
állandó találkozóhely. Az idősebbek ide vezették az elsőéveseket, itt 
ismerkedtek meg a többiekkel. Évekig pótolta a Nagy fa az egyesületet, 
s nem csoda, hogy úgy a szívéhez nőtt a zágrebi magyar diákságnak. 
A barátság, az összetartozás eszméjének jelképe lett a Nagy fa. Értékét 
igazán csak azok tudják, akik annak idején évekig alá jártak, s akiket 
azóta már régen elhívott a küzdő sors.

A Nagy fa, amely évekig olyan hűségesen szolgált a magyar diá-
koknak, egyszer aztán befejezte küldetését. Hatalmas koronája alól 
fedél alá költöztek a diákok. Megalakult az egyesület… Következő 
tavaszon sorvadni kezdett a Nagy fa. Fél oldala nem hozott lombot. 
Gutaütött száraz ágai csonkán meredtek az égnek. Így vonszolta életét 
egy darabig a szegény Nagy fa, míg aztán egy szomorú napon idő előtt 
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hullatni kezdte lombjait. Lassan kiszáradt, meghalt. Ott csúfoskodott 
még egy ideig, mikor egyszer csak munkások jelentek meg a fánál, s 
kemény fejszecsapásokkal megadták a kegyelemdöfést az öregnek. 
A járókelők közönyösen mentek el a lerogyni készülő fa mellett, s 
titokban bizonyára még örültek is, hogy a száradó fa nem dísztelen-
kedik ott tovább. Csak nekünk, magyar diákoknak, akik ismertük a 
fa történetét, szorult el a szívünk. Nagyon sajnáltuk. Olyan volt ez a 
nap, mint mikor valaki, hozzánk közelállót temetünk. Azok az öreg 
diákok pedig, akik egykor alatta álldogáltak, talán meg is siratták 
volna azt az öreg gutaütöttet.

A nagy fa helyére fi atal, erős platáncsemete került. S az új élet ha-
marosan zöldbe szökkent. Lombozata évről évre sűrűsödik. Törzse 
izmosodik, s ellenállhatatlan erővel tör magának utat a szomszédos, 
nagy terebélyű fák szorító gyűrűjén keresztül az ég felé.

Elmélkedve e régi idők régi dolgairól, eszünkbe jutnak a Nagy fa öreg 
diákjai. Hálátlanság lenne megfeledkeznünk róluk. Mi, fi atalabbak, 
személyesen már sokat nem is ismerünk közülük. Poros, sárga írásokon 
találjuk egyik-másik nevét. Különböző elbeszélésekből, öregebb évjára-
tokról fi atalabbakra szálló történetekből ismerjük meg a többiek nevét. 
Ezek a nevek azokat juttatják eszünkbe, akik annyi lelkesedéssel, hittel, 
kitartással és akarattal ápolták a magyar főiskolások egymásrautaltságá-
nak gondolatát. Nem! Még akarva sem tudnánk elfelejteni ezeket a régi 
magyar diákneveket:  Nagy Iván,  Németh Lajos,  Pfeiff er István,  Blazsek 
Ferenc,  Gayer Ferenc, Fehérváry Árpád, Szalay Béla, Janovics János, 
Markovics József, Speiser Ferenc, Magossy Imre, Hornyik János, Hor-
váth Béla, Létmányi István, Csornay Richárd, Allaga Endre, Klemm 
Ádám,  Schultész Irma, Kiss János, Szegedy Sándor, Túry Lajos, Szarvas 
Vince, Wortner Béla, Dégi László, Leszmeister László, Kovács László, 
Loch Ernő, Vogel Lajos, Kobetics János, Lorencz Sebestyén, Schuma-
cher József, Fehér Illés, Sóti Ferenc, Szelinger Jenő, Szotics Ferenc, Sifl is 
Imre, Kiss Oszkár, Kopasz István, Tóth Szilveszter, Bancsák Dezső, 
Botka László, Botka János, Zeller László, Androczky Aladár, Bárány 
Böske, Edenburg Piroska, Szárits Piroska, Hering Böske, Marecker 
Frida, Wiederkomm János,  Tripolszky Aladár, Wirtz János, Simonyi 
Iván, Dudás Tibor, Utassy Ferenc, Utassy János, Bujdosó Péter, Werner 
János, Anika Endre, Tomasich Jenő, Heitzmann Ferenc, Nagy Sándor, 
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Pece Gusztáv, Wehner György, Harmuth Imre, Firány István, Ács Fe-
renc, Schultész Ferenc, Raits Károly, Wellenreiter Gyula, Öff enberger 
László, Molnár Elek, Pogány Gyula, Martalits Gyula, Liptai Ernő, 
Heklai István,  Major István,   Bogner József, Treur György, Nagy Antal, 
Mettler Gyula, Jakab István, Nánássi Károly, Péter Béla, Juhász Imre, 
Hajdú József, Botka György, Sift ár András, Saághy Endre, Tóth Dénes, 
Pelikán Berci, Pfau János, Horn István, Csete László, Kunák János, 
Bodrits Mihály, Bodrits István, Rátz Jenő, Szarvas Mihály, Boróczy 
István, Ács Lajos, Harangozó Gábor, Treisz Béla,  Pinkert István,  Csányi 
Sándor, Erdélyi Lajos, Kálmán Géza, Havár Sándor,  Gyetvai Ferenc, 
Csincsák Lajos, Heklai Pál, Czabaffi   János, Lengyel Ferenc, Batta La-
jos, Raff ai Kálmán, Egész Géza, Varga Béla, Schwarzer Gyula, Sztary 
Antal, Faragó Imre, Klimes András, Dörfl er Pál, Ruff  István, Ligeti 
Győző, Várady József, Major Károly, Sallay László, Richter Géza, Dudás 
Kálmán, Szlávik Jenő, Horváth György, Csepella József, Vörös Imre, 
Wágner Péter, Huszágh Piroska, Ruff  Teréz, Strasser Magda, Hervanek 
Irén, Pálfi  Margit, Fickó Ilonka, Schick Barnabás, Gergely Imre, Kiss 
Sándor, Kissné Hutz Katarin, Szlávy János, Szvoboda Károly, Müller 
Géza, Csik Jenő, Veljacha Iván, Zappé Béla, Szabó Pál, Dósa Ferenc, 
Takács István, Resch Margit, Skrilecz András, Jedlicska István, Fürstner 
István, Schenk Sándor, Mikula Andor,  Jedlicska Gábor, Bú Mihály, 
Árpási János, Bubala Tibor, Tarján Miklós, Eidenmüller Elemér, Réh 
Dezső, Wildpret László, Vajda Tibor, Major László, Szilágyi Nándor, 
Hegedűs János, Józsa Lajos, Baráth Károly, Milloss Virgil, Szőke József, 
Szép Gabika és Sáfrány Ilonka. Mi nem felejtettük el ezeket a neveket, 
mert nem lehet elfelejteni. Ezek a nevek itt élnek egyesületünk falai 
között. Mindegyik névhez fűződik valami kedves emlék. Tisztelettel 
és hálával őrizzük ezeket a neveket, mert tudjuk, hogy mindannyian 
hozzájárultak egyesületünk felépítéséhez. Tiszteljük őket és ígérjük, 
hogy ápolni és becsülni fogjuk azt a szellemet, azt a baráti összetartást, 
amelynek ők hintették el magvait.

Nem feledkeztünk meg azokról sem, akiket oly korán elvesztettünk, 
és kegyelettel gondolunk elhunyt barátainkra: megboldogult  Kovács 
Józsefre,  Dióssy Lajosra,  Szabó Sipos Ferencre,  Héger Sándorra,  Pi-
loszánovich Albertre,  Várady Tamásra,  Ágoston Károlyra,  Muhi Pálra, 
díszelnökünkre dr.  Vilt Vilmos főorvosra, alapító tagunkra,  Fáth 
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Ferenc apátplébánosra, dr.   Brezovszky Nándor és dr.  Duchon János 
főorvosokra.

Egyesületünk jelentősége

Az eddigiek alapján vázlatos rendszerbe foglalhatjuk egyesületünk 
és általában a magyar főiskolások szervezkedésének jelentőségét. 
Egyesületünk jelentősége a magyar főiskolás szervezkedés négy fontos 
feladatkörével kapcsolatban jut kifejezésre:

1. Az eszméltetés: arra irányul, hogy a középiskolából az egyetemre 
kerülő magyar diákot a fajtája, szülei, testvérei és saját maga iránti kö-
telességtudatra ébressze. Az eszméltetés végzi el az öntudatosítás mun-
káját is. A középiskolás fi atalember legtöbbször mechanikus életformák 
között mozog. Életfelfogása iránytalan, önállótlan és meggyőződés 
nélküli. Az eszméltetés mindezeket a hiányokat öntudatos életszemlé-
lettel, belső meggyőződéssel és önállóságra való neveléssel helyettesíti.

2. A jellemfejlesztés, hiánypótlás és kultúrjogaink fölötti őrködés. 
A   kö zépiskolai nevelés után még jelentékeny munkára van szükség, 
mind az ismeretbővítés, mind a jellemfejlesztés terén. Ehhez a mun-
kához egyesületünk minden rendelkezésére álló eszközzel hozzájárul. 
A   ba ráti együttélés és egymásra hatás a legjobb nevelési és jellemfejlesztő 
tényezők közé tartoznak. Egyesületünk a baráti kapcsolatok fejleszté-
sével és minél szorosabbá fűzésével védi a szabaddá lett fi atal egyetemi 
hallgatót a még ismeretlen egyetemi élet számtalan kísértésétől. Az 
öntudatosodás és önállósodás útjára lépett diákot lelkileg és erkölcsileg 
is azon a síkon igyekszik tartani, amelyet a kisebbségi élet tárt elénk. 
Az egyesületben ismertetett kisebbségi jogok, kisebbségi öntudat 
fejlesztése, és a kisebbségi élet komoly feladatainak köztudatosítása 
ellentmondást nem tűrő hangon fi gyelmezteti a fi atal főiskolásokat, 
hogy közöttük nincs helye semmiféle „izmusnak”.

Amellett tehát, hogy egyesületünkben az új tagok őszinte baráti 
kört találnak, egyesületünk munkája révén alkalmuk lesz megis-
merkedni mindazokkal a kérdésekkel, amelyekkel minden magyar 
egyetemi polgárnak tisztában kell lennie. Azok, akik akár a magyar 
kisebbség mostoha iskolaviszonyai, avagy bármely más ok miatt nem 
ismerhették meg nemzeti történelmünket, irodalmunkat és nemzeti 
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műveltségünk egyéb megnyilvánulásait, amelyek pedig elsőrendűen 
szükségesek minden művelt magyar embernek, mindezen hiányok 
pótlására alkalmat találnak az egyesület tervszerűen rendszeresített 
előadásain. Egyesületünk ezen középiskolai hiányokat pótló előadá-
saival kapcsolódik bele a kisebbségi magyar társadalom azon részének 
érdeklődésébe, akik szívükön viselik a magyar középiskolák sorsát, 
és jelentőséget tulajdonítanak azok nevelő hatásának. Föltételezzük 
ugyanis, hogy azon siralmas állapotok ismerete után, amelyek a ma már 
inkább csak névleg létező középiskoláink osztályaiban uralkodnak, 
a magyar társadalom részéről is fokozatosabb fi gyelmet érdemelne 
egy olyan egyesület, amely a rendelkezésre álló eszközökkel mindent 
elkövet, hogy kisebbségi életünk ezen sérelmes hiányait pótolja. 
Ezzel kapcsolatban kell megemlítenünk, hogy egyesületünk minden 
alkalmat felhasznál arra, hogy maga is támogassa azt a mozgalmat, 
amelynek érdekében a Reggeli Újság és a Nép miden száma felhívja a 
magyar szülők fi gyelmét: „magyar gyermeknek magyar iskolában a 
helye”! Nincs elég súlyos kifejezésünk azon önálló, senkitől sem függő 
magyar szülők elítélésére, akiknek ez a felhívás falra hányt borsót 
jelent. Sajnos, e tekintetben számtalan közéleti név szolgált szomorú 
példával. Ezeket mi mind számon tartjuk, mert úgy érezzük, hogy 
azok, akik törvényben biztosított kisebbségi jogaikról önként lemon-
danak, önként kiközösítik magukat népkisebbségi társadalmunkból.

3. Az önsegélyezés és szociális szellem fejlesztése.  Egymás segítése a 
magunk segítése is! Egyesületünk legfontosabb és talán legkorszerűbb 
feladata a szociális segélyezés, a szociális igazság és gondolat magvának 
minden egyetemi hallgató lelkében termő talajra kell találnia, és a 
fi atal lélek igazságérzetével párosuló rendíthetetlen szociális meggyő-
ződéssé kell érlelődnie. Egyesületünk menzája megszervezésével és 
a diáksegélyezés alapelveinek lefektetésével bizonyította be szociális 
törekvéseit. Az emberi természet velejáró gyengesége, hogy inkább 
kapni, mint adni szeret; a magyar főiskolásoknak a szociális gondolat 
kitartó köztudatosításával kell kiirtani ezt a felfogást. A szociális tudás 
magát a diákságot is arra készteti, hogy elsősorban magunknak kell 
egymás érdekében áldozatot hoznunk. Ölbe tett kézzel nem érhetünk 
el semmit. Szociális helyzetünket, elsősorban egyesületi együttélésünk 
eszközeivel: a menza fejlesztésével és egymás érdekében hozott áldo-
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zatainkkal kell javítani, hogy az ily módon elért eredményekre való 
hivatkozással megszervezhessük és igénybe vehessük társadalmunk 
segítését is. A diákság szociális kérdéseinek ily módon való felfogása 
szilárd erkölcsi alapokra fekteti a diáksegélyző munkánkat. Az egye-
sület menzája által nyújtott segély erkölcsi felelősségtudatot ébreszt. 
A kevésbé rászorult sohasem fogja elfogadni a támogatást a jobban 
rászorultabb elől, a segélyben részesülő pedig nem fog megfeledkezni 
a közösség iránti kötelezettségeiről.

4. Egységes felfogás és társadalomszemlélet kialakítása. Ez a negye dik 
feladatkör kölcsönözi egyesületünk legnagyobb jelentőségét. Egyesületi 
életünk minden jelensége, minden eszköze és törekvése azonos felfogás 
és egységes szellemiség kialakítására irányul. Ezen egységes szellemiség 
kialakításánál legnagyobb nyomaték az értelmiségi hivatás és felelős-
ségtudat kihangsúlyozásán van. Minden kisebbségi főiskolásnak azon 
kell törekednie, hogy tanulmányai minél lelkiismeretesebb elvégzése 
mellett már tanulmányai alatt felkészüljön a kisebbségi élet gyakorlati 
feladataira. Minden magyar főiskolásnak tudnia kell, hogy az életben 
nemcsak mint kiváló szakembernek, de mint közéleti embernek is meg 
kell állnia a helyét kisebbségi életünk valamely fontosabb őrhelyén. 
Az egységes szellemiség kialakításánál rendkívül kedvező körülmény 
az, hogy egyesületünkben az ország különböző vidékeinek magyar 
főiskolásai összetalálkoznak. 

Ezzel kapcsolatban nem érdektelen megvizsgálnunk az egyes vi-
dékek magyar főiskolásainak jellemző tulajdonságait. Természetes, 
hogy a magyar főiskolások között nem igen találunk valami lényeges 
különbséget, a táj megközelítő azonossága ezt már eleve kizárja. A 
különbség inkább az egyes vidékek nemzetiségi különféleségei, és 
az egyesek társadalmi hovatartozásából eredő műveltségre, semmint 
különböző lelki alkatra vezethető vissza.

A bánátiakat pl. nagyobb mozgékonyság, könnyebb alkalmazkodás, 
fejlettebb nyelvérzék, és már hazulról hozott három, de esetleg négy 
nyelv beszélése jellemzi. Ezzel szemben a felső-bácskai és Tisza-menti 
magyar főiskolások zárkózottabb, megfontoltabb, de törzsökösebb 
magyar jelleget képviselnek. Feltűnő az idegen nyelvek tanulása iránti 
nehézkességük. Bácska nyugati és déli vidékeinek főiskolásait gyorsabb 
életütem, nagyobb lelkesedés, fejlettebb nyelvérzék és öntudatosabb 
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kisebbségi életszemlélet jellemzi. Ezek a különbségek azonban nem 
jelentenek elválasztást, sőt a baráti szellem jótékony egymásra hatása 
alatt, és egyesületünk céltudatos munkássága mellett harmonikus 
kiegyenlítődést nyerve olvadnak fel egyesületünk egységes kisebbségi 
életszemléletében.

Az itt felsorolt négy feladatkör határozza meg egyesületünk je-
lentőségét. Természetes, hogy ezen kívül sok más tényt is fel lehetne 
sorolni egyesületünk jelentőségének igazolására. Ezek közül azonban 
elég felsorolnunk azt, hogy egyesületünk kisebbségi életszemléletét a 
beográdi magyar főiskolások egyesülete, a Bolyai Farkas is magáévá tet-
te. Szervezkedésünk első napjától kezdve legfőbb gondunkat képezte, 
hogy a magyar főiskolások felfogását és törekvéseit azonos nevezőre 
hozzuk. Sajnos, ezen törekvésünk hosszú időn keresztül nem talált 
megértésre a Bolyai Farkasnál. A fi atalabb nemzedék azonban ott is 
tudatára ébredt a helyzetéből adódó kötelességének, és megtalálta a 
kisebbségi életfelfogás egyenes útját. Azért kötelességünknek tartjuk 
kihangsúlyozni, hogy amikor egyesületünk jelentőségével foglalko-
zunk, akkor ezt ugyanolyan mértékben vonatkoztatjuk a beográdi 
Bolyai Farkasra is. A két diákegyesület munkája és törekvése ma már 
mindenesetre megérdemli, hogy a kisebbségi magyar társadalom 
nagyobb fi gyelmet és érdeklődést tanúsítson magyar főiskoláink 
ügyének. 

Számot adunk. A Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók 
Kultúregyesületének Értesítője 1932–1940. Összeállította 
a szerkesztőbizottság. Zagreb, Tiskara Šek (B. Šek), 1940. 
Szervezkedés és célkitűzés, 3–5. p.; Jegyzőkönyv, 6–8. p.

Háború utáni korszellem és kisebbségi ifj úságunk 

[…] Bizony, a háború utáni kor nem sok reménnyel kecsegtette kisebb-
ségi magyar ifj úságunkat. Szomorúnak, kilátástalannak – mi több 
– könyörtelenül megsemmisítőnek látszott ez a kor a mi kisebbségi 
ifj úságunk részére. Kenyértelenség, munka- és állásnélküliség. Ködös 
bizonytalanság, életcél nélküli határozatlanság a legkisebb lehetőség 
reménysége nélkül.
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A háború előtt természetes volt, hogy valaki tanulmányai befejezése 
után rögtön álláshoz jutott. Az értelmi ifj úság akár a közhivatalokban, 
akár a szabad pályákon való biztos érvényesülési lehetőség tudatában 
komoly számvetéseket készíthetett. A nagyobb mozgási szabadság, a 
több munkaalkalom, és főleg a nyugodtabb légkör az iparos, a munkás 
és kereskedő ifj úságnak is gondtalanabb jövőt biztosított, mint a hábo-
rú utáni mérgezett légkörű idők bomlott állapota. Akkor nyugodtan 
lehetett gondolni a rendes – huszonnégy-huszonöt éves korban való – 
nősülésre, családalapításra, berendezkedésre és az élet rendes munka 
árán való biztosítására. Gondatlan, felületes, komolytalan, terv nélküli 
és tartalmatlan a mai ifj úság! Fentiek mellett még ilyen és ehhez hasonló 
vádakat nagyon gyakran kellett hallani ennek az ifj úságnak az idősebb 
nemzedék részéről.

De vajon arra gondolt-e valaki, hogy ifj úságunk helyzetét ezzel a 
szellemi, erkölcsi és anyagi lerongyolódottsággal, és ezek bénító hatását 
nálunk még hatványozó kisebbségi élet változott viszonyaival hozza 
összefüggésbe? Vajon a közvetlenül a világháború előtt, alatta és utána 
felcseperedő ifj úságnak volt-e valami része akár a nagy világégés, akár 
az ezt követő hanyatlás létrehozásában? Nem! Éppen semmi! De a 
következményeket mégis ennek az ifj úságnak, és ebből fejlődő fi atal 
nemzedéknek kellett viselnie. És vajon mit látott ez a mi kisebbségi 
ifj úságunk? Fejvesztett riadalmat! Eszeveszett menekülését azoknak, 
akik, ha helyükön maradnak – legalább még sokáig így beszéltek és írtak 
róluk – a kisebbségi nép nem maradt volna vezetés nélkül. Ne essen 
azonban senkinek rosszul, ha kisebbségi sorsban nevelkedett ifj úságunk 
ezzel kapcsolatban mást gondol. Mert amennyiben indokolható volt 
az elköltözés a fölöslegessé vált közhivatalnokok és más tisztviselők 
esetében, annyival inkább elítélendő a szabadfoglalkozású értelmiség 
azon része, amely biztos életlehetőségei ellenére is magára hagyta népét. 

Vajon a régi idők füstölgő romjai fölött való siránkozáson és elmél-
kedésen kívül hallott-e a mi kisebbségi ifj úságunk csak egy biztató szót 
is? Vajon – tisztelet a nagyon kevés egyéni törekvésnek és elszigetelt 
jelenségnek, amely megértést tanúsított az ifj úság ügye iránt – volt-e va-
lamely átfogó törekvés, egy nyíltabb hang, vagy határozottabb cselekvés, 
amely irányt mutatott volna a változott idők kilátástalan viszonyai kö-
zött küszködő ifj úságnak? Ifj úságunk nemcsak hogy határozott irányt, 
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nemcsak hogy valamely biztos támpontot, de még csak egy elméleti 
elképzelést se kapott, amely legalább úgy-ahogy alapja lehetett volna 
a bizonytalanság és határozatlanság között vergődő ifj úság hasznosat 
építő életindulásának.

Láttuk ugyan nagyon kevés és igazán tiszteletre méltó közéleti 
fér fi nak erejét meghaladó küszködését. De láttuk azt is, hogy ezeket 
csakhamar visszaszorították azok a lelketlen könyöklők és árral az 
élre sodródók, akik a kisebbségi közélet terén hasznot szimatoltak. 
Ezek pedig nagyon sokan voltak! Egyszer kultúrára, máskor közéleti 
szükségletekre, majd irodalomra vagy művészetre hivatkoztak, de 
emellett legfőbb céljuk volt, hogy saját maguk részére valami erkölcsi 
vagy anyagi tőkét kovácsoljanak. Kisebbségi életünk kezdő bizonyta-
lanságát és határozatlanságát talán mi sem jellemzi jobban, mint az a 
sok lelkiismeretlen és sodródó akarnok, akik a kisebbség jelszavával 
visszaélve olyan szerepekhez jutottak, amelyeket rendes körülmények 
között sohasem tölthettek volna be. Az egész kisebbségi közélet, de 
különösen a kisebbségi sajtó a hivatás és öntudat nélküli – nem egyszer 
sokkulacsos, de kitűnő üzleti érzékkel rendelkező – írókká és szer-
kesztőkké avanzsált vigécek befolyása alatt mindig kitűnő üzletnek 
nyilvánult. Ilyen körülmények között és jelenségek mellett bizony 
nem csoda, ha az ifj úság sem nevelődhetett egy minden követelményt 
kielégíthető ifj úsággá.

De mi mindezek ellenére mégis azt hisszük, hogy a mi kisebbségi 
főiskolás ifj úságunknak sikerült megtalálnia a helyes utat. Helyes utat 
talált és részben az előbbi általános viszonyokra, részben a kisebbségi 
életben tapasztalt fonákságokra való ellenhatás következtében, vala-
mint az általános magyar szellemi és erkölcsi megújhodás hatása alatt 
új magyar ifj úsági lelkiséget alakított ki, amely lelkiséggel következő 
fejezetünkben foglalkozunk.

Főiskolás ifj úságunk lelkisége és társadalomszemlélete

Az ifj úság lelki képletét alakító tényezők részben – az egyes népeknél 
különböző értékű – veleszületett adottságokból, részben pedig a nemzet 
történelmi múltját boncoló, és minden nemzeti értéket ápoló szerzett 
ismeretekből formálódnak. Ifj úságunk ezen veleszületett és szerzett 
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tényezők egyikét sem nélkülözi: a fajtához kötött ős-keleti életerő az 
egyik, hagyománnyal gazdag tárháza és a nyugati keresztény kultúra 
hatása alatt fejlődött történelmi múltunk, általános emberi és nemzeti 
értékeket egyaránt képviselő, fejlett kultúránk a másik tényező. Ezen 
gondolat boncolgatásánál mi most csak a jelennel és inkább kultúránk 
élő hatásaival foglalkozunk.

Népünk háború utáni egyetemes ifj úsága eleven, átütő erejű, sok 
tekintetben új utakon járó, nagy igazságokat hirdető tanítások és 
megismerések hatása alatt fejlődik.  Szabó Dezső örvényes sodrokba 
merült Elsodort falujával irodalmunk és ezzel közéleti érdeklődésünk 
központjába állítja a magyar sors tragikus igazságait. Követelve a magyar 
fajta ősi jussát, rámutat a magyar paraszt életjogaira és őserejében feszülő 
hatalmas erőkre. A magyar köz- és társadalmi élet igazságtalansága-
inak könyörtelen, de őszinte feltárásával gyökeres társadalomtisztító 
orvoslást sürget. Nyíltságot, őszinteséget és gerincességet többet, mint 
Szabó Dezsőtől, a magyar ifj úság senkitől sem tanult.  Ady Endre 
versei eleven erővel égnek az ifj úság lelkében. Az akaratnak az Értől 
az Óceánig mindent elsöprő hatalmát hirdetik. Szekfű Gyula tanítása 
eddig ismeretlen meglátásokkal új, de a legigazabb átértékeléssel tanítja 
a múltat, és a jövőbe vetett hittel neveli az új nemzedéket  Prohászka, 
 Ravasz László és  Tóth Tihamér, a keresztény hit és világnézet harcos 
hirdetői, erősítik az ifj úság keresztény világszemléletét.   Mécs László, 
a papköltő oly magasságba emeli a versbe lehelt legnemesebb emberi 
érzelmeket, a legnagyobb emberi igazságokat, de az emberi gyönge-
ségeket, bűnöket és hitványságokat is, hogy Párizs meghódításával 
az egész világ elismerését kivívja a maga és népünk számára.  Tamási 
Áron, akiről  Halassy András azt írja „ha fa, kő, virág beszélni tudna 
Erdélyben,  Tamási Áron nyelvén szólalna meg”,  Tabéry,  Nyírő József 
testvérsorsok ábrázolásával ragadnak magukkal és dobogtatják meg 
szíveinket. Az Én népem, a Jézusfaragó ember, az Isten igájában című 
művek székelysorsok megrázó ábrázolásával indítják meg az olvasót 
és szinte érezzük, hogy magunk is sorstestvérei vagyunk a szegény 
székelynek, akinek már annyi földje sincs, hogy a könnyeit ráejtse. 
De fő alakjaiknak szívós élni akarása, csüggedést vagy megalkuvást 
nem ismerő bátor sorsvállalása és hitvallása bennünket is megerősít. 
Úz Bence derűs alakja, leleményes beállítottsága, páratlan szépségű, 
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életerőt, akaratot és a természet csodás harmóniáját hirdető leírásai 
a remény szivárványfonalaival szövik át saját sorsunkat is.  Matolcsy 
Mátyás nagy szaktudással, megdönthetetlen érvekkel, ész-okokkal és 
igazságkereséssel alátámasztott munkái új életet sürgetnek a magyar 
rögön. A magyarság problémáit európai síkokra vetítő  Németh László, 
a  Jakabff y Elemér szerkesztésében megjelenő Kisebbségi Szemle, az Új 
Élet című katolikus folyóirat,  Szvatkó Pál Új Szellem című lapja, és a 
többi sok, felsorolhatatlan név, akik közül ma már többen halhatatlan 
érdemekkel kötelezték le népünket, mind nagy hatást gyakoroltak az 
ifj úság szellemi fejlődésére és lelki beállítottságára. Lehet-e ezeknél 
a neveknél beszédesebb bizonyítékokat felsorolni annak igazolására, 
hogy csak ilyen nagy és mély hatások alatt emelkedhetett föl az ifj úság 
abból az általános elesettségből, amelyet az előbbi fejezetben vázoltunk? 
Ezeknek a kiváló szellemeknek hatása alatt a mi ifj úságunk is sok 
hasznos meglátással és erkölcsi értékkel gazdagodott. De a mi ifj úsá-
gunk erkölcsi értékeinek és lelkiségének fejlődésénél egy új – azelőtt 
ismeretlen – körülmény is nagy jelentőséggel bír. Ez pedig a kisebbségi 
élet a maga összes követelményeivel. 

 Makkai Sándor, kiváló kisebbségi író, nagy érdemeit senki sem 
vitathatja el. Senki sem fogja elvitatni munkásságának nagy jelentő-
ségét és a kisebbségi sorsban népének tett nagy szolgálatait. Mi is csak 
elismeréssel és tisztelettel tudjuk kiejteni a nevét. És mégis megdöbben-
tett bennünket a részéről elhangzott: „Nem lehet!” Mi nem akarjuk 
magunkhoz közel engedni ezeket a szavakat. Nem! Nem szabad úrrá 
lenniük rajtunk! Bár sokszor mi is közel érezzük magunkhoz, mégsem 
szabad, hogy megejtse szívünket, elvegye hitünket, gúzsba kösse akara-
tunkat és megsemmisítse erőnket. Mi ilyenkor erre  Reményik Sándor 
feleletét idézzük: „Nem lehet, de muszáj!” De nagy írónk,  Madách Az 
ember tragédiájának befejező sorai is előttünk állnak: „Ember, küzdj és 
bízva bízzál!” Senki sem állíthatja, hogy valamely kisebbségi nép élete 
könnyű, de az is tagadhatatlan, hogy sok esetben talán tartalmasabb, 
mint bármely többségi nép élete. Tartalmasabb, mert a legtöbbször 
igazabb és egészebb embert követel.

Tagadhatatlan, hogy a kisebbségi élet sok erkölcsi erővel, lelki 
értékkel és hasznos tanulsággal gyarapította ifj úságunk lelkiségét. 
Köztudomású például, hogy milyen nagy nemtörődömséget tanúsított 
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a háború előtti magyarság a vele együtt élő nemzetiségek kultúrájának, 
törekvéseinek, lelkiségüknek megismerésére és nyelvüknek elsajátításá-
ra. Valljuk be csak őszintén, hogy sokszor túlságosan lebecsülték úgy 
kultúrájukat, úgy törekvéseiket, és sokszor virtust űztek a nemzetiségek 
nyelvének megtanulásától való idegenkedésből. A kisebbségi sorsban 
kellett megtanulnunk, hogy milyen helytelen felfogás volt ez. A kisebb-
ségi ifj úságnak már feltétlen meg kellett tanulnia a többségi nép nyelvét.

A régi közmondás azt tartja, hogy ahány nyelvet tud valaki, annyi 
embert ér. Ez nemcsak gyakorlati hasznosságot, vagy könnyebb érvé-
nyesülési lehetőséget jelent. Más nemzettársaink nyelvének elsajátítása 
az első lépés kultúrértékeink kölcsönös megismerésére és kicserélésére. 
Egymás nyelvét és kultúráját megismerve látjuk csak igazán, hogy 
minden kultúra sajátos egyéni jellege mellett is mennyi azonos emberi 
értéket és lelki közösséget tartalmaz. Más nemzetek nyelvének megta-
nulása lehetővé teszi, hogy saját anyanyelvünk és kultúránk megőrzése 
mellett részeseivé legyünk egy olyan kultúrának, amely eddig idegen 
és ismeretlen volt előttünk. Lelki tartalmunk egy másik emberi lélek 
értékeivel gazdagodik. Más embertársunk lelkét éppen úgy megértjük, 
mint a magunkét. Saját nemzeti adottságainkhoz való ragaszkodás 
mellett egyenes utat találunk a velünk együtt élő népek nemzeti kultú-
rájának megbecsüléséhez. A sors által egymás mellé rendelt különböző 
nemzeteknél így megvalósulhat egy megtisztultabb és emelkedettebb 
életszemlélet, amely egymás kölcsönös megbecsülésében, és nem az egy-
más elleni gyűlölködésben jut kifejezésre. S ha nem üres szólamok azok 
az utóbbi időben oly gyakran hangoztatott törekvések, amelyeknek a 
Duna-medencében élő népek közötti barátság megteremtése lenne célja, 
úgy az első feltételek közé tartozik egymás kultúrájának kölcsönös meg-
becsülése is. A többségi nép és más nemzetiségek nyelvének megtanulása 
nagy fontosságú azért is, mert így módunkban van saját nemzetünkről 
és kultúránkról való téves felfogásokat, rosszindulatú beállítottságokat, 
hamis véleményeket közvetlenül megdönteni, megcáfolni, illetőleg 
megváltoztatni. Idegen leírásokból, könyvekből és tanulmányokból 
hányszor volt már alkalmunk meggyőződni, hogy magyarságról alko-
tott képzetek nagyon sok nemzetnél csak a paprikással, kacskaringós 
káromkodással, bagószagú, szennyes gatyájú csikósokkal és magyar 
örömlányokkal kapcsolatos fogalmakból tevődnek össze. Hányszor 
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halljuk azt a nem éppen hízelgő kijelentést, hogy ha ma valami értéke 
van is a magyar kultúrának, az mind idegen befolyásnak és hatásnak 
tulajdonítható, mert a magyar ugar dudvás gazon, királydinnyén és 
ördögbocskoron kívül mást mindaddig nem termett, míg ők, idege-
nek meg nem termékenyítették. Pedig Széchenyivel együtt mi is emelt 
fővel valljuk és büszkén hirdetjük, hogy a világ egyetlen nemzeténél 
sem utolsóbb a magyar! De ezen kívül a saját erőnkre való ráeszmélés 
szükségessége is kisebbségi életünkben lett nyilvánvalóvá.

Ilyen gondolatok és befolyások hatása alatt fejlődött a mi egye-
sületünk ifj úsága is. Egyesületünk ifj úsága és az innen kikerült új 
nemzedék egységes és öntudatos szellemi arcvonalat képez. Ifj úságunk 
és új nemzedékünk ezen egységes felfogása mind jobban benyomul a 
közéletbe. Felfrissíti társadalmunk vérkeringését, új meglátásokkal, 
különböző szellemi és gazdasági irányoknak kisebbségi viszonyainkra 
való átértékelése mellett korszerű népi összefogást hirdet. Könyörte-
lenül irtja a köz- és társadalmi élet berkeiben elhatalmasodott gazt. 
Harcol az erkölcsi szabadosság és a szellemi szabadság álarca alá 
rejtőző közösségellenes egyéni felelőtlenkedés ellen. Hirdeti, hogy 
erkölcseiben, szokásaiban elsekélyesedett, felelősségérzetében és el-
lenálló képességében meggyöngült középosztályunkat az új népi erők 
összefogásán épülő, hivatás- és kötelességtudattal áthatott, osztálykü-
lönbség nélküli, keresztény erkölcsű, egységes nemzeti társadalomnak 
kell felváltania. Ugyanakkor azonban szorgalmasan vizsgálja a népélet 
szükségleteit. Tanul, dolgozik, hogy termő magot vethessen a néplélek 
gazdag televényébe. Ez a szellem lassan, de biztosan építi át kisebbségi 
társadalmunk belső összetételét. Az önérdek után futó és anyagi ér-
dekeiket minden közösségi gondolat elé helyező gerinctelenek mind 
nagyobb számban szorulnak ki népi közösségünkből. Helyükbe jön 
a földművesek, munkások, iparosok nagy tömege, és a szabad pályák 
fiatal értelmisége. Hovatovább mind nyilvánvalóbb lesz annak a 
gondolatnak jogosultsága, hogy a kisebbségi magyarság jövőjét mind 
céltudatosabban a falusi földművesség, a munkásság és a kisiparosság 
széles tömegeire kell felépíteni. Kisebbségi társadalmunk szerkezetének 
ily módon való átépítésénél ifj úságunk mind határozottabban érzi és 
vallja, hogy csak ezen tömegek együttes összefogása adhat erős létalapot 
kisebbségi életünk jövőjének.
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Ifj úságunk öntudatos egyedei ma már nem arra törekszenek, hogy 
a népi törekvésekkel szembehelyezkedve, minél előbb felkapaszkod-
janak, és megfelelő pozíció biztosításával maguk is prímhegedűsként, 
vagy ami még sajnálatosabb, kontrásként beleilleszkedjenek azoknak 
az önérdekeket hajszolóknak a romlott körébe, akik ellen nemrég még 
maguk is teli torokkal hangoskodtak. Nem arra törekszenek, hogy 
miképpen tudnák népünk gyámoltalanabb egyedeit minél jobban ki-
zsákmányolni, hanem hogy miképpen tudják a maguk életét népünk 
sorsával szervesen összeforrasztani. 

Ez az ifj úság azt hirdeti, hogy a kisebbségi nép nemzeti kultúráját 
nem lehet fenntartani osztályosított népkörökben, vagy kaszinókban 
rendezett irodalmi fölolvasásokkal, minden nemzeti és népi jelleget 
nélkülöző – legfeljebb magyar nyelven írt, de ezt a nyelvet meg nem 
érdemlő, csak beszennyező – könnyű, idegen szellemű és léha kabaré-
számokkal. Egyesületünk ifj úsága és a körünkből kikerült fi atal   nem-
zedék már tudja, hogy a magyar kultúra ügye ott van a dolgozó, az 
izzadó, és nem egyszer szűkölködő magyarok százezreinél, nem pedig 
a cifra divatbemutatóktól pompázó és bridge jelszavaktól hangos elit-
egyesületekben.

A mi egyesületi ifj úságunk közművelődési feladataink egyik leg-
nagyobb célját abban látja, hogy miként lehet a kisebbségi magyar 
nép életét tartalmasabbá tenni. Miképpen lehet korszerű kulturális, 
erkölcsi, gazdasági és népegészségügyi kérdéseket a nép javára mielőbb 
megvalósítani. Másrészt pedig, hogy miként lehet a cifra szokásokat és 
idegen erkölcsöket a nép ősi, romlatlan nemzeti kultúrájával – émelygős 
tangót a népdallal, színes giccset a népi hímzésekkel és a népművészet 
remekeivel mint nemzeti szimbólumokkal – helyettesíteni. Ezeknek 
nemzetnevelő értékjelentőségét elmélyíteni, általánosítani és megőrizni. 
Hangos dobszóval hirdetett, görögtüzes, cifra sallangos, de minden 
nemzeti gondolatot és erkölcsnevelést nélkülöző látszat-kultúrára 
nekünk nincs szükségünk. Nekünk csak maradandó, örök értékű, a 
nemzeti gondolatot ébresztő, istápoló és a néplélek mélységeiben gyö-
kerező, a nép gazdag képzeletvilágából táplálkozó kultúra kell. Semmi 
esetre sem értékek az ön- és egymás-csinálta nagyságok és ezek érdekei. 
Nem értékek szellemi életünkben az idegen befolyás alatt beszivárgott, 
s a Színházi Élet által továbbtáplált és kultúrértékeknek nyilvánított 
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üres külsőségek és meddő formaságok. Bármennyire is beidegződtek 
ezek a romboló hatások és idegen szellemet képviselő jelenségek, a 
magyar jövőt meg kell tisztítani tőlük. Sem a megszokottságra való 
hivatkozás, sem a beidegződöttséghez való beteges ragaszkodás nem 
állhatnak útjába annak a természetes tisztulási folyamatnak, amely a 
kisebbségi magyar társadalomból kivet minden hipokrízist: minden 
a népérdekkel és néplélekkel egyaránt ellenkező idegen szellemiséget 
és befolyást. Vagy talán nem volt már legfőbb ideje, hogy kisebbségi 
kultúréletünk is megszabaduljon a Színházi Élet befolyásától? Mert 
lehetetlen, hogy kisebbségi életünkben akadjon egyetlen ember is, aki 
ennek a lapnak hiányát érezné, és ne látná be, hogy ma, amikor az egész 
világon a szociális kérdések megoldása, a társadalmi igazságtalanságok 
kiküszöbölése, a munka és kenyérnélküliség problémája foglalkoztat 
minden emberi módon érző és gondolkodó főt, akkor a Színházi Élet 
Intim Pistája által állandóan felszínen tartott kéjutazásos nyaralások-
ról – csillogó ékszerekről és cifra toilettekről – tartott fecsegésekre 
semmi szükségünk nincs. Ha a kirívó igazságtalanságokon és bajokon 
egyelőre nincs módunkban segíteni, legalább ne növeljük még jobban a 
feszültséget, és ne mérgezzük az amúgy is mind zordabbá és idegesebbé 
váló lelkeket az ilyen kirívó és jogtalan ellentétek úton-útfélen való 
oktalan kihangsúlyozásával.

Főiskolás ifj úságunk minden közművelődési tevékenységgel kap-
csolatban két elengedhetetlen elvet tart szem előtt. Az egyik: hogy 
minden közművelődési vagy közéleti tevékenységnek a népművelést, a 
népszolgálást és nemzetnevelést kell szolgálnia. Második: a közművelő-
dési vagy közéleti tevékenykedésre való hivatkozás senkinek sem lehet 
ugródeszkája egyéni érvényesülésének megvalósítása, vagy önös anyagi 
érdekeinek biztosítása felé. Nem lehet! Mert a magyar közművelődési 
és közéleti tevékenység egy szent elhivatottság, egy áldozatos köteles-
ségteljesítés, nem pedig emberi hiúságok és érvényesülési lehetőségek 
szabad vására.

A fentiekben inkább általánosságban vizsgáltuk azt az egységes 
felfogást és szellemet, amellyel főiskolás ifj úságunk kisebbségi magyar 
társadalmunk közművelődési és közéleti jelenségeit fi gyelemmel kísérve 
bírálat tárgyává teszi. Beszámolónk meglehetős szűkre szabott keretei 
között népkisebbségünk társadalmi életének minden egyes jelenségével 
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külön-külön nincs módunkban foglalkozni. Mindemellett mégis szük-
ségesnek tartjuk, hogy ne csak így, nagy általánosságban, de kisebbségi 
életünk egy pár konkrét és markáns intézményével vagy jelenségével, 
mint a sajtó, irodalom, közélet stb. kapcsolatos véleményünket külön-
külön is kifejezésre juttassuk. 

Számot adunk. A Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók 
Kultúregyesületének Értesítője 1932–1940. Összeállította 
a szerkesztőbizottság. Zagreb, Tiskara Šek (B. Šek), 1940. 

Háború utáni korszellem és kisebbségi ifjúságunk, 91–98. p.
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q   Gáj József
A RÓMAI KATHOLIKUS EGYHÁZ HELYZETE 
JUGOSZLÁVIÁBAN
 

A Kelet politikai mentalitása az egyházakban egyszerű politikai eszközt 
lát. Főleg azért becsüli az egyházat, mert a nagy tömeget az államhata-
lommal szemben engedelmességre neveli, s az állam politikai céljainak 
szolgálatába állítja. Ez a keleti mentalitás éppen ezért képtelen felfogni 
az egyházaknak mint vallási intézményeknek öncélúságát, magasabb 
erkölcsi hivatását, morális törekvéseit, és így vallási és etnikai auto-
nómiájuk szükségességét. Érthető tehát az a sajnálatos tendencia az 
SHS államban, hogy a nyugati egyházakat, tehát az állami politikai 
céljától független katholicizmust is magasabb elhivatottságuktól a 
politikai instrumentalizmusba akarja vonni, vagyis arra a nívóra, ahol 
a pravoszláv egyház áll.

„Az SHS királyságban a katholikus egyház nem élvez teljes sza-
badságot és mozgási lehetőséget sem az alkotmányban, sem a köz-
igazgatás részéről. Mert az alkotmány 12. §-a értelmében az állam 
magának tartja fenn a jogot, hogy törvénnyel szabályozza, hogy a 
törvényesen elismert és bevett felekezetek mily módon és milyen 
feltételek mellett érintkezhetnek az ország határain kívül levő egy-
házi felsőbbségeikkel.” 

Így ír dr.   Korosec Ante, a jugoszláviai néppárt vezére a Nova Europa 
1923. január 1-jei számában. Az SHS alkotmánynak ez a rendelkezése 
teljesen elavult intézkedés, nem egyéb, mint a régi és a modern államban 
már idejét múlt „placetum regium”. Magyarázata ennek a XX. század-
beli placetumnak a szerb állami centralizmus részéről megnyilvánuló 
azon gyanú, amely a katholicizmusban, illetve annak közlekedésében 
Rómával az olasz „politikai imperializmus” szolgálatát szimatolja, a 
protestánsok érintkezésében Berlinnel a pángermánizmustól tart, a 
magyar egyházi központokkal való érintkezésében magyar irredentától 
fél. Ugyanígy retteg a mohamedánoknak a konstantinápolyi kalifával 
való szabad közlekedésétől is. Hogy ez az alkotmányban is lefektetett 
placetum a független egyházaknak mint vallási és lelkiismereti intéz-
ménynek nagy sérelmét képezi, azon modern gondolkodású ember 
nem kételkedhetik. 
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„Ma hét püspökség áll betöltetlenül Jugoszláviában az állam megala-
kulása óta. Nincs más állam, amely e tekintetben összehasonlítható 
volna a mi államunkkal.”

„A katholikus főiskolák oly jelentéktelen támogatásban részesülnek, 
hogy a további fennállásuk kétségessé vált, ami nem mondható a 
pravoszláv theológiákról.”

„Javadalmazás tekintetében a katholikus püspökök épp úgy, mint 
a segédlelkészek, hátrányban vannak a pravoszláv egyház papjaival 
szemben.”

„A Mária-kongregációt és más vallási intézményeket vagy betiltot-
ták, vagy világi hatóságok felügyelete alá helyezték.”

„A katholikus kultúregyesületeket, például az Orlov-egyesülete-
ket az iskolában elnyomták a hasonló szerb kultúrintézményekkel 
szemben.”

„A felekezeti iskolák, mind a zárdaiak, mind az egyházközségiek 
vagy bezárattak, vagy államosíttattak, épületeik törvénytelenül 
elvétettek minden kártérítés nélkül, s azokba világi hatóságok köl-
tözködtek be. S ugyanez a veszedelem fenyegeti az egyházközségek 
más vagyonát is.”

„A világi hatóságok azt a jogot formálják maguknak, hogy liturgi-
kus imádságokat szerkesszenek, s azokat a templomokba be akarják 
vezetni.”

„Az új konkordátum-tervezet szerint az állam bele akar avatkozni az 
egyház legbelsőbb ügyeibe is, amilyen az egyház liturgikus nyelve, s 
az állam ezenkívül maga akarja a püspököket kinevezni.”

Ezeket az elvi jelentőségű sérelmeket szintén dr.  Korosec néppárti 
képviselő sorolja fel a már idézett cikkében a Nova Europa című előkelő 
nívójú jugoszláv folyóiratban. S ha kérdezzük, hogy ennek az egyházel-
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lenes hangulatnak mi a magyarázata a szerb kormányzat részéről, arra 
vonatkozólag dr.  Korosec így ír: 

„Közismert dolog, hogy  Dositije niši gör. kel. szerb püspök a kormány 
tudtával segített a cseh szakadár egyház megalapításában, és ma is 
nagy propagandát fejt ki Ruszka-Krajnában a gör. katholikusok kö-
zött, hogy a pravoszláv vallásra térjenek. A mi görög katholikusaink 
között is nagy propaganda folyik, hogy a szerb egyházra térjenek. 
Ha keressük ennek a propagandának a székhelyét, azt Karlócán kell 
keresnünk. Nem régen Prágából visszahívták  Vosnják követünket, 
ez a többi között főleg azért is történt, mert  Vosnják nem támogatta 
 Dositije akcióját, s mert az új cseh pravoszlávok bepanaszolták, hogy 
nem törődik a pravoszlávizmus ügyével.”

 
Dr.  Korosec azonban a fentiekben nem adja teljes indokát annak a 

határozott antipátiának, amelyet Belgrád a katholicizmussal szemben 
tanúsít.  Korosec, mint „jugoszláv” képviselő a mélyebb okot mint-
ha nem akarná feltárni. Pedig maga is jól tudja, hogy az igazi ok a 
pánszerbizmusban keresendő. A szerb mentalitás egyszerűen nem tud 
hinni a katholicizmus szláv hajlandóságaiban, sőt éppen benne látja a 
szláv egyesülés egyik legfőbb akadályát. Csak nemrégiben mondotta 
az egyik szerb politikus komoly emberek társaságában, hogy: „A ka-
tho licizmus és a Nyugat, ha nem is per se antiszláv, de nem is szlavofi l, 
mert internacionális.”

A jugoszláviai katholikus püspöki kar 1922. április hó 24–29-ig   Zág-
rábban nagy konferenciát tartott, amelyen az egyház új helyzetével és 
sérelmeivel foglalkozott. A gyűlésen emlékiratot szerkesztett, amelyet 
eljuttatott Sándor szerb királyhoz, s a szerb kormányhoz. Ez az emlékirat 
sorolja fel az egyházat ért sérelmeket. Megjegyezhető itt, hogy a többi 
nem pravoszláv egyházak sérelmei a katholicizmus sérelmeivel azonosak, 
azért általánosaknak mondhatók.

Az emlékirat szövege szó szerint a következő: 

„Amikor hazánk egyesülését oly nagy lelkesedéssel és örömmel üd-
vözöltük, azt hittük, hogy benne, mint egyenjogú testvérek, egyenlő 
boldogsággal és megelégedéssel fogják magukat érezni a szerb, horvát 
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és szlovén testvéreink, és nevezetesen főleg azt hittük, hogy a római 
katholikus egyháznak sohasem lesz oka panaszkodásra afelől, hogy 
háttérbe szorítják, vagy hogy létének és életének szabadsága valaha 
is veszélybe kerül. Ezt nekünk annak idején a legtekintélyesebb sze-
mélyiségek és a legmagasabb hely meg is ígérte, és mi természetesen 
örömmel elhittük.

Ma ezzel szemben mit látunk?
Nem lehet feladatunk, hogy politikával mint olyannal foglalkoz-

zunk, de mint katholikus híveink atyái és pásztorai nem mulaszt-
hatjuk el, hogy kifejezést adjunk annak a szívbeli fájdalmunknak, 
amelyet akkor érzünk, amikor látjuk, hogy az állami politika hová 
irányul, s hogy egyenjogú testvéreink között mindinkább nagyobbá 
válik az elidegenedés, s hogy gyűlölködnek és civódnak annyira, hogy 
a szakadás vágya egyre inkább jelentkezik, s mindenfelé az amputá-
ció és szeparatizmus jelszavai hangzanak. Ezek megemlítését nem 
mellőzhetjük, mert meggyőződésünk, hogy amint minden államban 
szorosan összefüggnek az egyházpolitikai kérdés és állampolitikai 
kérdések, úgy egyházunk mai szomorú helyzete is csupán éretlen 
gyümölcse országunk mai egészségtelen politikai viszonyainak. 

Mi, püspökök, nem szűntünk meg régóta fi gyelmeztetni a kor-
mányt azon igazságtalanságokra és sérelmekre, amelyek a katholikus 
egyházat érték, s amely körülmény egyúttal legfőbb oka a horvátok 
és szlovének mai elégedetlenségének. Több emlékiratunk tanúsítja 
ebbeli aggodalmainkat, de emlékirataink csaknem egytől egyig 
minden eredmény nélkül maradtak, sőt legtöbbjére még csak választ 
sem kaptunk.

Ezúttal csak egynehány újabb esetet hozunk fel. 
A királyi kormány kultúrprogramja úgy látszik tisztára arra 

irányul, hogy közoktatásunk keresztény jellegét megsemmisítse. 
Ez a törekvés legelőször a Bácskában, a Bánságban és Baranyában 
nyilvánult meg, ahol az összes felekezeti katholikus iskolák rendsze-
resen bezárattak, épületeik elidegeníttettek, sőt a katholikus rendek 
magánépületei is állami iskolák céljaira lefoglaltattak, a szegény női 
rendtagok pedig székházaikból elűzettek. A papságot az iskolába 
járástól eltiltották, vagyis az iskolák teljes értelemben laicizáltattak. 
A zágrábi érsek és több püspök ezen eljárás ellen ismételten határo-
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zottan tiltakozott, s hogy ezek az igazságtalanságok végre megszűn-
jenek, a teljes jugoszláv püspöki kar is energikus felirattal fordult a 
kormányhoz, így legutóbb 1922. január hó 13-án kelt emlékirattal 
is, amelyekben egyébként konkrét javaslatokat is tettünk.

Mindezekre azonban a minisztériumnak egyetlen válasza érke-
zett hozzánk, amelyben tudomásunkra hozza, hogy megtett minden 
lépést, hogy az ószerb királyság 1904. árpilis 19-iki elemi népiskolai 
törvénye lépjen hatályba a Bácskában, a Bánságban és Baranyában 
is, amint azt a minisztertanács 1920. 10.030. sz. a. már előzőleg 
elhatározta. Nem kérdezzük, vajon szükséges volt-e Szerbia királysá-
gának iskolatörvényét kiterjeszteni az új országrészekre, amelyekben 
a viszonyok egészen mások – pedig a törvényeknek mindenkor meg 
kell egyezniük a fennálló viszonyokkal –, ezúttal csak a következőket 
akarjuk kiemelni:

Ezen szerb iskolatörvény szerint a magániskolák ugyan enge-
délyezve vannak, amint azt a miniszteri határozat is megemlíti, de 
minden katholikus magániskola is bizonyára hajlandó lett volna 
megfelelni a törvény minden előírásának, ha erre fi gyelmeztették 
volna. A nagybecskereki iskolanővérek például engedélyt kértek, 
hogy az ottani 14 ezer katholikus számára iskoláikat továbbra is 
fenntarthassák, amelyeket ott negyven év óta vezettek, s egyben haj-
landóknak nyilatkoztak, hogy minden feltételt teljesítenek, amelyet 
a minisztérium előír, s mégis azt a határozatot kapták, hogy: »A 
vallásügyi miniszter nem tartja szükségesnek, hogy engedélyt adjon 
katholikus iskola fenntartására, mert Nagybecskereken van állami 
iskola, s a minisztériumnak különben is az az elve, hogy nem enge-
délyez sem felekezeti, sem magánjellegü iskolákat.« Ennek ellenére 
ugyanez a minisztérium ugyanebben a városban 1200-nyi zsidóság 
számára engedélyt adott zsidó felekezeti iskola fenntartására.

Ez a tapasztalatunk alkalmas arra, hogy megítélhessük, milyen 
lesz az új elemi iskolai törvény, amelyet az erre rendelt bizottság már 
ki is dolgozott. Ebben, mint főelv, az van leszegezve, hogy minden 
népoktatás állami (2. fej.), minden tárgyat, tehát a vallásoktatást is 
csak az állami tanítóság végezheti (51. fej.), a hitoktatás könyveit a 
vallásügyi minisztérium hagyja jóvá (53. fej.), magániskolák csak 
ott alapíthatók, hol nincsen állami iskola. Várható tehát az egész 
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országra nézve is ugyanaz, ami érvénnyel bír már a Bácskában, a 
Bánságban és Baranyában. 

A katholikus püspöki kar nevében ennek szűkebb bizottsága, 
dr.  Jeglics és mgr.  Aksamovics személyesen is tiltakozott Belgrádban 
1922. január 14-én, emlékiratot is nyújtott át, de erre az emlékiratra 
sem kaptunk semmiféle választ. A sajtó máris jelenti, hogy ez a kér-
dés a szkupstina elé kerül tárgyalás végett. Nem tehetünk egyebet, 
minthogy ismételten ugyanazt mondjuk, amit ebben a tiltakozó 
emlékiratunkban már kifejtettünk: »A katholikus egyház és a 
katholikus szülők sohasem mondhatnak le jogaikról, s ennek foly-
tán a legelhatározóbb és a legélesebb harcot kell majd megvívnunk 
közoktatásunk szabadságáért.« S vajon előnyös-e számunkra az ilyen 
küzdelem, s vajon hasznos lehet-e a mi fi atal államunkra nézve? Erről 
talán nem is szükséges beszélni.

De az államhatalom keze belenyúl az egyház legbelsőbb életébe 
is. Ez látható a Mária-kongregációknak az üldözéséből, amelyek pe-
dig a katholikus egyháznak tisztára pasztorális intézményei.  E téren 
a kezdő lépést megtette már Bosznia-Hercegovina tartományi kor-
mányzata, amely megtiltotta kizárás terhe mellett a növendékeknek, 
hogy tagjaivá legyenek az ilyen kongregációknak. A horvátországi 
tartományi kormányzat ugyan nem ilyen drákói, de teljes felügyeletet 
követel felettük, mindannak ellenére, hogy a katho li kus püspökség 
emlékiratában világosan és érthetően kijelentette, hogy a Mária-
kongregációk, mint vallásos egyesületek és pasztorális intézményei az 
egyháznak, csupán egyházi fennhatóság alá tartozhatnak. Ebben sem 
használt sem a püspöknek, sem az egész katholikus közvéleménynek 
tiltakozása. Ezek ellenére azonban az ifj úságnak olyan egyesületei, 
amelyekben a szabad gondolkodást hirdetik, nemcsak hogy enge-
délyeztetnek, de ezek felett semmiféle állami felügyelet nincsen.

Megemlítjük még ehelyütt a minisztériumnak 1921. január hó 18-
iki azon rendelkezését is, amely előírja, hogy a középiskolák ifj úságá-
nak csatlakoznia kell a Jugoslavenski Sokolhoz és szokol-szellemben63 

 63 Sokol (Jugoslavenski Sokol) ifjúsági testnevelési mozgalomként született, melynek 
határozott célja volt a szláv hazafias szellem terjesztése és ébren tartása. 1862-ben 
Prágában alakult meg, Cseh- és Morvaországon át jutott el a délszláv népekhez, 
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kell nevelkednie, pedig ez a szellem egyházellenes. Ezek felett nincsen 
is államfelügyelet. Ez ellen a tény ellen is tiltakozott az egész püspöki 
kar emlékirattal, körlevéllel, tiltakozott a katholikus közvélemény s 
a nemzetgyűlés katholikus képviselői is. S e tárgyban a katholikus 
püspöki kar konferenciájához jött is válasz a vallásügyi miniszter 
részéről, de ebben is védelmébe veszi a Sokolt, bár megengedi, hogy 
annak keretében egyesek részéről túlkapások fordulnak elő, és ezért 
felszólítja a püspöki kart, hogy minden ilyen esetben tegyen külön 
jelentést. Jött válasz arra a panaszunkra is, amelyben előadtuk egyes 
laikus tanító-hitoktatóknak túlkapásait a Bácskában és a Bánságban, 
és ámbátor teljesen konkrét eseteket hoztunk fel bizonyítékokkal, a 
panaszoltak mégis vagy ott maradtak helyükön vagy igazolták őket. 

Még csak két-három példa. A katholikus egyháztól elszakadt 
néhány lelkész. Ezek formális forradalmat szítanak az egyház kebe-
lében, s ennek ellenére ezek a horvátországi tartományi kormányzat 
részéről nyílt támogatásban részesültek. Ez a körülmény csak úgy 
magyarázható, hogy az államnak érdekében áll ez a mozgalom, ami 
viszont azt mutatja, hogy az állam valamelyes előnyöket vár abból, ha 
a katho li kus egyházban zavarok támadnak, és ha az egyház gyengül. 
Örömmel elismerjük a tényt, hogy a belgrádi központi kormánytól 
ismételten kaptunk erre vonatkozóan megnyugtatásokat, ezek ellen 
a papok elleni rendelkezéseket, főleg legújabban. De a mai napig a 
praxisban erre nézve semmi sem valósult meg, s ha minden továbbra 
is így marad, arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy bizonyos 
személyiségeknek nagyon is kedvükre való annak a tíz lázító papnak 
a nyugtalankodása, akikben egyébként sincsen vallási eszme vagy 
meggyőződés. 

Legújabb kelettel a következő két esetet említhetjük: A zágrábi 
tartományi kormányzat a saját felelősségére a lelki hatóságokkal való 

1863-ban Ljubljanában Južni Sokol, 1874-ben pedig Zágrábban Hrvatski Sokol 
névvel alakította egyesületet. Szerbiában az első Sokol-egyesület 1882-ben jött létre. 
1919-ben Újvidéken negyvenezer taggal megalakult a Szerbek–Horvátok–Szlovének 
Sokol-szövetsége, ám a horvátok már 1921-ben kiléptek. A Sokol-mozgalom a királyi 
Jugoszláviában a nagyszerb politikai törekvések szolgálatába szegődött, demonstratív 
felvonulásaikkal igyekeztek félelmet kelteni a magyar és a német kisebbség soraiban. 
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minden törődés nélkül kiadott egy rendeletet az iskolai ünnepekről. 
Ezen rendelet szerint minden iskolában, még abban is, amelyben 
egyetlen pravoszláv növendék sincsen, meg kell ülni néhány pravo-
szláv ünnepet. Ezzel szemben a katholikus ifj úságot megakadályoz-
zák abban, hogy égi Pártfogóját megünnepelhesse. A gyónásra és a 
lelki gyakorlatokra szánt időt olyan rövidre szabták, hogy fi zikailag 
lehetetlenség azokat elvégezni. A másik eset, hogy a hadügyminiszter 
1922. március 23-iki rendelettel körülírja a papnövendékek és lelké-
szek hadkötelezettségét. E kérdésben is a régi szerb törvény szerint 
történik az intézkedés az új királyság területére is. De e tárgyban sem 
gondolták meg, hogy vajon politikailag ésszerű-e parlament és tör-
vényhozás nélkül felborítani olyan örökséget, amely úgy szállt reánk, 
hogy az államnak semminemű kárára nincsen, de viszont előnyére 
szolgál minden felekezetnek. Ha továbbá fi gyelembe vesszük, hogy 
éppen most fegyverkeznek le, és szállítják le a hadseregek létszámát, 
hogy ezáltal a népek között annyira óhajtott békét végre biztosítsák, 
más részről, hogy a papság dezolált lelkiállapotában is most történik 
a restauráció: akkor ezt a rendelkezést csak a legélesebben ítélhetjük 
el. A zágrábi érsekség területén is van több egyházközség plébános és 
káplán nélkül, ebben az esztendőben mégis két papnövendéke a tég-
lavetés tudományát tanulja a hadseregnél, és 12 hónapig kell katonai 
szolgálatot teljesíteniük minden különös szükség nélkül ugyanakkor, 
amikor a lelkipásztorkodásnál olyan nagy szükség volna reájuk. Ha 
ezt a rendelkezést nem módosítják, vajon mit szólnak majd ehhez 
azok a hívők, akik állandóan könyörögnek lelkészek után. És mit 
szóljunk mi az ilyen intézkedésekhez? Mintha hazánkban minden 
összeesküdött volna, hogy minél több elégedetlenség legyen. Nagyon 
könnyű dolog az elégedetleneket, akiket pedig az állam maga nevel 
lázadó elemeknek, szeparatistáknak, defetistáknak, vagy az Ég tudja 
még minek elnevezni, de más kérdés: vajon államilag helyes eljárás-e 
ez, és erősítjük-e ily módon az állam alapjait?

Ha a katholikus egyház anyagi helyzetére tekintünk hazánk-
ban, legelőször is a keresztülhajszolt agrárreform ötlik szemünkbe. 
Hányszor keresett gyógyítást a katholikus püspöki kar személyesen, 
szóban és átnyújtott írásban (emlékirattal is) a kormánynál azon igaz-
ságtalanságok ellen, amelyek a katholikus egyházat érték ezen a téren. 
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Amikor erre sem jött semmiféle válasz, s országszerte köztudomású 
lett, hogy a pravoszláv pátriárka még szeptember elején kézhez kapta 
a dekrétumot, amely szerint dáljai nagybirtokát visszakapja, szűkebb 
püspöki bizottságunk elnöke még 1922. január 26-án emlékirattal 
a minisztertanácshoz fordult. Ezen emlékiratra sem érkezett a mai 
napig válasz. Ám azért már olvassuk a Keresztény Életben, amely lap 
dr.  Janjics parlamenti jegyzőnek a lapja, hogy örömmel konstatálja, 
hogy a pravoszláv szerzeteseknek 1922. október elsejével vissza kell 
adni az agrárreform által igénybe vett földjeiket. Sőt, amikor köztu-
domású lett az 1923. évi költségvetés, megdöbbenve kérdeztük egy-
mástól, honnan veszi némely ember azt a bátorságot és vakmerőséget, 
hogy ilyen szembeszökő és veszedelmes igazságtalanságot kövessen 
el a nagy nyilvánosság előtt?

A pravoszlávoknak hatszor annyit ad az állam, mint a katholiku-
soknak!

Minden egyházi javadalmunktól meg lettünk fosztva, a katho-
likus papság éhségben és szegénységben nyomorog, s mégis ilyen 
igazságtalanság történhetik a költségvetésben. Úgy látszik, vala-
kinek nagyon szívén feküdt, hogy bennünket megerősítsen abban 
az aggodalmunkban, amelyet a január 26-iki emlékiratunkban így 
juttattunk kifejezésre: »Ne öljék el bennünk a hitet, hogy az SHS 
államban igazságosság és egyenlőség uralkodik minden állampolgár 
és minden felekezet számára.«

A katholikus egyházzal szemben való ilyen eljárás, a katholikus 
intézményeknek és életnek ilyen meg nem értése, és ezenkívül a 
legképtelenebb és legostobább denunciálások, továbbá támadások 
és gyanúsítások minden oldalról, olyan atmoszférát teremtenek 
nálunk, amelynek következtében a nem katholikus körökben máris 
mutatkoznak jelei a gyűlölködésnek és ellenségeskedéseknek, úgy a 
katholikus egyházzal, úgy klérusával szemben. 

Ki fog segíteni abban, hogy teljesedésbe menjenek a jelenleg 
már miniszternek,  Pribicsevics úrnak a szavai, amelyeket a horvát 
nemzetgyűlésnek 1918. október hó 29-iki történeti nevezetességű 
ülésén mondott, hogy: »Ebben az egyesült államban a szerbeknek, 
a horvátoknak és a szlovéneknek egyenlő faktoroknak kell lenniük 
mindenkor. Nem arról van szó, nem lehet, és nem lesz arról szó so-
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hasem, hogy ebben az egyesülésben a népnek egyes rétegei másokat 
ma jo rizáljanak vagy nullifi káljanak. Mert ha egyszer a valóságban 
tényleg népünknek csak a legkisebb része is megfélemlíttetnék 
vagy elnyomatnék, ha ezen egyesült államunkban népünk minden 
rétege nem bírná mindenkor az egyenlő megbecsültetést, egyforma 
szuverenitást, ha ilyen veszedelem fenyegetné népünk bármelyik 
rétegét is valaha, akkor ez a fenyegettetés és elnyomás olyan helyzetet 
teremtene, amely új államunk gyengeségét jelentené, s ebben a gyen-
geségben azok az idegen nemzetek, amelyek minket körülvesznek, s 
amelyek velünk szemben imperialisztikus eszméket követnek, erről 
találnának ellenünk saját céljaik javára.

Ki lesz, kérdjük, aki itt segíthet?«
Zágreb, 1922. április 29.
A jugoszláv püspöki kar nevében Dr.  Bauer Antal s. k. érsek, és 

Dr.  Mileta Jeromos s. k. szebenikói püspök, jegyzőkönyvvezető.”
 
Íme, ezek azok a nyilvánvaló és elvi jelentőségű egyházi sérelmek, 

amelyeket nem egyes szerb helyi hatóságok korlátoltsága követ el a   ju-
goszláviai nyugati egyházakkal szemben, hanem maga az ottani püs pöki 
kar foglalta gyászos csokorba, tehát ténylegességükhöz kétség nem fér. 
Ha a felsorolt egyházi sérelmeket bizonyos rendszerbe akarnók össze-
foglalni, a következőket állapíthatjuk meg: 

 1.  A szerb kormánypolitika elsősorban a katholikus, illetőleg 
a felekezeti iskolákat szüntette be, tehát szerzett jogokat 
kobozott el abból a nyilvánvaló okból, mert nem bízik azok 
ta nításának szerb szellemében.

 2.  A nem pravoszláv papságot kitiltotta az iskolákból, mert 
ezeknek a politikája szerinte szerb szempontból megbízha-
tatlan. 

 3.  Az egyházi vagyonokat  –  a pravoszláv egyház birtokain 
kívül – agrárreform címén elvette, hogy így azokat anyagi 
forrásaiktól megfossza.

 4.  A katholikus iskolai egyesületeket feloszlatta, a kongregáci-
ókat is, mert azokat nemzetellenes propagandával vádolja.
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 5.  A püspökök kinevezésének jogát Rómától a maga számára 
követeli szerb politikai okokból.

 6.  Az egyházi hivatalok betöltésénél a „politikai megbízhatósá-
got” követeli meg, a különbeni vétójog fenntartása mellett.

 7.  A pravoszláv prozelitizmust terjeszti a horvátok és görög 
katholikus bácskai ruthének, a dél-szerbiai arnauták között 
a katholicizmus gyengítésére.

 8.  A konkordátum halogatásával a szláv liturgikus nyelv köve-
telése mellett az egyházjogi biztonságot gyengíti.

 9.  Beleavatkozik az egyház legbelsőbb pasztorális ügyeibe az 
egyház feletti állami felügyelet címén. 

 Mindezeknek a sérelmeknek az elvi magyarázata a mondottak 
után, mindenki előtt, aki cikkeinket eddig is fi gyelmesen elolvasta, 
külön megvilágításra nem szorul. A pánszerb politikai centralizmus, 
amelynek nagyra nevelője a byzantinus, a szerb keleti egyház történelmi 
mentalitása, mindent megfejt és érthetővé tesz. Hogy azonban ez az im-
perializmus indokolt-e, amikor az emberiség legdrágább kultúrkincsein, 
a független és mélységes erkölcsöket hirdető egyházakon gázol át, az 
más kérdés. De hogy bármilyen erős politikai imperializmus százszor 
kevesebbet ér a vallások lelket átható etikájánál, az bizonyos. 

Magyar Kisebbség, 1924. február 1. [III./3.], 115–122. p.
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A DÉLSZLÁV KONKORDÁTUM

Jugoszlávia belpolitikai élete 1937. június 1. és szeptember 30. között; 
a konkordátum tárgyalásának okai; a muzulmán egyházi autonómia 
életbelépése; a szerb ellenzék közeledése  Maček programjához; a dik-
tatúrások akciója; a skupštinai tárgyalás;  Simeon püspök megsebesül; 
a pátriárka halála; a szenátusi tárgyalás elhalasztása; a kormány 
pravoszláv tag jai elvesztik vallási jogaikat; a kultúrharc kitörése; kor-
mányterror és szerb nemzeti ellenállás; újabb szerb-horvát tárgyalások; 
 Maček és a konkordátum; a szerb ellenzék programjának konkretizá-
lása; a megegyezés kilátásai.

 Stojadinović rendszere a nyáron alapjaiban megrendült. A válság oka 
a konkordátum szkupstinai tárgyalása volt. A kormányelnök maga 
bevallotta, hogy soha nehezebb harcot nem vívott meg. Valahogyan 
keresztülhajszolta a képviselőházon javaslatát, de  –  ezt már nem ő 
mondja  –  ezzel még nem aratott győzelmet. A Magyar Szemle idei 
márciusi és júliusi számaiban beszámoltunk a közeledő válság tünete-
iről. Ha a távolból megállapíthattuk, hogy a konkordátum parlamenti 
tárgyalása nem fog nagy megrázkódtatás nélkül végbe mehetni, a 
belgrádi kormánynak ezzel még inkább tisztában kellett lennie. Hogy 
mégis elszánta magát e lépésre, alapos okának kellett lennie.

Már utaltunk rá, hogy mind a Vatikán, mind a szlovének részéről a 
türelmetlenség jelei mutatkoztak. Fokozódott a türelmetlenség, mikor 
a vakuf-mearif választások kiírásával a muzulmán egyház törvénye is a 
megvalósulás útjára lépett. Immár a katolikus egyház volt Jugoszlávia 
egyetlen egyháza, melynek az államhoz való viszonya nem nyert törvé-
nyes rendezést.  Korošec kívánságát tehát teljesíteni kellett. Remélhető 
volt az is, hogy a konkordátum tárgyalása ellentéteket fog felidézni a 
horvátok és a szerb ellenzék között. A konkordátum tárgyalását javallta 
az is, hogy a szerb egyház helyzete éppen ekkor meggyengült az ipeki 
pátriárkának, a konkordátum legveszedelmesebb ellenségének hosszas, 
halálos betegsége következtében.  Stojadinović biztosnak érezte magát a 
régenstanács felé, és bízott a diktatúra árulóiból alakult kormánypárt 
helóta-hűségében. Hozzájárult mindezekhez a premier személyén 
elömlő nagy optimizmus, melyet eddigi sikerei és látszatsikerei szinte 
korlátlanná tettek. A közgazdasági értékelésre berendezett miniszterel-
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nök mindig hajlamos volt arra, hogy a nem-gazdasági erők ellenállását 
lebecsülje. E sokféle indíték eredménye volt az a meglepő bátorság, 
mellyel a délszláv premier javaslatával a törvényhozás elé lépett. 

A muzulmán egyházról szóló törvényt, a költségvetésben adott 
felhatalmazás alapján, rendeletileg hozta meg a kormány. Ha a muzul-
mánoknak adott széleskörű vallási önkormányzat nem is nyerte meg 
a pravoszláv egyház tetszését, nem gördített életbe léptetésének útjába 
nehézségeket. A muzulmánokat belgrádi orientációnak szeretnék meg-
nyerni, és így a szerbek nem idegenkednek apró kedvezésektől. A másfél 
milliónyi és nyelvileg is megoszlott (horvát, albán, török) muzulmánság 
különben sem lehet soha komoly versenytársa a pravoszláviának.

A júniusban lezajlott vakuf-mearif választások a szarajevói száborba 
csupa kormánypárt vakuf-képviselőt küldtek, míg az üszkübi száborba 
a kormánypárt és az ellenzék majdnem egyforma erővel került be. A 
választások kezdetén úgy látszott, hogy  Maček muzulmán hívei    Čau-
šević volt reis-ül-ulema vezetése alatt külön listát állítanak, de az agg 
tudós, aki éppen akkor fejezte be a Korán horvát fordítását és kom-
mentárját, nem vállalta a neki szánt szerepet. A horvát muzulmánok 
felfogása szerint az egyházi autonómia minél gyorsabb és simább 
életbelépése olyan nagy érdeke az iszlámnak, hogy ezért minden 
pártoskodásnak el kell ülnie. A jelen viszonyok közt  Spaho biztosítja 
legjobban az autonómiát, tehát át kell neki adni a teret. Üszkübben 
nem érvényesült ez a megfontolás. Az egyház ottani naibja (biztosa) 
 Hadžihamzić Fevzija igen erőszakos eszközökkel magának akart több-
séget teremteni és 27 mandátum közül 14-et meg is szerzett. A szábor 
azonban munkaképtelennek bizonyult. Nem tudta megválasztani tíz 
delegátusát sem, akik a szarajevói szábor tíz delegátusával együtt az 
új reisül-ulemát jelölték volna. Az üszkübi szábor válsága miatt nem 
tud a muzulmán egyház alkotmányos élete megindulni. Ez azonban a 
konkordátum tárgyalásakor még nem volt világos.

A szerb ellenzék három pártja közül kettő június havában külön-
külön egy-egy kibontakozási tervvel állott elő, ami nagy feltűnést 
keltett és optimista kombinációkra adott alkalmat. 

Legutóbbi szemlénkben már megemlékeztünk  Bazala Albert, a 
zágrábi Tudományos Akadémia elnöke és társai alkotmánytervezetéről. 
A marseille-i merénylet után  Uzunović ellen akcióba lépett horvát és 
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szerb intelligencia most megegyezett az összetett állam elvében, elis-
merték a szerbek, horvátok és szlovének külön nemzeti individualitását. 
Nem tudtak megegyezni az ország területi felosztásában. A horvátok 
öt tartományt akartak (Szlovénia, Horvát–Szlavón–Dalmátországok, 
Bosznia-Hercegovina, a Vajdaság és Szerbia). A tartományok külön 
kormányokkal és törvényhozó testületekkel bírnak, de van központi 
kormány és parlament is. Ezt a tervet  Maček  éppen úgy elutasította, 
mint  Stojadionvić, ellenben  Korošec lapja, a Slovenec nagy örömmel 
fogadta. Általában  Korošec hívei az utolsó hónapokban nagymérték-
ben függetlenítették magukat a hivatalos belgrádi kormánypolitikától. 
Június közepén összeült a szerb demokrata párt főválasztmánya. Ez 
elismerte az összetett állam és a három nemzeti individualitás elvét, 
ami világosan az előbbi memorandumra megy vissza. Bár  Maček saj-
tója a demokrata-programot is visszautasította, horvát és szerb részről 
sokan azt hitték, hogy ezen az alapon elindulva meg lehetne találni a 
szerb-horvát megegyezés útját.

Alighogy e szenzáció hullámai elültek, kiderült, hogy  Gavrilo-
vić szerb földműveléspárti képviselő  Mačeknek egy más kibontakozási 
tervet terjesztett elő. Pártja nevében elfogadta  Maček ún. procedúráját, 
hogy t. i. új konstituante választassék, és ezen a szerbek, a horvátok és 
a szlovének külön-külön többségével hozassék meg az új alkotmány. 
Ennek garanciájaként valamennyi demokratikus párt bevonásával 
koncentrációs kormány lépjen a mai kormány helyébe.  Maček  ter-
mészetesen procedúrája elfogadását örömmel látta. A horvát sajtó 
viszont a demokrata-program és  Gavrilović  kibontakozási tervének 
összekapcsolását sürgette. A demokraták a földműveléspárti procedú-
rát elfogadhatatlannak tartották. Hogyan alakuljon unitaristákból, 
föderációsokból és konföderációsokból egy konstituantét előkészítő 
kormány anélkül, hogy a jövő alkotmányának alapelveit tisztáznák? A 
földműveléspárt viszont vonakodott nyíltan magáévá tenni a demok-
rata-programot. Valószínűbbnek tartották, hogy a regentúra belemegy 
egy konstituantés próbálkozásba, mint abba, hogy a centralizmust 
nyíltan elejtse. A radikálisok egyik kibontakozási tervet sem fogadták 
el. Javában folyt a hírlapi harc a két terv körül, mikor a konkordátum 
tárgyalása minden más kérdést háttérbe szorított.
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A délszláv konkordátumot 1935. július 25-én írta alá  Auer akkori 
igazságügyi miniszter a mindössze egy hónapos  Stojadinović-kormány64 
nevében. Tartalmilag nagyjában azonos a háború után kötött konkor-
dátumokkal. Mi itt csak politikailag fontos részeit emeljük ki. 

Jugoszlávia megalakulása után megakadályozta azt, hogy a Monar-
chiától elszakított területeken a Magyarországon, vagy Ausztriában 
székelő főpapok joghatóságot gyakoroljanak. A Szentszék apostoli 
adminisztratúrák felállításával segített a bajon. A konkordátum 
megszünteti ezt az állapotot, és a püspökségek határait az államéval 
kiegyenlíti. Az országot hat érseki tartományra osztja. A helyreállí-
tott spalatói érsekség alá tartozik Dalmácia az Itáliának jutott részek 
kivételével. A zágrábi érsekség alatt megmaradnak Horvát-Szlavónor-
szágok – Zimony város kivételével – és a Muraköz, és hozzája kerülnek 
Isztria délszláv részei és a baranyai háromszög. A zágrábi érsekséghez 
tartozik a kőrösi gör. kat. püspökség is, mely alá rendelték Jugoszlávia 
valamennyi görög katolikus egyházközségét. A szarajevói érsekség alá 
tartozik Bosznia és Hercegovina. Az 1924-ben felállított belgrádi ér-
sekség fennhatósága kiterjed a délszláv Bácskára és Bánátra, Zimony 
városra, Észak- és Dél-Szerbiára. A konkordátum emeli érseki rangra 
a laibachi püspököt, aki alá Szlovénia tartozik a Vend-vidékkel. Az 
antivári érsek továbbra is viseli a Primas Serbiae címet és közvetlenül 
a Szentszék alatt marad, fennhatósága alá tartozik Montenegró.

Az érsekeket, püspököket és koadjutoraikat a Szentszék nevezi ki, 
de tartozik jelöltjéről előzetesen a délszláv kormányt értesíteni, nincs-e 
ellene politikai kifogás. Ha nincs, vagy a kormány 30 napon belül nem 
nyilatkozik, a jelölt kinevezhető. A kinevezett püspök hűségesküt tesz 
a királyra, megfogadva azt is, hogy Jugoszlávia függetlensége, egysége 
és érdekei ellen sem maga, sem az alája rendelt papság semmit sem cse-

 64  Stojadinović, Milan (Čačak, 1888. augusztus 4. – Buenos Aires, 1961. október 26.) 
politikus, közgazdász, 1922–1926 között pénzügyminiszter. 1935-ben Szerb Radi-
kális Párt néven új pártot alapított, mely néhány más párttal együtt koalíciót alkotva 
– Jugoszláv Radikális Unió néven – megnyerte a választásokat. 1935–1939 között a 
jugoszláv kormány miniszterelnöke és egyben külügyminisztere. Erőteljesen hajlott 
a Berlin–Róma-tengely politikájának követésére, feltehetően ezért Pál régens 1939. 
február 5-én leváltotta őt a miniszterelnöki tisztségről, és száműzte az országból.
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lekszik. A királyért minden templomban délszláv nyelven imádkozni 
kell. A püspökök a Szentszékkel és papságukkal ellenőrzés nélkül 
érintkeznek.

A papságot tevékenységében az állam tartozik támogatni, védelmez-
ni és tiszteletben tartani. Amennyiben egy pap magatartása a közrendet 
veszedelmeztetné, a hatóságok erről püspökét értesítik. Ha a püspök 
és a világi hatóság különbözőképpen ítélnék meg az esetet, egy vegyes 
egyházi és világi bizottság dönt. A papság fel van mentve a sorkatonai 
szolgálat alól. Államköltségen tábori püspöki ordinariatus szerveztetik 
tábori lelkészekkel a katolikusok lélekszámának megfelelő arányban. 
A lelkészkedő papság a politikai életben való részvételtől eltiltatik. Ez 
az intézkedés azonban csak akkor lép érvénybe, ha a kormány a többi 
felekezet papságára nézve hasonló törvényt hoz.

A katolikus egyházi vagyont az egyháznak át kell adni. A vallásalap 
vagyonát is. Az agrárreform céljaira igénybe vett birtokokért kárpótlás 
fi zetendő és a jövőben e címen sem szabad többé az egyházi vagyonhoz 
nyúlni. Az állami költségvetésben a katolikusok arányának megfelelő 
államsegély szavazandó meg. Ezt a segélyt állami ellenőrzés mellett 
maga az egyház kezeli.

Az egyház szabadon állíthat fel új rendházakat, szemináriumokat és 
középiskolákat, melyeknek tannyelve a délszláv. Az állami egyetemek 
theológiai karait az állam tartja fent, de tanárokul csak az egyház elő-
írásainak megfelelő papokat alkalmazhat, akiktől püspökük bármikor 
megvonhatja a tanítási engedélyt. Ugyanez áll a közép- és elemi iskolák 
hitoktatóira nézve is, akiket az állam fi zet, és akik a tantestület teljes 
jogú tagjai. A katolikus tanulók nem kényszeríthetők más vallású is-
tentiszteleten való részvételre. A tankönyvekből mindaz eltávolítandó, 
ami ellenkezik a katolicizmussal. A világi tanárok között a katolikusok 
aránya lehetőleg feleljen meg a katolikus tanulók arányának.

Kisebbségi plébániák lelkészeinek bírniuk kell az államnyelvet is. 
A   kisebbségi nyelvek használata az istentiszteleteken, a vallásokta-
tásban és az egyházi életben nem lehet kedvezőtlenebb annál, mint 
amilyen a délszláv kisebbségek nyelvének a használata azokban az 
országokban, amelyekben a szóban forgó kisebbségek többséget ké-
peznek. A katolikus templomban kötött házasság állami érvényű, és 
a belőle származó gyermekek katolikusok lesznek, még ha a házas-
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társak egyike nem katolikus vallású is. E házasság érvénytelenítése és 
felbontása az egyház kompetenciájába tartozik. A Katolikus Akció 
mindenütt szabadon szervezhető. Az államosított tornaegyletekben 
(Sokol) a katolikus tagok vallási érzelmeit tiszteletben kell tartani, és 
lehetővé kell tenni katolikus lelkészek működését ez egyesületekben. 
Minden e konkordátummal ellenkező törvényt és jogszabályt az állam 
érvényteleníteni tartozik. 

Végül egy függelékben a Szentszék szabályozza az egyházi szláv nyelv 
használatát. Idestova 700 esztendeje szolgáltatják pápai engedéllyel e 
nyelven a római rítusú misét a zenggi és a vegliai püspökségek területén. 
Most a Szentszék megengedi, hogy amennyiben bármely szláv lakosságú 
plébánia egyértelműen (jednodušno) kívánja a szláv mise bevezetését, 
az illetékes püspök ezt megengedheti, de minden egyes esetben tartozik 
erről jelentést tenni a pápai kúriának.

A délszláv viszonyokban járatlan ember aligha fog e konkordá-
tumban olyasmit találni, amin fennakadna. Legfeljebb a szláv mise 
privilégiumának kiterjesztése érinti idegenszerűen, de ezt mindenestre 
Jugoszlávia sikereként fogja elkönyvelni. Maga a délszláv kormány is 
annak mondta. A kormány azonban egyéb sikerekre is rámutatott. 
Maga az a tény, hogy hatodfél millió délszláv állampolgár vallásának 
az államhoz való viszonya 15 év kísérletezései után törvényes szabá-
lyozást nyer, határozott eredmény. Hogy az egyházi és állami határok 
egyesíttettek, az állam konszolidálásának a jele. Az állam egysége is 
megerősödik azáltal, hogy a katolikus egyház, mely eddig hatféle jog-
rendben élt (magyar, osztrák, horvát, bosnyák, szerb és montenegrói), 
most egységes délszláv szervezetet nyert. Hogy az állam intézményesen 
beleszólhat a püspökök kinevezésébe, hogy ezek hűségesküt tesznek, és 
hogy minden templomban imádkoznak a királyért, mindez a délszláv 
sikerek rovatába tartozik. Az egyoldalúan végrehajtott agrárreform 
elismerése az egyház részéről határozott nyereség az állam javára.

Más részről meg kell állapítanunk, hogy a konkordátum a katoli-
cizmusnak méltó helyzetet biztosított az államban. Ezzel a konkordá-
tummal a katolikus egyház a pravoszlávval egyenrangúvá vált, széles-
körű gazdasági autonómiát kapott, jogilag és anyagilag függetlenné, 
élet- és fejlődésképessé lett. A pápai diplomácia az állami tényállapot 
elismerése mellett egyik legfényesebb diadalát aratta akkor, mikor e 
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konkordátumot megkötötte. A délszláv viszonyokban járatlan ember 
mindezek mérlegelése után mindkét fél megelégedését várta, békét és 
nyugalmat, melyet egy szerencsés kompromisszum biztosít. És ennek 
éppen az ellenkezője következett be, ami a délszláv viszonyok ismerőit 
egyáltalán nem lepte meg.

A szerb egyház, mióta Szent Száva megállapította (1219), mindig 
nemzeti egyház volt, szorosan összeforrva a szerb állammal. A török 
időkben a szerb egyház tartotta fent a nemzeti hagyományokat és 
velük a szerb állameszmét. Mind a középkori Rasciában, mind az új 
Szerbiában, a pravoszlávia államvallás volt. De facto az maradt Jugo-
szláviában is. A konkordátum végrehajtása ez állapot végét jelenti. A 
három délszláv nemzet közül kettő katolikus, a katolikusok együttes 
száma csak másfél millióval marad a pravoszlávoké mögött, művel-
tebbek és gazdagabbak a szerbeknél. Mind a pravoszláv, mind a szerb 
hegemónia veszedelemben forog, ha ez a konkordátum valósággá lesz. 
A szerb egyház tehát harcra kelt a konkordátum ellen. 

Mikor a kormány másfél évi halogatás után megküldte javaslatát a 
szkupštinának, a Szent Szinódus 1936. december 3-án memorandumot 
adott át a kormánynak, sérelmesnek mondva a konkordátum egyes in-
tézkedéseit. Ez a memorandum nem került a nyilvánosság elé, ellenben a 
pravoszláv egyház hivatalos lapjában (Glasnik srpske pravoslavne crkve) 
egyidejűleg éles kritika jelent meg a konkordátumról. A memorandum 
sem igen tartalmazhat egyebet. 

Messzire vezetne, ha e kritika részletes taglalásába belemennénk. 
A dolog lényege úgysem az, amit a kritikában olvashatunk, hanem 
a hatalmi kérdés. A pravoszláv egyház úgy állítja be a dolgot, hogy a 
konkordátum nem adhat a katolicizmusnak többet, mint amennyit a 
pravoszlávia az 1929-i egyházi törvényben kapott, mert különben ez a 
felekezeti egyenlőség rovására megy. Persze más a pravoszlávia és más 
a katolicizmus szervezete: a kritika mindazt sérelmesnek mondja, ami 
e szervezeti különbségből folyik. Sérelmes tehát a katolikus egyház 
szabad érintkezése a Szentszékkel, hogy a vallásalap vagyonát, melyet 
még II. József császár kobozott el, vissza kell adni, hogy az egyház 
középiskolákat állíthat, hogy a tankönyvekből a katolikusellenes taní-
tások kiküszöbölendők, hogy a Katolikus Akció szabadon szervezhető 
stb. A kritika azonban tovább is megy: sérelmez olyanokat is, amiket 
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a pravoszláv egyház is élvez. Így a papok kivételes helyzetét a bíróság 
előtt, az egyház kártérítését az agrárreformért és évi államsegélyét, hogy 
a tantestület felekezeti aránya megfeleljen a tanulók felekezeti arányá-
nak, hogy a katolikus templomban kötött vegyes házasság a katolikus 
egyházi bíróság elé tartozik stb. Ezeket azért nehezményezi a kritika, 
mert a délszláv alkotmányban biztosított vallási szabadságokat a pra-
voszláv egyházi törvény nem sorolja fel, a konkordátum ellenben, mint 
nemzetközi szerződés, ezekre is kiterjed. Különösen fel van háborodva 
a kritika azon, hogy a konkordátum a pravoszláv papokat is ki akarja 
zárni a politikai életből.

A kormány erre a bírálatra egy külön röpiratban felelt (Konkor dat 
i kritika konkordata), de csak fél év múlva. Addig elnapolta a konkor-
dátum tárgyalását, és hogy a szenvedélyek lecsillapodjanak, a cenzúra 
eltiltotta, hogy bármit is írjanak a konkordátumról. Ez igen rossz 
taktikának bizonyult. A szerb közvélemény gyanút fogott, és mert az 
átlagos állampolgár még a konkordátum szövegéhez sem jutott hozzá, 
az izgatásnak tág tere nyílt. Elkezdve Barnabás pátriárkán, jóformán 
minden szerb pap a konkordátum ellen beszélt. A politika is kihasz-
nálta a helyzetet. A diktatúrások a konkordátumot jó alkalomnak 
találták a kormány elgáncsolására. Szövetkezve a szerb egyházzal és a 
szabadkőművességgel – ezek nagyon jól megértik egymást – nagy har-
cot indítottak a konkordátum ellen. A legkevésbé sem feszélyezte őket 
az, hogy a Szentszékkel a tárgyalásokat a  Jeft ić-kormány folytatta le, 
 Stojadinović a konkordátumot készen kapta. A diktatúrások a cenzúra 
kijátszásával százezer számban árasztották el az országot konkordá-
tumellenes röplapokkal, egyáltalán nem tartózkodva a ferd ítésektől.

A kulisszák mögött tárgyalások indultak meg a Szent Szinódus és 
a kormány között.  Barnabás pátriárka azonban engesztelhetetlen volt. 
1937. május 26-án a Szent Szinódus a kormány ajánlatait visszautasí-
totta. A premier a belgrádi nunciustól egy levelet eszközölt ki, melyben 
ez több vitás pontra nézve megnyugtató felvilágosítást adott, így meg-
állapította, hogy a papság depolitizációja nem a Szentszék kívánsága 
volt. A javaslatot a kormány egy új paragrafussal egészítette ki, mely 
minden felekezetnek biztosította mindazokat az előnyöket, amelyeket 
a konkordátum a katolicizmusnak megad. Így remélte a készülő vihart 
lecsendesíteni. 
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Július elején megkezdte a konkordátum-bizottság a javaslat tár-
gyalását. Több napi heves vita után 11:10 arányban a bizottság a 
javaslatot elfogadta. Ellene szavazott a bizottság elnöke,  Janjić Voja 
pravoszláv lelkész, volt miniszter, a kormánypárt egyik oszlopos 
tagja is.  Stojadinović Janjićot kizáratta a pártból. A Szent Szinódus a 
szkupstinai tárgyalás előtt  Dositheus zágrábi pravoszláv érsek elnöklete 
alatt kimondta, hogy a kormány és a törvényhozás minden pravoszláv 
vallású tagja, amennyiben elősegíti a konkordátum meghozatalát, 
elveszti egyházi jogait.

Az amúgy is viharos hangulatot még felfokozta egy kínos eset. A 
pravoszláv egyház a nagybeteg pátriárkáért könyörgő istentiszteletet 
tartott. A tervbe vett könyörgő körmenetet a rendőrség megtiltotta, 
ellenben  Simeon szabácsi püspök a tilalom ellenére megtartotta. A 
rendőrség a kormányellenes tüntetéssé fajult körmenetet szétverte. 
Közben  Simeon püspök eddig ki nem derített módon megsebesült. 
Országszerte óriási felháborodást okozott ez a Szerbia történelmében 
egyedülálló eset. A tüntetések a fővárosban és más városokban na-
ponta megújultak, míg a szkupstina robbanásig feszült hangulatban 
tárgyalta a konkordátumot. Egyre-másra fordultak szembe a javaslattal 
a kormánypárt tagjai is.  Janjić drámai jelenetek között  Korošecet tette 
mindenért felelőssé és húszéves barátságukat megtagadta. Július 23-án 
egy éjszakai ülésen a javaslatot a szkupstina 167:129 arányban megsza-
vazta. Pár órával később örökre lehunyta szemét  Barnabás pátriárka. 
Jellemző a szerb közhangulatra, hogy hitelre talált az a híresztelés, hogy 
a pátriárkát a kormány mérgeztette meg. 

A harc a kormány e győzelmével egyáltalán nem dőlt el. Az még a 
kisebbik baj volt, hogy a szenátusban nem lehetett egyelőre a konkor-
dátum mellett többséget összehozni, nagyobb baj volt az, hogy a szerb 
egyház nem volt hajlandó meghátrálni és a szerb közvélemény az egyház 
mögött sorakozott fel. 

A konkordátum megszavazása után, még július 23-án este  Stoja di-
no vić bejelentette pártja konferenciáján, hogy a javaslatot egyelőre nem 
terjeszti a szenátus elé, hanem mindkét házat elnapolja. A szenvedélyek 
lecsillapodását várja – ez a premier egy unalomig hangoztatott frázi-
sa –, a Szent Szinódusnak bizonyos ajánlatokat tett – hogy milyeneket, 
nem mondta meg – és a szinódus ezekről az új pátriárka megválasztása 
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után fog dönteni. Amit a premier nem említett meg, az az, hogy a 
szenátus fele 1938 januárjában választás alá kerül. Miután a szenátor-
választók többsége kormánykinevezettekből kerül ki (a báni tanács 
tagjai, a polgármesterek), a kormánynak e választások után meglesz a 
szenátusban a többsége.

A szerb egyház nem törekedett a szenvedélyek lecsillapítására. A   kor-
mány felajánlotta a pátriárkának államköltségen való eltemetését. Ezt 
az egyház visszautasította és a temetést a nagyszerb egyletek segítségével 
(Narodna Odbrana, a četnikek, a tartalékos tisztek, a Sokol stb.) maga 
rendezte. A temetésre az egyház a kormányt és a kormánypárt tagjait 
meg sem hívta. A pátriárka temetése hatalmas szerb nemzeti tüntetés 
volt a kormány ellen.   Dositheus érsek és  Nikolaj žičai püspök gyász-
beszédei lángoló vádbeszédek voltak a kormány ellen. A temetés után 
véres tüntetés volt a fővárosban. 

Pár nap múlva összeült a Szent Szinódus  Dositheus mint rangidősb 
érsek elnöklete alatt, és a kormány pravoszláv vallású tajgait – a sem-
miben részt nem vett  Marić hadügyminiszter kivételével (a pravoszláv 
tábori papok egy része is nyíltan izgat a konkordátum ellen) –, a szkups-
tina elnökét és minden a konkordátumot megszavazott pravoszláv 
vallású képviselőt megfosztotta vallási jogaitól és ellenük kiközösítési 
eljárást tett folyamatba. A Szent Szinódus e határozatát augusztus 8-án 
hirdették ki a szerb templomokban. Ezzel a miniszterek megszűntek a 
pátriárkaválasztó testület tagjai lenni. A  Stojadinović-kormány alatt a 
pátriárkaválasztás lehetetlenné vált, hiszen a pravoszláv egyház alkot-
mánya szerint a Szent Szinódus három jelöltje közül az igazságügyi 
miniszter ellenjegyzésével neveztetik ki a pátriárka, az igazságügyi 
minisztert pedig a szinódus megfosztotta egyházi jogaitól. Azóta 
 Simonović kormánypárti szenátor lett az igazságügyi miniszter. Miután 
a konkordátum eddig nem került a szenátus elé,  Simonović vallási jogai 
még nincsenek felfüggesztve.

A kormány egy közleményben törvénytelennek mondta a Szent 
Szi nódus határozatát. Akadt négy pravoszláv főpap, aki úgy látszik 
ugyanezen véleményen volt, mert nem hirdette ki a határozatot: a ceti-
njei és az üszkübi érsek, a banjalukai és az újvidéki püspök (ez utóbbi 
a szkupstina elnökének testvére). A kormány ezzel nem jutott előbbre, 
hiszen ha egyházszakadást nem akar provokálni, aminek kiszámítha-
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tatlan következményei lennének, úgysem választhat új pátriárkát. A 
kultúrharc kitört. A Szent Szinódus táviratilag követelte Pál hercegtől 
a kormány eltávolítását.

Pál herceg ezt nem tette meg. A konkordátum elejtése, mint azt a 
premier mondta, a horvát szeparatizmus diadala volna, mert beigazo-
lódnék, hogy Jugoszlávia képtelen kielégíteni katolikusait. A katolikus 
délszlávok megnyerése Jugoszlávia fennmaradásának feltétele. Ezért 
a kormány minden áldozatra kész. A szerb egyház a katolikusokat 
sohasem volt hajlandó egyenrangúaknak tekinteni. Bizonyos fokig 
tűri őket, de inkább szakadjanak el a katolikus részek, semhogy a 
szerbek nyakára nőjenek.  Nikolaj püspök tétele az, hogy azért hullott 
szét Hatalmas  Dušan cár birodalma, mert a császár túllépte a szerb 
pravoszláv egyház határait. A katolikus délszlávok kielégítése a szerb 
egyház felfogása szerint nem szerb, hanem dinasztikus érdek.

A kormány helyzete a régensherceg bizalma ellenére igen nehéz. 
Az elnémítás és a terror eszközeivel próbál győzedelmeskedni. Kizárta 
mindazokat a kormánypárti képviselőket, akik a konkordátum ellen 
szavaztak. Összesen huszonhármat. A két legelterjedtebb belgrádi lap, 
a Politika és a Pravda eddig a kormányt támogatta. Most ellenzékbe 
lépett. A cenzúra azonban ráfeküdt a sajtóra, úgyhogy a kormányra 
nézve kedvezőtlen híreket alig lehet közölni. Ennek az lett a következ-
ménye, hogy a cenzúra kijátszásával ismét tömérdek röplap jelent meg. 
Júliusban a  Živković-párt helyiségeiben tartottak házkutatást és ott 44 
különböző röpiratot foglaltak le, köztük olyanokat is, melyek nyíltan 
Pál herceg ellen izgattak. Ennek a diktatórikus akciónak  Banjanin Jovo 
szenátor, régenshelyettes volt a vezetője. Augusztusban a patriárkátus 
karlócai nyomdája került sorra, ahol 28 fajta illegális röpiratot koboz-
tak el és letartóztatták a nyomda egész személyzetét. Szeptemberben a 
belgrádi egyetem egyik intézetéről derült ki, hogy konkordátumellenes 
röpiratok előállításával foglalkozik. Megállapítást nyert, hogy az álla-
mi tisztviselők egy része is tevékeny részt vesz a konkordátum elleni 
harcban. Erre a minisztertanács elhatározta a tisztviselői kar „alapos 
revízióját”, de kilátásba helyezte, hogy az így elért megtakarításokat a 
megmaradt tisztviselők fi zetésének javítására fogja felhasználni. A zab 
és korbács e politikája egyelőre nem mutat fel eredményeket. Egy továb-
bi lépés volt az, hogy a kormány a Narodna Odbrana egész vezetőségét 
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elmozdította és a szervezet élére kormánybiztost állított.  Janjić Voja 
és elvbarátai nagy agitációt folytatnak a kormány ellen. A miniszterek 
népgyűléseit rendesen elkeseredett tömegek támadják meg, és többnyire 
csak vérontás árán lehet rendet teremteni. Még folytathatnók e tünetek 
felsorolását, melyek mind azt bizonyítják, hogy a konkordátum körüli 
harcban a szerb közvélemény a szerb egyház mögött áll. Ezzel szemben 
a szkupstina kormánypártja szeptemberi három napos konferenciája 
után teljes bizalmáról biztosította  Stojadinovićot.

A szerb–horvát tárgyalások július és augusztus hónapokban szüne-
teltek. Mikor a parlamenten kívüli szerb ellenzék a konkordátumharc 
elfajulását látta, úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a  Stojadinović-rendszer 
megbuktatása lehetővé válik, ha a horvátokkal modus vivendit talál. 
Ennél fogva újra felvette a tárgyalások fonalát.

A konkordátum körüli harcok nem élezték ki az ellentétet  Maček 
és szerb szövetségesei között. A szerb demokraták, radikálisok és föld-
műves-pártiak ugyan szembe fordultak  Stojadinović konkordátumával, 
de hangsúlyozták a Szentszékkel való megegyezés szükséges voltát, 
és azt hangoztatták, hogy ezt a megegyezést csak olyan szkupstina 
szavazhatja meg, amelyben ott ülnek a horvátok képviselői is.  Maček 
viszont a konkordátum-kérdésben igen rezerváltan viselkedett. Nem 
fordult ellene, mert a katolikus egyház számára sok előnyt biztosít, de 
nem is exponálta magát mellette, mert ezzel  Stojadinović helyzetét 
erősítette volna.  Maček a jelen szkupstinát horvát ügyekben nem tartja 
illetékesnek. A konkordátum pedig horvát ügy, hiszen Jugoszlávia kato-
likusainak háromnegyed része horvát.  Stojadinović konkordátumáért 
horvát nacionalista nem lelkesedhetik. A Szentszék kénytelen volt 
számolni azzal a hatalommal, mellyel szerződött és az 1931-i alkotmány 
frazeológiájához alkalmazkodott. Ez a szó, hogy horvát, elő sem fordul 
a konkordátumban.

A szerb ellenzék és  Maček taktikája lehetővé tették a szerb–horvát 
tárgyalások felvételét. Szeptember 15-én Zágrábba érkezett a földmű-
ves-párti  Gavrilović Milan, a demokrata  Vlajić Božidar és a radikális 
 Marković Lázár, és közölték Mačekkel, hogy a földműves-párti ki-
bontakozási terv „lényegét” (hogy mi ez a lényeg, eddig nem tudjuk) 
a szerb ellenzék mint közös programot elfogadta, és ez alapon együtt 
akar működni a paraszt-demokrata koalícióval.  Maček a program 
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konkretizálását kérte. A delegáció visszatért Belgrádba. Két hétig 
tartott, míg ez a konkretizálás sikerült a szerb pártok egyetértésének 
gyönge bizonyítványaként. A szerb javaslatot szeptember 30-án este 
adták át Mačeknek.

A kibontakozási terv szövege nem ismeretes. Amit eddig összeírtak 
róla, az kombináció. Kombinálni az előzmények után nem nehéz, és a 
 Stojadinović-kormány mai helyzete a különféle kibontakozási tervek 
számára sok lehetőséget biztosít. Eddig mindenkinek voltak kor-
mányalakító kilátásai, aki  Mačeket szállítani tudta volna. Most már 
annak is vannak kilátásai, aki valahogyan kiküszöböli a szerencsétlen 
konkordátum-ügyet. Elvetve a fantasztikus kombinációkat, ma csak 
arról lehet szó, hogy a szerb ellenzék Mačekkel egy közös programban 
állapodik meg, melyért felveszik a harcot. Kérdés az, hogy a szerb 
választók adnak-e többséget e programnak. És kérdés az, hogy lehet-e 
kormányképessé tenni ezt a programot.

Egyelőre azt látjuk, hogy a különféle délszláv társadalmi szervezetek-
ből (mérnökök, orvosok, kéményseprők) a horvátok kilépnek. Az enge-
dékeny hírben álló   Košutić Ágost (Radić veje) Spalatóban kijelentette, 
hogy a tapasztalatok után a horvátok sem a szavaknak, sem az írásnak 
nem hisznek, hanem csak a tetteknek. Mačekről azt írta az egyik tri-
eszti lap, hogy nem lehet vele tisztába jönni, mit akar, konföderációt-e 
Jugoszlávián belül, vagy teljes elszakadást. Mi azt hisszük, tisztábban 
látjuk a helyzetet:  Maček akar konföderációt is, elszakadást is, aszerint, 
hogy melyik lehetséges. Tessék ilyen partnerrel az adott keretek közt 
modus vivendit találni! A szerb ellenzék kibontakozási tervében van 
fantázia. De ha kitalálnák is a kör négyszögesítését, és egy nevezőre 
hoznák Mačeket és a régenstanácsot, akkor sem állana be Jugoszláviában 
a nyugalom, hanem megindulna a végeláthatatlan válságok új sorozata. 

Magyar Szemle, 1937. november, 3. (123.) sz. 234–243. p.
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q    Ágoston Sándor
ESPERESI JELENTÉS

A szombori egyházmegyei közgyűlésen 1929. november hó 14-én 
felolvasta  Ágoston Sándor esperes

Ezen a mai seregszemlén mihez hasonlítsam a jugoszláv királysági 
református egyházmegyét, a Jézus Krisztus küzdő anyaszentegyházá-
nak ezt az elárvult katonáját? Őrszemhez-e, akit az Úr a református 
kereszténység balkáni véghelyére állított, s aki itt 10 év óta élet-halál 
harcát vívja, vagy sebesülthöz-e, aki 10 év óta itt fekszik a volt európai 
hadszíntéren és lassan folyik a vére. Akár őrszem vagyunk, akár sebe-
sült, ne feledjük sohasem, hogy nekünk Királyunk van, Seregeknek Ura, 
kinek gondja van minden jó vitézre, kinek vannak tartalék csapatai az 
őrszemek felváltására, és vannak vöröskeresztes katonái a sebesültek 
fölkeresésére és megmentésére. Jugoszláv királysági református Sion, 
Jézus Krisztus jó vitéze, ne félj, neked olyan királyod van, aki győz!

A jelentés tartalma
 

Múlt évi egyházmegyei közgyűlésünk után sokan kérdezték, hol van 
a belmissziói jelentés? Azt feleltem: benne van az eperjesi jelentésben. 
Most is benne van, mert már majdnem két év óta nincs ennek a fontos 
munkaágnak külön munkása. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
két év óta a belmissziói munka szünetel. Sőt! Azonban annyira össze-
függ ez a gyülekezetek egyéb életnyilvánulásaival, hogy a jelentésben 
egész jól megférnek egymás mellett, mint ahogy a statisztikában is a 
lelki életre és az egyházkormányzatra vonatkozó adatok egymást ki-
egészítik, megvilágítják és magyarázzák. Aki szereti a számadatokat, 
szereti azokat egybevetni, a múlt évekkel összehasonlítani, annak 
fi gyelmébe ajánljuk idei statisztikánkat. Még ez sem tökéletes mű, 
de a jó szemű ember előtt sok intim dolgot feltár. Örvendeteseket és 
szomorúakat egyaránt. Ez alkalommal is felkérem lelkésztársaimat, 
vezessék a statisztikát nagy lelkiismeretességgel és pontossággal, hogy 
az egyházmegyénk életének önmagunk előtt is és a külföld előtt is 
minél hűbb tükre legyen.
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Kánoni vizsgálatok

A kánoni vizsgálatok elmélyítésére és komolyabbá tételére az egyház-
megyei tanács szabályokat adott, melyeket – ahol éltek vele –maga a 
nép fogadott legnagyobb örömmel. Nyomatékosan felhívjuk az ille-
tékeseket, hogy a jövőben még mélyebbre vessék a hálót, s oly időben 
ejtsék meg a vizsgálatokat, amikor semmi akadály sincsen mindeneket 
megvizsgálni, a jót megtartani, a gonoszt kiirtani. Az idei konferen-
ciák két alesperesünknek betegsége, s egy alesperesünknek kiutasítása 
folytán általában elmaradtak. Csupán a bácskai magyar lelkészek 
tartottak konferenciát Szuboticán június 24-én. A baranyai női bib-
liakörök június 28-án Lugra összehívott konferenciáját a helyi hatóság 
betiltotta. Ezeknek részbeni pótlására rendeztük jelen közgyűlésünket 
megelőző két napon egyházmegyei belmissziói konferenciánkat. Nagy 
köszönettel tartozunk ezért mindenekelőtt az igazságügyi miniszter 
úrnak, hogy e konferenciára a külföldi előadók beutazását lehetővé 
tette, s magát e konferencián  Ranisavljević Slavko miniszteri inspektor 
úr által képviseltette. Kedvező jelenek tekintjük ezt arra nézve, hogy 
az egyházunk iránti bizalom lassan növekedni kezd. Nagy köszönettel 
tartozunk továbbá  Forgács Gyula sárospataki lelkésztársunknak és 
 Phildins Eberhard st. andreai bibilia-iskolai igazgató úrnak fáradságos 
utazásukért és kiváló szakelőadásaikért. Hisszük, hogy ez a konferencia 
nemcsak akadémikus jellegű eszmecsere volt, hanem a munkába állás 
és a munkában való elmélyülés kezdete lesz.

Vallás- és énektanítás

Egyházmegyénk legfájóbb sebe a vallás- és énektanítás ügye, melyet 
különösen angol és amerikai testvéreink aggódó fi gyelemmel és mind 
hangosabb méltatlankodással kísérnek. A közoktatásügyi miniszter 
úr (Naređenje Ministarstva prosvete O. N. Br. 15.731 od 11. aprila 
1929 god.) elrendelte, hogy a hitoktatás az elemi iskolákban az állami 
tanítók feladata. Amíg egyetlen egy tanító van a községben a gyerme-
kekkel azonos valláson, addig más nem taníthatja a hitvallást, de ha 
nincs, akkor az igazgató javaslatára a miniszter megbízhatja az illetékes 
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lelkészt a hitoktatással. Hogy ennek a rendeletnek milyen gyakorlati 
következményei vannak, azt a következő esetek mutatják:

 1.  St. Moravicán 14 tanerő közül csak 3 református. A reformá-
tus vallású tanulók száma azonban 479. A 3 református taní-
tó csak 154 gyermek hitoktatását végzi. Tehát St. Moravicán 
325 református gyermek hitoktatás nélkül van, holott az 
egy háznak van erre a célra fizetett okleveles tanító hitokta-
tója és külön lelkésze, akik azonban mindketten el vannak 
tiltva a hitoktatástól, s tétlenségre vannak kényszerítve azon 
a címen, hogy van helyben református tanító. St. Moravicán 
róm. kath. tanító is van, mindaz által a róm. kath. lelkész 
és kántor sokkal kevesebb gyermeknek szabadon tanítják a 
hittant. Ez ügyben kétszer kértem intézkedést a miniszté-
ri umtól, semmi válasz nem érkezett.

 2.  Pacsiron még a világháború előtt, 1913-ban megszervezték a 
református hitoktatói állást, tehát nem új intézmény. Fize-
tését az egyház adja. Erre nyolc évvel ezelőtt, 1921-ben meg 
lett választva  Piger Zoltán okleveles tanító, kinek még külön 
vallástanítói oklevele is van. A tanügyi hatóság nyolc éven 
keresztül akceptálta, ellene semmi kifogás nem volt. Most 
egyszerre a fenti rendelet alapján eltiltották a hitoktatástól 
őt is és a helybeli lelkészt is azon a címen, hogy Pacsiron van 
református vallású tanító. Tényleg van 2 református tanító-
nő, kik rendes tanóráik mellett 360 gyermek vallástanítását 
végzik. Ez ügyben a közoktatásügyi minisztériumhoz folya-
modtunk orvoslásért, s elutasító választ kaptunk.

 3.  Crvenkán az egyház lelkészének megengedték a hitoktatást, 
aki azonban idős ember, s nehezére esik hat osztályban 278 
gyermeket heti 12 órán tanítani, különösen az egyházi ének-
ben begyakorolni, s ezenkívül rendes lelkészi teendőit is elvé-
gezni. Helyettese az egyház kántora és hitoktatója, aki eddig 
aktív állami tanító volt, s mint ilyen tanította a református 
hittant is. Most azonban az állami szolgálatból elbocsátották 
s egyúttal a hitoktatástól is eltiltották, mer nem lelkész.
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 4.  Kamenacon nincs lelkész, hanem a lelkészi teendőket egy 
református vallású nyugdíjazott állami okleveles tanító 
végzi. Azonban az igazgató ezt is eltiltotta a hitoktatástól, 
mert sem nem aktív tanító, sem nem lelkész. Ennek folytán 
Kamenacon 2 év óta nincsen hitoktatás.

 5.  Az állami tanítóknak kötelessége a hitoktatás, de azt senki 
sem írja nekik elő, mit tanítsanak, melyik osztályban mi 
legyen a tananyag s mennyit kell abból elvégezni. Az egyház-
nak nincs joga ellenőrizni, hogy mit tanítanak az iskolában 
református hittan címe alatt.  Feketicsen a presbitérium 
mint privát hallgatóság bement az év végi hittanvizsgára s 
megállapította, hogy  Csala Imre állami tanító osztályában 
a hitoktatás eredménye egyenlő a nullával, hanem e helyett 
az illető tanító az egyház belmissziói munkáit, a vasárnapi 
iskolát és a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet gúnyolja, a 
gyermekeket és az ifjakat ezektől eltiltja, szóval egyházi 
szempontból romboló munkát végez. Erről jelentést tett 
a minisztériumnak. Ennek dacára az illető tanító most is 
ott van s tovább tanítja a református hittant. Az egyház 
pedig kénytelen tűrni, hogy a saját gyermekeit református 
hitoktatás cégére alatt az egyház ellenségeivé nevelik. Ez épp 
Feketicsen történik, ahol a református egyház a református 
vallású állami tanítóknak, hogy a hittant és az egyházi 
éneket jobb kedvvel és eredményesebben tanítsák, évente 
személyenként két lánc föld haszonbérét adja ajándékul.

 6.  Egyes helyeken a tanfelügyelőknek és helyi iskolaigazga-
tóknak az az álláspontja, hogy a hittan mindenkinek az 
anyanyelvén tanítandó bármilyen tannyelvű iskolába jár is. 
De másutt, több helyen, az a felfogás uralkodik, hogy ha 
a gyermek szerb tannyelvű osztályba jár, akkor bármilyen 
anyanyelvű, a hittanra is szerb nyelven tanítandó. Nem 
veszik figyelembe, hogy az, aki nem azon a nyelven tanulja 
a hittant, amely nyelven imádkozni szokott, amely nyelven 
az ő templomában énekelnek, imádkoznak és prédikálnak, 
az a gyermek annak a hitoktatásnak semmi hasznát nem 
veszi, a saját templomában a nyilvános istentiszteletben nem 
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tud aktív részt venni, mert nem tud a gyülekezettel együtt 
énekelni, imádkozni s nem érti az Ige hirdetését.

Ezek mind olyan tények, melyek a szülőkben a vallási elnyomatás 
fájó érzését keltik, s alkalmasak arra, hogy a külföldi református közvé-
lemény előtt hazánk kulturális állapotát kedvezőtlen színben tüntessék 
fel. Meg vagyok róla győződve, hogy a magas kormánytól távol áll ez 
az intenció, s ezt csak az alsó fokú hatóságok egyéni és ötletszerű in-
tézkedései idézik elő. Épp ezért bízunk abban, hogy a közoktatásügyi 
miniszter úr helyt fog adni olyan irányú kérésünknek, hogy a hitoktatás 
maradjon ugyan az összes fokozatú iskolákban kötelező tantárgy, de 
ennek végzése kizárólag egyházi feladat legyen, s végezze ezt mindenik 
egyház azon a nyelven, amilyen anyanyelvű az egyházközség, melyhez 
a tanulók tartoznak, illetve amilyen nyelvű templomba istentiszteletre 
járnak. Az anyagi szükségletek fedezésére pedig adassanak vissza azok 
az egyház telekkönyvi tulajdonát képező földek, melyeknek jövedel-
me ősidők óta a református kántorok és felekezeti tanítók fi zetésére 
fordíttatott.

Múlt évi közgyűlésünk azon határozata, hogy az alesperes urak a 
kánoni vizsgálat alkalmával a vallás- és énektanítást ellenőrizzék, és 
minden iskoláról és minden osztályról külön tegyenek jelentést, csak 
részben hajtatott végre. A fentebb már említett okon kívül akadályul 
szolgált az, hogy az iskolaigazgatók több helyen nem engedték meg az 
egyházi hatóságnak az ellenőrzést. 

Vasárnapi iskola 
 

Vasárnapi iskola 32 egyházban van, 22 egyházban nincs. A vasárnapi 
iskolák száma 4-gyel több mint tavaly. A vasárnapi iskolás gyermekek 
száma 1390, tehát 151-gyel több mint tavaly. Baranyában az összes 
vasárnapi iskolákat a hatóság betiltotta. Az ország többi részében mű-
ködésük, tudtunkkal, nem volt korlátozva. A vasárnapi iskolai világszö-
vetség által kiadott Örömhír című gyermeklapnak sok előfi zetője volt, 
de miután a határon a lapot elkobozták, s hónapokon keresztül egyetlen 
példány sem jöhetett be, az előfi zetéseket be kellett szüntetnünk. Mégis 
bízunk abban, hogy a helyzet javulni fog. Sokat várunk minden tekin-
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tetben a vasárnapi iskolai nemzeti szövetség új elnökétől P. H.  Sitters 
úrtól, kinek a vasárnapi iskolai munka kiépítésére nézve nagyszerű 
tervei vannak. Ezekből egyet már meg is valósított. Augusztus hó első 
hetében a dalmát tengerparton, Mliniben vasárnapi iskolai vezetőképző 
kurzust rendezett, melynek fő előadója volt id.  Viktor János vas. isk. 
főtitkár. Részt vett ezen több református lelkész és segédlelkész, kik a 
világszövetségtől útiköltségsegélyben is részesültek. A mlini táborozás-
ban részt vett ifj ak közül is többnek a lelkében fölkeltette az érdeklődést 
és szeretetet ez a kurzus a vasárnapi iskola ügye iránt.

Ifj úsági munka
 

Az ifj úsági mozgalom iránt az érdeklődés mind nagyobb és komo-
lyabb. Már 12 egyházközségben folyik szervezett munka, egyes 
helyeken sok áldással. Nagy segítségünkre volt ebben is a beográdi 
Hrišćanska zajednica mladih ljudi, azzal, hogy február 25-től március 
2-ig Beográdban vezető tanfolyamot rendezett, melyen 20 református 
résztvevő nyert ingyen ellátás mellett kiképzést az ifj úsági munka ele-
meiben. A vezető tanfolyam jótékony nevelő hatása egyes gyülekezetek 
ifj úsági munkájában határozottan észrevehető. Az egyházmegye vetítő-
gépjével a télen több helyen tartottak előadásokat. Kár, hogy csak ott 
lehet használni, ahol villany van. Az ifj úsági munka szempontjából is 
nagy jelentőségű volt a dalmát tengerparton, Mliniben rendezett nyári 
táborozás, melynek 61 református résztvevője volt. Az ifj úsági munka 
vezetésében jó segítségül szolgál az Ébresztő című ifj úsági vezető lap, 
mely 20 példányban jár, s a beográdi H. z. m. l. biztosítja behozatalát.

Bibliaköri munka
 

Női bibliakör 25 gyülekezetben van, 28 gyülekezetben nincs. A bib-
liakörök száma 4-gyel több mint tavaly. A tagok száma 1113, tehát 
279-el több mint tavaly. A bibliaköri munka legjobban Baranyában van 
kifejlődve. A kopácsi bibliakör 50 éves, a zmajeváci 20 éves. Bácskában 
minden magyar gyülekezetben népes női bibliakörök vannak, melyek-
nek tagjai a gyülekezeti szegénygondozásban tevékeny részt vesznek. A 
bánáti és szlavóniai női bibliakörök is szép munkát végeznek.
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Szegénygondozás

Egész egyházmegyénkben a rendszeresen segélyezett szegények száma 
232, tehát 10-zel kevesebb mint tavaly. A gyülekezetben segélyezett 
árvák száma 92, tehát 50-nel több mint tavaly. Az árvaházban 28 árva 
van elhelyezve. Erről külön jelentés szól.

Iratterjesztés

Az egyházmegyei iratterjesztés ügye az elmúlt évben meglehetős gazdát-
lan volt. Inkább az egyes gyülekezetek saját hatáskörükben igyekeztek a 
szükségleteket ellátni. A számadatok végösszegét statisztikánk mutatja. 
A Magvető és a Säemann az eddigi terjedelemben és példányszámban 
megjelentek. Az egyes gyülekezeti lapok közül megjelentek a noviszadi 
Harangszó, a szuboticai, veliki becskereki, veliki kikindai, pancsevói, 
debeljacsai és st. moravicai gyülekezetek egyházi értesítői. A Reformá-
tus Árvaházi Naptár 2500 példányban jelent meg. Az Ébresztő egyes 
gyülekezetek ifj úsági vezetőinek 20 példányban, a Kálvinista Szemle, 
a Református Igehirdető és a Reformáció minden lelkészi hivatalnak 
és egyházmegyei tisztviselőnek jár. Egyházmegyei iratterjesztésünk 
rendezésének ügye megoldásra vár. 

Szórványok gondozása

A szórványok gondozása évről évre nehezebb, mert mindenütt, de 
különösen Szlavóniában lassan elfogynak a lelkészek, kik a munkát 
végezhetnék. 20 lelkész 439 községben 9964 református léleknek tartott 
188 istentiszteletet, 355 vallás- és énekórát, 70.650 dinár költséggel. 
Az egyes gyülekezetekhez beosztott rendes szórványgondozáson kí-
vül ez évben is kiterjesztettük a munkát távolabb fekvő vidékekre is. 
Prekomurjét június hó folyamán  Háda Sándor közpénztáros látogatta 
meg. Előkészítette ott egy rendes misszionárius beállítását, a hívekkel 
díjlevelet szerkesztett. Előkészítő munkája után  Kovács Imre pancsevói 
kántortanító küldetett ki erre az elárvult vidékre, aki ott két hónapon 
át nagyon komoly és lelkiismeretes evangelizáló munkát végzett.
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Macedóniába három évvel ezelőtt levándorolt debeljacsai híveinket 
október hó folyamán  Gachal János bánáti alesperes és  Vass Antal lel-
kész látogatták meg, és Sopot központtal megszervezték a macedóniai 
református missziói egyházat, melynek egyelőre 45 tagja van. Hirdették 
nékik az Igét, kiszolgáltatták az úri szent vacsorát, Bibliát, zsoltárokat 
s építő iratokat osztogattak. Nagy jelentőségű ez a látogatás, mert ez 
az első eset, hogy a mi egyházmegyénk lelkészei Macedóniában, Pál 
apostol egykori munkamezején az Igét hirdették. Úgy tekintjük ezt, 
mint első lépést azon az úton, amely 10 év óta vár reánk: a balkáni 
misszió útján.

Adakozás és adózás

Az adakozásról és az adózásról ismét külön megemlékezünk. Az ada-
kozás végösszege az egész egyházmegyében 587.848 dinár, 187.848 
dinárral több, mint tavaly. Lélekszám arányában legbővebben ada-
kozó egyházközség Kúla (személyenként 341.15 dinár), leggyengébb 
Suhopolje (személyenként 37 para). Személyenkénti átlagos adakozás 
9,06 dinár. A kivetett egyházi adó végösszege 1.231.463 dinár, ebből 
befolyt 978.035 dinár, hátralék 253.428 dinár. A hátralék a kivetett 
adónak 20%-a. Azon egyházközségek, melyekben a hátralék a kivetett 
egyházi adónak 10%-át meghaladja a következők: K. Vinograd, Suza, 
Vardarac, Zmajevac, Crvenka, Feketics m., Noviszad, N. Vrbas, Pacsir, 
Rumenka, Sóvé, St. Moravica, Szubotica, Debeljacsa, Novi-Itebej, 
Pancsevo, Vel.-Becskereek, Vel.-Kikinda, Vel.-Srediste, Vojlovica, Vršac, 
Beška, Renkinjska, Daruvar, Hrasztin, Laslovo, Maradik, Šid-Banovci, 
Vel.-Pisanica, Velimirovac. Összesen 31 egyház. Legjobb adófi zető 
Baranya (9%), legrosszabb Bánát (32%).

Halottaink

Ebben a rendszerint nagyon szomorú szakaszban most azt az örvendetes 
tényt állapíthatjuk meg, hogy egyházmegyénk lelkészei és tanítói közül 
az elmúlt évben, hála Istennek, senki sem halt meg. Mégis voltunk 
temetőben, megálltunk egy régi sír mellett.  Korbai Károly egyházme-
gyénk nagy jótevője születésének 100 éves évfordulóján, január 24-én 
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Kúlán, az új protestáns imateremben emlékünnepet tartottunk, s utána 
a temetőben sírjára koszorút helyeztünk. Lelkészözvegyeink közül  Póth 
Józsefnét hazahívta az Úr, s itt maradt árváinak sorsát reánk bízta. Két 
lelkipásztort nevelt egyházmegyénknek. Áldott legyen emlékezete!

Személyi változások

Bár a halál nem fogyasztotta anélkül is gyér sorainkat, mégis az elmúlt 
évben három lelkészt vesztettünk el. Legnagyobb veszteségünk  Szalay 
Antal kopacsevói lelkész, egyh. megyei főjegyző és tanácsbíró, baranyai 
alesperes eltávozása, kitől itteni tartózkodási engedélyét a hatóság 
megvonta, s ő ennek folytán 22 év után hűséggel betöltött lelkipásztori 
hivatalát f. évi június hó 1-jén kénytelen volt elhagyni. Közgyűlésünk 
előtt nem kell azt részletezni, kit vesztettünk mi  Szalay Antal kiuta-
sításával. Mindnyájan nagyra értékeltük higgadt bölcsességét, derült, 
szelíd lelkét, csodálatos szorgalmát és munkabírását, igazi lelkipásztori 
egyéniségét. Az egyházmegyei tanács a főjegyzői munka ideiglenes vég-
zésére  Weimann Péter ítélőbírót, az alperesi teendők ellátására  Fábián 
Zoltán számvevőt kérte fel.

 Kovácsy József lugi lelkész a felsőbaranyai Kistótfaluba választatván 
meg lelkészül, itteni állásáról lemondott, s átköltözött Magyarországra. 
Őszintén sajnáljuk eltávozását, mert komoly, megbízható és hűséges lel-
kipásztort vesztettünk el benne is, aki a rábízottakban teljes odaadással 
és lelkiismeretességgel munkálkodott.  Benkő Viktor szombori lelkész, 
miután a bíróság által belmisszionáriusi állásából elmozdíttatott, 
közöttünk képességeinek megfelelő munkateret nem találván itteni 
lelkészi állásáról is lemondott, s Magyarországra átköltözött. Mint 
volt belmisszionárius egy ideig értékes munkát végzett közöttünk, s 
igehirdetésének hatása egyes lelkekben mély nyomokat hagyott. 

Három lelkipásztorunk csak helyet, illetve szolgálati jelleget cse-
rélt.  Haunstädter József Banovciról Vardaracra, dr.  Földessy József 
Vel.-Pisanicáról Kotlinára választatott meg. A laslovói egyház lelkész-
választói jogáról lemondott, s az esperesre bízta az állás betöltését. 
Kineveztem laslovói lelkésszé Ládi István eddigi h. lelkészt. Miután 
fellebbezés nem történt, a tanács a kinevezést megerősítette, s a concessa 
kiadatott. Mindháromnak új helyén, illetve minőségében életére és 
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munkájára áldást kérünk. Külföldről csupán egy munkást nyertünk. 
 Prohászka József diakónust a csehországi Missziói Egyesület kibocsá-
totta az uljaniki misszióba, s egyházmegyénket felkérte, hogy vegye fel 
kebelébe s támogassa munkájában. Nagy örömmel fogadtuk őt, mert 
uljaniki egyházunk már régóta nélkülözi a lelki gondozást. Működésére 
Isten áldását kérjük.

Búcsút vett tőlünk  Csépán János, ki 40 éven át volt hűséges és 
szeretett tanítója a biljei egyházközségnek. Áldásunk kísérje további 
életútján. Fájdalommal kell végül megemlékeznünk, hogy  Győrfi  Balázs 
kotlinai,  Győrfi  János vardaraci,  Zepp Fülöp crvenkai és  Rumpf Kál-
mán laslovói tanítókat, kik a helybeli egyházaknak kántorai és buzgó 
gyülekezeti munkásai voltak, a közoktatásügyi minisztérium állásukból 
minden nyugdíj, vagy végkielégítés nélkül elbocsájtotta.

Lelkészhiány
 

Nyilvántartás szempontjából ide jegyezzük azt a szomorú tényt, hogy 
okleveles rendes lelkésszel be van töltve 28 lelkészi állás, segédlelké-
szekkel van ellátva 8 lelkészi állás, lévitákkal van ellátva 6 lelkészi 
állás, a legközelebbi szomszéd egyházközség lelkészére, mint beszol-
gáló lelkészre van bízva 12 egyházközség. Mi ennek az oka? Több oka 
van. Ezek között néhány, amiről jobb hallgatni. De egyik legfőbb ok 
kétségkívül a lelkésznyomor. Ott, ahol egy lelkészcsaládnak egy egész 
éven át 14.000, 16.000, 18.000 dinárból kell megélnie, ruházkodnia, 
gyermekeket házon kívül taníttatnia, ott ne csodálkozzunk, ha a lel-
készek elmenekülnek s az ifj ak a teológiára nem törekszenek. Vannak, 
akik azt hiszik, hogy ezen csak az államsegéllyel lehetne változtatni. 
Mi úgy tudjuk, hogy Péter a sánta koldusnak nem egy jó erős mankót 
adott, hanem azt mondta neki: „a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj 
fel és járj!” (Ap. Csel. 3:1-9.) A mi lelkészhiányunkon, lelkésznyomo-
runkon, s mindenféle nyomorúságunkon is egyedül a saját lábunkra 
állás segíthet, még pedig egyedül a názáreti Jézus Krisztus által. 
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Segédlelkészek és teológusok
 

Különös gonddal és szeretettel tartjuk szemmel segédlelkészeinket 
és theológusainkat, kik ennek a sok bajjal küzdő szegény egyházme-
gyének jövendő lelkipásztorai lesznek. Lelkészi vizsgát tett segédlel-
készeink nyolcan vannak:  Varga Sándor Kn.-Vinogradon,  Eng Fülöp 
katonai szolgálatban,  Bellmann Fülöp Torzsán, ifj .  Keck Zsigmond 
Nikincin,  Póth Károly Šidski-Banovcin,  Székely Sándor a feketicsi 
német egyházban és az esperesi hivatalban,  Narancsik Zoltán Biljen, 
 Narancsik Pál Kopacsevón. Segédlelkészként szolgál ezenkívül két 
exmitlált theologusunk:  Faragó Ferenc Maradikon és  Mayer Ádám 
Velimirovácon. Tényleges theologusaink hatan vannak:  Csete István 
Párisban,  Kovács Imre Lancasterben (U. S. A.)  Gachal János és  Póth 
Lajos Kolozsváron, továbbá  Gyurkovits Ernő és  Hempt Herbert 
Strassbourghban. 

Kormány
 

Egyházmegyénk elnöksége január 21-én személyesen tisztelgett 
Beográdban az akkor kinevezett dr.  Alaupović Tugomir vallásügyi mi-
niszternél. Egyenes felhívására március 1-jén újból megjelentünk előtte 
s átadtuk Őfelségéhez intézett felségfolyamodványunkat zsinattartás 
iránt. Nemsokára a vallásügyi minisztérium megszűnt, illetve az igaz-
ságügyi minisztériumba beleolvasztatott. Az igazságügyi minisztérium 
vallásügyi osztálya épp úgy, mint a régi vallásügyi minisztérium, ami 
saját hatáskörében elintézhető, azt a legnagyobb készséggel, előzékeny-
séggel és jóindulattal intézi el, amiben sokat köszönhetünk ügyeink 
régi referensének,  Harnisavljević Slavko osztályfőnök inspektor úrnak, 
kit jelen közgyűlésünkön üdvözölni szerencsénk van. Az elmúlt évben 
az állami költségvetésben a protestáns ügyekre előirányzott összegnek 
aránylagos részét bizonyára megkaptuk. A vallásügyi osztály összes 
hitele a protestáns egyházak részére 1.140.000 dinár, melyből 700.000 
dinár a három protestáns egyház, éspedig a református, a német evangé-
likus és a szlovák evangélikus egyházak lelkészözvegyeinek és -árváinak, 
továbbá szegény lelkészeinek személyi és családi pótlékára fordíttatott. 
A többit a minisztérium vallásügyi osztálya a három protestáns egyház 
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között osztotta fel. Ezen felosztás szerint egyházmegyei közgyűlésre s 
az ezzel kapcsolatos kiadásokra 30.000 dinár, két theologus részére sze-
mélyenként 3000 dinár, a tordincei egyház részére építkezésre 10.000 
dinár, a surcsini imaházra 5000 dinár, a noviszadi második református 
templomra 10.000 dinár, a szombori egyháznak építkezésre 2000 di-
nár, az esperesi hivatal szükségleteire havi 600 dinár állapíttatott meg.

A felsőség iránti miden tiszteletünk és lojalitásunk mellett sem hall-
gathatjuk el azonban azon panaszunkat, hogy az állami költségvetésben 
a vallásügyi osztály szükségleteinek megállapításánál alkalmaztatott 
legszigorúbban a takarékosság elve. Azt sem hallgathatjuk el, hogy a 
vallásügyi osztálynál élvezett előzékeny és jóindulatú bánásmóddal a 
többi minisztérium, különösen a közoktatásügyi minisztérium részéről 
nem dicsekedhetünk, amit a vallás- és énektanítás ügyénél részletesen 
elpanaszoltunk.

Lelkészözvegyek

Külföldi testvéreink tájékoztatására kiadott négynyelvű albumunkban 
az a rész tett legnagyobb hatást, mely huszonkilenc koldusbotról szól. 
Eldicsekedtünk azonban azzal is, hogy újabban a jugoszláv kormány 
a lelkészözvegyeknek havonként 700 dinár, s a lelkészárváknak ha-
vonként 150 dinár segélyt ad. A kormánynak e nemes cselekedete 
egyedülálló az utódállamokban s a jugoszláv királysági református 
egyházmegyét nagy hálára kötelezi. Amilyen nagy hálával vagyunk 
azonban eltelve a magas kormány és a vallásügyi osztály iránt lelkész-
özvegyeink és árváink államsegélyének megállapításáért, éppen olyan 
súlyos panaszunk van a tartományi önkormányzatokra az államsegély 
pontatlan és késedelmes likvidálása miatt. A minisztérium ezt az ügyet 
a legjobb akarattal rábízta a tartományi önkormányzatokra abban a re-
ményben, hogy az ügymenet ezzel gyorsabbá és egyszerűbbé válik. Épp 
az ellenkezője történt. Özvegyeink némelyike április óta nem kapott 
egy parát sem, holott nyugtáikat az esperesi hivatal mindig pontosan 
beküldi, sőt legutóbb megbízottunk egyik tartomány likvidaturájában 
reggel 8 órától délután egyig feldolgozta a hónapok óta összegyülemlett 
nyugtákat, a kifi zetés ennek dacára is elmaradt. Van olyan özvegyünk, 
aki kizárólag ebből él. Aki tudja, mi a „havi fi zetés”, elképzelheti, mit 
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jelent 8 hónapon keresztül nem kapni havi fi zetést. Ezt az ügyet meg-
nyugtatóan úgy lehetne megoldani, ha a személyi és családi pótlékok 
nyugtáit és fi zetési kimutatásait nem a tartományi önkormányzatok, 
hanem amint ez a pravoszláv egyháznál gyakorlatban van, az egyházi 
hatóság, illetve esperesi hivatalunk likvidálná.

Zsinat

Az egyházmegye elnöksége, miután erre közvetlenül a vallásügyi mi-
niszter úrtól felhívatott, az 1925. évi 18. sz. közgyűlési határozat alapján 
a zsinattartásra Őfelségétől engedélyt kért. A minisztérium azonban 
az ügy érdemi elintézése előtt bekérte a zsinaton tárgyalandó törvény-
javaslatot, s a zsinat székhelyének megjelölését kívánta. Az elnökség a 
zsinat székhelyéül Beográdot jelölte meg, s egyben felkérte  Weimann 
Péter lelkész urat, hogy az egész törvényjavaslatot dolgozza ki. A mun-
kálat a befejezéshez közel áll. Mihelyt a fordítások is elkészülnek, fel 
fogjuk küldeni magas kormányhoz és egyben hozzászólás végett meg 
fogjuk küldeni az összes presbitériumnak. Miután a zsinattartás és az 
új egyházi törvényalkotás így váratlanul előtérbe nyomult, a tanács 
szükségtelennek tartotta a múlt évben tárgyalás alapjául elfogadott 
szervezeti szabályzat életbeléptetését, s ennek csupán a zsinattartásra 
vonatkozó c) szakaszát tárgyalta le.

Egyházmegyei tanács

Az egyházmegyei tanács a múlt közgyűlés óta 3 ülést tartott és 80 ügyet 
tárgyalt. Valamennyi ügy közgyűlésünkön tárgyaltatni fog.

Bíróság

Mielőtt a bíróság múlt évi munkájáról szólnánk, tegyünk egy visz-
szapillantást. 1926-ban 34, 1927-ben 23, 1928-ban 23, 1929-ben 14 
peres ügyünk volt, melyből végleg elintéztetett 8, fellebbezés alatt van 
2, elintézetlen 4 ügy. A múlt évben a III-as fokú bíróságnak nem volt 
dolga, az ítélő tanács 1 ítéletet hozott, az ítélőbíró, illetőleg helyettese 9 
ügyben intézkedtek. Ez a kis statisztika azt mutatja, hogy egyházaink-
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nak a háború okozta izgatott kedélyállapotából közeledünk a normális 
állapot felé. Az egyház életében az az egészséges állapot, ha nincs per, 
hanem minden vitás ügyet otthon, a presbitériumban szépen elintéznek.

Gazdasági és pénzügyek

Gazdasági és pénzügyeinkről az egyházmegyei közpénztáros és szám-
vevő külön jelentést fognak tenni. Itt csak annyit kell megemlítenem, 
hogy mindketten nagy szorgalommal és hozzáértéssel vezetik az ügye-
ket. A minél szélesebb körű ellenőrzés szempontjából a számvevő mellé 
minden évben más-más szakértő világi biztost delegálok a számadások 
megvizsgálására.

Külföldi kapcsolatok
 

Presbiteri Világszövetség. A folyó évi május 7-i tanácsülésen azt a 
megbízást kaptam, hogy ha útiköltségemre fedezet lesz, jelenjek meg 
a Presbiteri Világszövetség bostoni gyűlésén. Bár a 40 font sterlingen 
felül semmi segélyre nem volt kilátás, mégis elhatároztam magam az 
amerikai útra. Részint mivel több igen fontos ügy szükségessé tette 
az amerikai testvéreinkkel való személyes érintkezést, részint pedig 
mivel reméltem, hogy az útiköltségből hiányzó összeg később meg fog 
térülni. Most utólag megállapíthatom, hogy nagyobb szükség volt a 
kimenetelre, mint itthon gondoltam, az útiköltség-különbözet pedig 
tényleg máris majdnem egészen megtérült s remélem, hogy a közeljö-
vőben egészen fedezve lesz.

A bostoni gyűlésre magammal vittem 800 példányban egy képes 
albumot Képek Jugoszláviából címmel, mely 27 képben és grafi konban 
angol, szerb, magyar és német nyelvű szöveggel ismerteti egyházme-
gyénk helyzetét, nehézségeit és problémáit. Ezt az albumot Bostonban 
200 példányban terjesztettem el. Az albumot mindenki nagy érdek-
lődéssel fogadta, s ennek köszönhető, hogy a teljes ülésen felolvasott 
jelentésemet igen nagy fi gyelemmel és lelkesedéssel hallgatták végig.

A bostoni gyűlés letárgyalta és elfogadta azt a javaslatomat, melyet 
tavaly Hágában terjesztettem elő, mely szerint október 31-én a világ 
valamennyi református templomában ugyanazon rend szerint azonos 
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tartalmi istentisztelet tartassék, melyben ugyanazon énekeket énekel-
jék, ugyanazon imákat imádkozzák, ugyanarról az Igéről prédikáljanak, 
hogy ebben a reformátusok világegysége kifejezésre jusson. Angliában 
az október 31-ét nem szokták megünnepelni, mert szerintük a reformá-
ció nem 1517. október 31-én kezdődött, hanem akkor csak fellángolt s 
azután hosszú időre elhalványult, mégis elfogadták a javaslatot, hogy a 
református internacionálé egyszer egy évben kifejezésre jusson.

A bostoni gyűlésen ismerkedtem meg az Amerikai Református Egy-
ház két kiváló vezetőjével Rev.  Allen R. Bartholomew és Rev.  Charles 
E. Schaeff er urakkal, kiknek mi, jugoszláviai reformátusok igen sokat 
köszönhetünk. Rev. Allen R.  Bartholomew úr meghívására kétszer is 
voltam Philadelphiában, ahol egyházmegyénk helyzetét és szükségleteit 
behatóan megtárgyaltuk. Irántunk való meleg érdeklődésük ezeken a 
tárgyalásokon nemcsak abban nyilatkozott meg, amit pénzértékben 
adtak, hanem abban az időben, amit velünk eltöltöttek. Amerikában 
néhány száz dollár nem nagy áldozat, de hogy a Reformed Church of U. 
S. A. legfőbb vezetője két fél napot eltöltsön egy üggyel, ez nem minden 
évben történik meg. Rev. Allen R.  Bartholomew úr letárgyalta velünk 
részletesen az egész albumot, átvett belőle 600 példányt s még rendelt 
belőle 400 példányt, hogy mind az 1000 példányt a legjobb amerikai 
családoknál elhelyezze. Az átvett példányok előállítási költségét, 135 
dollárt meg is térítette. Minden szükségletünkről pontos jegyzéket 
készített, s egy theológusunkat azonnal felvett a lancasteri theol. szemi-
náriumba, akinek nemcsak ellátási költségét fogja fi zetni, hanem még 
az útiköltségét is azonnal megtérítette. Ezenkívül  Kovács Mihály garyi 
lelkészt, mint az amerikai református egyház misszionáriusát évi 600 
dollár fi zetéssel kiküldte Jugoszláviába a lelkész nélküli gyülekezetek 
gondozására, mint utazó lelkészt, és a gyermekek és az ifj úság vallásos 
nevelésének amerikai módszereit megismertetni az egyházmegyében, 
mint belmisszionáriust.

Egyházmegyei tanácsunk 1925. június 15-iki ülésén 17. jegyzőköny-
vi szám alatt boldogult esperesünk jelentette, hogy az amerikai pres-
biteriánus egyház külmissziói bizottsága megszavazott a Szomborban 
létesítendő missziói otthon céljaira három éven át fi zetendő évi 2000 
dollárt. Ez a pénz azonban tényleg nem jött meg, s okvetlen szükséges 
volt a kérdést tisztázni, nehogy később az egyházmegye akkori vagy 
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későbbi vezetőivel szemben gyanú merülhessen fel. Ez ügyben bejelen-
tettem látogatásomat  Robert E. Speer úrnál, a Presbiteriánus Egyház 
moderátoránál, aki kijelentette és írásban is adta, hogy a fenti ígéretnek 
semmi nyoma sincs a bizottság jegyzőkönyvében. De ennek dacára az 
amerikai Presbiteriánus Egyház, amint veszem észre, úgy érzi, hogy a 
dolgot nem intézte el ezzel véglegesen.  Robert E. Speer úr melegen ér-
deklődik árvaházunk iránt, s annak kibővítését és modern felszerelését 
nagyon a szívére vette. Meglátogattam még ezenkívül Clevelandban 
dr.  Karl F. Heyl urat, a Reformierte Kirchenzeitung kiadóját, ki eddig 
is számos tanújelét adta egyházmegyénk szórványai iránt való meleg 
érdeklődésének, s állandóan gyűjti és küldi e célra az adományokat. 
Látogatásom még szorosabbra fűzte azt a barátságot, melyet eddig 
levelezés útján ápoltunk s ezután sem fogunk elhanyagolni.

Végül meg kell emlékeznem arról, hogy az Amerikai Református 
Lelkészegyesület meghívására meglátogattam 21 református egyházat, 
hol az Igét hirdettem. Mindenütt nagy szeretettel fogadták az üdvözle-
tet, mit egyházmegyénk nevében előttük tolmácsoltam. Ezek a nehéz 
munkában élő, két hazának szeretete között vágyakozó, de mindig 
hazasíró vándorok nem mint üres frázist, hanem mint az édesanyá-
nak ismerős hangját fogadták a mi üdvözletünket. Kifejezetten nem 
gyűjteni mentem közéjük, mégsem utasíthattam vissza azt a 95 és ½ 
dollárt, amit árvaházunkra küldöttek.

Visszatérve a nagy útról Istennek adok hálát, hogy megőrizte éle-
temet, de köszönetet kell mondanom Nagytiszteletű  Keck Zsigmond 
atyánknak,  Weimann Péter barátomnak és Tiszteletes  Gutsohn Dá-
niel testvérünknek, hogy távollétem alatt az esperesi hivatal ügyeit 
nagy lelkiismeretességgel és hűséggel vezették. S végül köszönetet 
kell mondanunk a Presbiteri Szövetség intézőbizottságának, hogy 60 
font sterling adományukkal bostoni gyűlésen való megjelenésünket, 
egyházmegyénk érdekében való széleskörű propagandamunkánkat és 
úgy régi, úgy új személyes összeköttetéseinknek szorosabbra fűzését s 
az irántunk való rokonszenv kimélyítését lehetővé tették. 

Zentralstelle. A Zentralstelle für Europäische Kirchliche Hilfswerke 
f. évi aug. 23-iki, 24-iki baseli gyűlésén egyházmegyénket  Wiemann 
Péter novivrbászi lelkész úr képviselte. Jelentést tett  egyházmegyénk 
elesett állapotáról és problémáiról, s nagymértékben hozzájárult ahhoz, 
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hogy egyházmegyénk nagy szükségei iránt külföldi testvéreink érdeklő-
dése felköltessék. Útiköltségét a Zentrallstelle fedezte. A Zentralstelle 
theologusaink segélyezésére 800 svfrankot küldött, melyet közöttük, 
körülményeik gondos fi gyelembevételével, arányosan felosztottunk.

A Skót Egyesült Szabadegyház ez évben is megküldte theológusaink 
részére a 40 fontot, de egyben jelezte, hogy ez utolsó részlete annak a 
200 fontnak, melyet 5 évvel ezelőtt megígért, s azóta pontosan meg-
küldött. Hálás köszönetet mondunk érte, s egyházmegyénk egyre foko-
zódó nehézségeit skót testvéreinknek további jóindulatába ajánlottuk. 
Külföldi stipendiumaink theológusok számára kettővel szaporodtak. 
Amint már említettem, az Amerikai Református Egyház külmissziói 
bizottság egy theológusunk teljes ellátását magára vállalta a lancasteri 
theol. szemináriumban, sőt részére még az útiköltséget is (200 dollár) 
megküldte. Erre a helyre  Kovács Imre theológus már ki is ment. Ezen-
kívül a párisi protestáns theológia dékánja egy theológusunkat ingyenes 
helyre felvette. Erre a helyre  Csete Istvánt küldtük ki. A strassbourghi 
stipendium felszabadult, betöltése folyamatban van. Nagy szükségünk 
volna ezeken kívül legalább még egy amerikai, egy holland és egy né-
met vagy svájci stipendiumra, hogy a jövendő lelkész-nemzedék mind 
élénkebb és közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a nyugat-európai és 
amerikai református egyházakkal.

Meghívásokat kaptunk a Skót Egyház és a Skót Egyesült Szabad Egy-
ház egyesülési ünnepélyre; a németországi Evangelischer Kirchenbund 
által rendezett speyeri 400 éves jubileumra; a romániai két református 
egyházkerület által rendezett Károli Gáspár ünnepre, azonban anyagi 
helyzetünk nem engedte meg, hogy ezeken az ünnepélyeken egyházme-
gyénk magát kiküldött által képviseltesse, azért csak üdvözlő leveleink-
kel fejeztük ki együttérzésünket s külföldi református testvéreinkkel 
való lelki egységünket.

Kedves vendégeinkről is meg kell még emlékeznünk:  Laky Zsig-
mondnéról, ki ez év március havában 14 egyházközségünket látogatta 
meg, s 34 előadást tartott; Mc.  Cowen úrról, aki a K. I. E. genfi  köz-
pontjában Anglia képviselője, szintén március végén 3 gyülekezetün-
ket látogatta meg, végül  James Kelly és id.  Viktor János urakról, kik 
a vasárnapi iskolai szövetség ujjászervezése alkalmával árvaházunkat 
is meglátogatták. Évről évre jobban fenyegetnek bennünket elszige-
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teltségünknek veszélyes következményei. Ezért igen nagy súlyt kell 
helyeznünk külföldi kapcsolataink kiépítésére, mert ez az a csatorna, 
melyen át a tőlünk távol elhömpölygő nagy folyó friss vize beleárad a 
mi állóvizünkbe, és segíti megóvni egyházmegyénk szellemi életét az 
eliszaposodástól és megromlástól. 

Református Árvaházi Naptár az 1930-ik esztendőre. Kiadja a 
Magvető Iratterjesztése. Subotica, Minerva Nyomda és Lapkiadó 

Részvénytársaság, é. n. [1929] 35–53. p.
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q  KÉPEK JUGOSZLÁVIÁBÓL
[Statisztikai adatok a jugoszláviai református egyházmegyéről]

A jugoszláviai református egyházmegye

A jugoszláviai református egyházmegye az egész országban lakó, 
összes reformátusokra kiterjed, de egyházközségek csak Baranyában 
(10), Bácskában (15), Bánátban (9), Horvát-Szlavónországban (19), és 
Prekmurjéban (1) vannak. Ezek a területek 1918 előtt Magyarországhoz 
tartoztak. Az egyházközségek száma 54, ezekhez tartozik még 12 fília, 
és számos szórvány (diaszpóra)

 Egyházmegyék lélekszám km2 reformátusok 
    arányszáma 
 Baranya   6.685 900 7,40 százalék
 Bácska        29.123 7.532 3,90
 Bánát       12.123 8.781 1,36
 Szlavónia 16.951 23.052 0,69
 Prekmurje      885 1.800 0,49
 Összesen  65.751 42.065 2,76.

A szórványok szegénysége

A jugoszláviai református szórványok egymástól igen távol esnek, és 
annak a veszélynek vannak kitéve, hogy más vallású egyházakba felszí-
vódnak. Lelki gondozásuk és gyermekeik hitoktatása a múltban is nehéz 
feladata volt a 2 millió lélekből álló magyar református egyháznak. Ez 
a feladat és teher most mind a mi kicsiny egyházmegyénkre marad. […]

Évről évre szaporodik azon egyházközségek száma, ahová nem 
jut lelkész. Az 54 egyházközség közül 26-ban van lelkész és 28-ban 
nincs. A lelkészhiány egyik oka az, hogy theológia csak külföldön van, 
s ennek elvégzése rendkívül költséges. Az egyházmegye erején felüli 
áldozatokat hoz a theológusok külföldi stipendiumaira, s ebben a ju-
goszláv kormány, továbbá a skót és svájci testvérek is támogatják. Még 
több stipendiumra volna szükség a theológusok részére. A lelkészhiány 
másik oka az, hogy a sok szórvány miatt a szolgálat rendkívül terhes, s 
a lelkészi fi zetések igen szegényesek. 20.000 dináron (356 dollár) alul 
van a fi zetés 9 egyházközségben, 30.000 dináron (534 dollár) alul van 
5 egyházközségben, 30.000 dináron felül van a többiben. 
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Huszonkilenc koldusbot

Egyházmegyénknek még nincsen lelkészi nyugdíjintézete, ellenben 
van 15 lelkészözvegye és 14 lelkészárvája, kik a legnagyobb nyomorban 
voltak, mert maga az egyházmegye évekig csak évi 1000–4000 dinárral 
(20–80 dollár) tudta őket segélyezni. Újabban a jugoszláv kormány a 
lelkészözvegyeknek havonként 700 dinár (12 dollár), a lelkészárváknak 
havonként 150 dinár (2,60 dollár) drágasági segélyt ad. A kormánynak 
e nemes cselekedete egyedülálló az utódállamokban, s a jugoszláviai 
református egyházmegyét nagy hálára kötelezi. 

Nemzetiségi megoszlás

A jugoszláv reformátusok ¾ részében magyarok, ¼ részében németek. 
Egy gyülekezet horvát, és két gyülekezet cseh anyanyelvű. A különböző 
anyanyelvű reformátusok között egyetértés, béke, szeretet és egység 
uralkodik. 

Lélekszámuk a következő:

 Magyarok 50.391 Horvátok  593
 Németek 14.224 Csehek 543
                      
 Összesen 65.751.

A feketicsi református árvaház

A jugoszláv reformátusok 1923-ban Feketicsen árvaházat létesítettek. 
Ezt belkörű önkéntes adományokból tartják fenn, évi 150.000 dinár 
(3.000 dollár) költséggel. Átlag 25 árvát gondoznak és nevelnek, akik 
azelőtt a legnagyobb nyomorban voltak. 

Képek Jugoszláviából [a Magvető melléklete angol, szerb, magyar és 
német nyelven]; Subotica – Minerva, 1929. 16 p. [csak a statisztikai 

részek] Szerzője minden bizonnyal  Ágoston Sándor.
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q  MAGYAR FELADATOK 
A MAGYAR KULTÚRA ÉRDEKÉBEN

(Dr.  Havas Emil beszéde)

Az elmúlt vasárnap, mint arról a Bácsmegyei Napló hírt adott, a szubo-
ticai Népkör tagjai estélyt rendeztek  Kiss Lajos tiszteletére.  Kiss Lajos a 
magyar kultúra és a Népkör iránti szeretetből otthagyta azt a rezervált-
ságot és nyugalmat, amelyre egy becsületes munkában eltöltött élet neki 
feltétlen jogot ad, s a legutóbbi népköri választásnál elvállalta a jelöltséget 
a Népkör elnöki tiszteletére. A Népkör tagjainak numerikus többsége,  
sajnos, nem méltányolta azt, hogy a szuboticai magyar kultúrélet eddigi 
vezetői  Kiss Lajos érdemes személyében találták meg a garanciát arra, 
hogy a magyar kultúra a Népkör égisze alatt politikától mentesen tovább 
fejleszthető legyen. A múlt vasárnapi összejövetel több volt mint állás-
foglalás, a választásnak ezzel az eredményével szemben. Demonstráció 
volt ez amellett, hogy helyre kell állítani, meg kell védeni a magyarság 
kulturális egységét. Ezt a törekvést szolgálják az ünnepi lakomán elhang-
zott beszédek, amelyekben egyetlen bántó, támadó szó nem volt a győztes 
párt ellen. Dr.  Nagy Ödön,  Kiss Lajos, dr.  Havas Emil,  Nojcsek Géza, 
 Sefcsics Lajos,  Szántó Róbert beszédei mind azt a célt szolgálták, hogy a 
közös cél érdekében összefogjon ennek az államnak és ennek a városnak 
minden loialis, hazafi as magyar polgára. A magyarság kultúrfeladatait és 
kulturális igényeit igen pregnánsan fejezi ki dr.  Havas Emil beszéde, amely 
maradandó hatást tett a jelenlévőkre s hisszük, hogy azoknak lelkében 
is visszhangra talál, akik az ünnepi összejövetelen nem voltak jelen. Épp 
ezért dr. Havas beszédét az alábbiakban egész terjedelmében közöljük.

 Havas Emil a következőket mondta:

Még mindannyian hatása alatt vagyunk annak a nyugodt és méltó-
sággal teli beszédnek, amelyet  Kiss Lajos úr elmondott, és azt hiszem, 
valamennyiünk érzését kifejezem akkor, amikor megállapítom, hogy 
ő a fejlődő népköri gondolatnak fundamentumát rakta le. Bizonyára 
önök mindannyian megértették és átérezték ennek a gondolatnak 
jelentőségét, de hogy egész nagyvonalúságában és jövőnkre kiható 
fontosságában feltárjam Önök előtt ezt a kérdést el kell hogy mond-
jam egy pár hét előtt lefolyt beszélgetésemet, amely tulajdonképpeni 
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előidézője volt annak, hogy az aktivitás terére lépve a Népkör választási 
mozgalmában részt vettem.

Egy szerb tanügyi férfi  ezt mondta nekem nem régen: tudja-e Ön, 
és tudják-e a többi magyarok, hogy a magyar tanítók hónapról hónapra 
halnak, és ha így megy tovább, akkor legfeljebb tizenöt éven belül nem 
lesz magyar tanító Jugoszláviában, aki a magyar gyermekeket tanítsa. 
S tudják-e azt, hogy ezen csak magyar tanítóképző felállításával lehet 
segíteni, és hogy a tanítóképzőt csak a saját erejükből csinálhatják meg?!

 Mondanom sem kell, hogy amikor ezt a mi ügyünkben nem ér-
dekelt szerb testvérünktől hallottam, eszembe jutott a magyar szülő 
keserűsége, és amikor tántorgó gondolatok közt kerestem a segítséget, 
és magamtól vártam választ a tragikusan fölvetődött problémára, akkor 
tűnt fel előttem a kultúrintézménnyé átalakítandó Népkör eszméje, 
és megértettem a mennydörgés erejénél erősebb és a villám fényénél 
világosabb fi gyelmeztetést, hogy a Népkört a magyarság kulturális 
fejlődésének központjává kell tennünk, hogy centruma legyen az egész 
itteni magyarság kötelességévé lett munkának.

A kisebbségi nemzet sorsában élőknek súlyos kötelezettségeket 
kell vállalniuk és teljesíteniük. Tisztában kell lennünk ezekkel a köte-
lességekkel. Tudnunk kell azt, hogy mindenekelőtt általános emberi 
vonatkozásaink vannak. Magunkban kell hordoznunk az egyetemes 
európai gondolatot, fenn kell tartanunk a legbensőbb kapcsolatot a 
nagy emberi ideálokkal, kell tehát, hogy szívünkben elhelyezzük a 
humanitás és emberi szolidaritás mécseseit.

Ennél messzebbre menően teljesítenünk kell kötelességeinket 
hazánkkal és államunkkal szemben, s meg kell értenünk, hogy 
mindannyiunknak egyforma érdeke, hogy az államban, amelyben élünk, 
nyugodt munka, konszolidáció és biztonság legyen, amit a mi munkánk is 
támogasson. Kell, hogy elménkben elhelyezzük a hazaszeretet nyugod-
tan égő lámpáit. És ezen túl: teljesítenünk kell minden kötelességünket 
magyar nemzetünkkel szemben, napról napra megújuló, fáradhatatlan 
és lelkesült munkával szolgálnunk kell annak minden ügyét-baját, kell, 
hogy lelkünkben magasra fujtassuk nemzetünk iránti szeretetünknek 
tüzes lángjait. Ha ezt a hármas kötelességet mindannyian egyformán, 
lelkiismeretesen vállaljuk és teljesítjük, akkor semmitől sem kell tarta-
nunk. Akkor óráról órára enyhébb légkörben fogunk élhetni, és lassan 
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mindenki be fogja látni, aki ellenünk van, hogy a sovinizmus talán 
igazolható a politikában – de a gyűlölködő elfogultságnak – éppen az 
állam érdekében – semmi jogosultsága sincs a kulturális életműködés 
terén, mert érezniük és tudniuk kell azt, hogy egy kulturált, képzett, 
nagyműveltségű kisebbségi ember többet használ az államnak, mint száz 
műveletlen, analfabéta, úgynevezett államalkotó elem.

Ezen kötelességek teljesítésénél fi gyelembe kell vennünk, hogy mi 
a népek tengerében magános szigetre került Robinsonok vagyunk, 
akiknek saját erőnkkel kell összehordanunk kulturális fejlődésünk 
kunyhójának tégláit, magunknak kell megszereznünk mindennapi 
szellemi táplálékunkat, és megvédenünk apró szerzeményeinket a 
külső támadás elől. Teljesen és végzetesen önmagunkra vagyunk utalva.

Itt tehát, a magyarság soraiban nem lehetnek egyéni jogok, hanem 
csak egyéni kötelességek. S vigyázniuk kell egyfelől a magyar tömegek-
nek, másrészt az egyéneknek arra, hogy kinek-kinek a legmegfelelőbb 
helyen a legmegfelelőbb szerep jusson. A tömegek vitális érdeke, hogy 
a vezető szerepekre csak olyanokat jelöljenek ki, akik emberi méltó-
sággal, képzettséggel és hivatottsággal tudják betölteni a pozíciókat. 
Az egyéneknek pedig félve kell óvakodniuk attól, hogy túlbecsüljék 
önmagukat, és képzelt elhivatottsággal, képességeiknek meg nem 
felelő szerepre pályázzanak. Nem üres törtetésre, tartalmatlan stré-
berségre van szükség, hanem igazi tehetségek bibliai önzetlenségére és 
messzeszárnyalású áldozatkészségére. Senki ne vindikáljon magának 
a neki kijáró helynél nagyobbat és jobbat, és ne törtessen jogosulatlan 
egyéni célok felé, hanem csak oda álljon és ott dolgozzék, ahová őt a 
magyar tömegek szava – mint isteni akarat – parancsolja.

Van egy perzsa közmondás: Alacsony helyen a domb is hegynek 
képzeli magát. Én ezt a mi viszonyainkhoz mérten megfordítom s 
azt mondom, hogy kisebbségi magyar életünk ezen sekélyes, még alig 
megművelt talaján még a hegynek is dombbá kell szerénykednie, és meg 
kell várnia, míg a magyar tömegek elismerése, bizalma és akaratának 
sziklakövei heggyé magasítják és annak méltóságát adják meg neki. 
Nemcsak az erők koncentrálására van szükség, hanem a legjobb erők 
arányos és legmegfelelőbb elosztására is.

Mindannyian zsebórát hordunk magunknál, az egyikünké jól jár, 
a másiké rosszul, s ez nem túlságosan fontos, mert csak egy-egy ember 
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igazodik utána, de a toronyórának mindig pontosan kell járnia, mert 
az messze kiható területre és az emberek ezreinek jár és mutat.

Ha mi azt a hármas kötelességet, amiről az imént szóltam, komolyan, 
lelkiismeretesen, becsületesen teljesítjük, ha megértjük az emberiesség 
parancsát, dolgozunk a hazáért és szeretjük magyar nemzeti életünket, 
akkor semmitől sem kell tartanunk. Akkor senki sem fogja megtiltani 
nekünk, hogy éldelegjünk és gyönyörködjünk Arany,  Vörösmarty és 
 Petőfi  nemes költészetében, megnyugodjunk a Családi kör nyugodt 
méltósággal hömpölygő sorai mellett, fellelkesedjünk a Vén cigány 
rapszodikus dallamosságánál és gyermekeinknek megcsillogtassuk a 
János vitéz poétikus meséjének aranyszálait; akkor senki sem tilthatja 
meg nekünk, hogy didergő lelkünket ne melegítsük fel a Csók István, 
Szinyei Merse és a többi ezer magyar festő  képeinek színtüzénél; nem 
tilthatja meg senki, hogy elandalogjunk Bartók, Kodály és a többi 
száz magyar muzsikus zenéjén, és emeltessük velük hangulatainkat a 
magasabb, tisztább régiókba. Akkor senki meg nem tilthatja nekünk, 
hogy a kisebbségi élet kemény fekvőhelyén ne álmodjunk a jugoszláviai 
magyarság kulturális jövőjéről édes és forró álmokat.

Hogy azonban kitűzött céljainkat elérhessük és feladatainkat   megva-
lósíthassuk, össze kell tartanunk. A politika terén lehet köztünk kü-
lönbség és felfogásainkban ellentét, gondolkozhat az egyik jóhiszemű 
magyar a követendő útról így, és a másik becsületes magyar úgy, szemben 
állhatunk egymással abban a kérdésben, hogy politikai céljainkat, ame-
lyek mindig egyfelé, a magyarság szebb jövője felé vezetnek, mily mód-
szerrel valósítsuk meg. De kulturális életműködésünkben nem szabad 
zavaroknak beállniuk, és nem szabad a magyarság testrészeinek szét-
bomlasztásával, széthúzásával az egész test erőkifejtését gyengítenünk. 
Vigyáznunk kell, nagyon kell vigyáznunk, kedves magyar testvéreim 
arra, hogy ne alacsonyodjunk le és ne váljunk hasonlókká azokhoz az 
emberekhez, akik a zúgó tenger viharos árján veszedelembe jutott hajón 
egymást lökik, taszigálják, egymás torkát fogják és sikoltva, üvöltve – 
még a másik élete árán is elsőknek akarnak a mentőcsónakba kerülni 
–, vigyáznunk kell, hogy emberekhez méltóan, test a test mellett, kéz 
a kézben, fi gyelve a vezérek nyugodt és öntudatos parancsoló szavára, 
juttassuk partra a magyar kultúra ingó-bingó, gyenge, de messzi útra 
szánt és hivatott hajóját. 

Bácsmegyei Napló, 1927. március 20. 18. p.
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q   Gráber László
A MAGYAR SAJTÓ SZEREPE 
A KISEBBSÉGI POLITIKÁBAN

A világháborút követő összeomlás után az új nemzeti államokban a 
magyarság politikai és kulturális szervei és ható tényezői közül min-
den megszakítás nélkül egyedül a magyar sajtó maradt meg a helyén. 
A cenzúra béklyói közt, a beszüntetés Damoklesz kardjával a feje 
fölött – puszta létezésével – az átalakulást követő első hónapokban 
legalábbis azt demonstrálta, hogy az utódállamok újonnan szerzett 
területein mégis csak él jelentékeny számú magyar nemzeti kisebbség, 
mert hisz enélkül, az összeomlás után, a magyar lapok egy napig sem 
jelenhettek volna meg.

A cenzúra béklyóiban és lapbeszüntetés Damoklesz kardjával a feje 
fölött a magyar sajtó mégis tudott és mert hangot adni a magyar nemzeti 
kisebbség kívánságainak és panaszainak. Nem madárnyelven, amint 
azt ellenfelei állítják, hanem nyíltan, becsületesen, őszintén, amennyire 
azt a szabad véleménynyilvánítást gátló hatósági intézkedések megen-
gedték. Hazudni nem hazudott sohasem, legfeljebb hallgatott, és ha 
véleményét nyíltan és becsületesen ki nem mondhatta, a cenzúra által 
kigyomlált fehér hasábok bizonyították, hogy az utódállamok magyar 
nemzeti kisebbségének van mondanivalója, és van oka a panaszra.

A cenzúra is megszűnt. Románia kivételével a sajtó szabadságát ma 
mindenütt az alkotmány garantálja, és megnyugvással kell megállapí-
tani, hogy ez a szabadságjog az, amely a legteljesebb mértékben van 
biztosítva a magyar kisebbség számára.

Azzal azonban, hogy a sajtó szabad véleménynyilvánításának útjai 
megnyíltak, megnyílt a lehetősége annak is, hogy a magyar sajtó a 
magyar nemzeti kisebbség politikai, kulturális és gazdasági szervez-
kedésének propagálását megkezdhesse. A tespedt, a visszahúzódott 
magyarság soraiba az összes utódállamokban a magyar sajtó vitt be új 
életet, új akaratot, és vitt be a magyar néptömegek lelkébe új célkitűzé-
seket. Addig is, míg a magyarság a politikai passzivitás útját járta, míg 
a magyarság politikai szervezetei nem alakulhattak meg, a kívánságok, 
sérelmek, a magyar panaszok, az SHS királyságban a Bácsmegyei Napló-
nak a hasábjain nyernek hangot. És hogy a magyarság ma már nem holt 
politikai tömeg, hanem aktív politikai tényező, azt mindenütt, minden 
utódállamban a magyar sajtó agitatorius munkásságának lehet köszönni.
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Amit az utódállamok magyar sajtójára nézve mondottunk, az fo-
kozottabb mértékben áll a Bácsmegyei Naplóra. A magyarság politikai 
megszervezése nálunk úgyszólván egyedül ennek a lapnak az érdeme, és 
ma, amikor kormányzati rövidlátás, vagy hatósági önkény még mindig 
korlátozza vagy tehetetlenné teszi a magyarság szabad agitációját, ezen 
agitatorius munkát a Bácsmegyei Napló végzi el. Hogy milyen jól és 
milyen becsületesen, annak legfőbb bizonyítéka, hogy a jugoszláviai 
magyarság első politikai megmozdulásakor, az Országos Magyar Párt 
megalakulásakor az ország magyar népe nevében soha el nem múló 
háláját fejezte ki a magyar sajtónak azért, amit a párt megalakulásáig 
nehéz körülmények között teljesen önzetlenül a magyarságért tett, 
és hogy amíg a túlzó kisebbségfaló soviniszta sajtó a vádaskodások és 
gyanúsítások özönével halmozta el a mi magyar sajtónkat, egyetlen 
lap ellen, egyetlen esetben sem indult meg közvádra bűnvádi eljárás. 
A becsületes kisebbségi küzdelemnek és az államhatalommal szemben 
tanúsított lojalitásnak ez a legszebb bizonyítéka.

Ha még oly tökéletes lesz is a magyarság politikai szervezkedése, 
ha régi, elásott kulturális és gazdasági szervezetei új életre fognak is 
kelni, még akkor is csorbíthatatlanul megmarad a magyar sajtónak 
a magyarság teljes kulturális és gazdasági egyenjogúsításáért folyó 
küzdelmében a maga agitatórius szerepe. Ezt a szerepet azonban csak 
akkor fogja szolgálhatni, ha írásban és véleménynyilvánításban sohasem 
vezeti kizárólag a pártérdek, sohasem vezeti személyi kultusz, hanem 
az egész magyarság egyetemes érdeke. 

Huszonöt esztendő. Bácsmegyei Napló jubiláris almanachja, 1924. 
Subotica, Minerva, [1924] 49–50. p.
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q   Komor Mihály
A KISEBBSÉGI ÚJSÁGÍRÁS HŐSKORA
(Önéletrajz is van benne)

Életrajzom a jelen pillanatban a jubileumok egész tömegéhez érkezett. 
Harminc éves jubileumát ünnepli a lap, amellyel együtt nőttem bele 
a zsurnalistikába, és ugyancsak éppen harminc esztendeje, hogy meg-
pillantottam a napvilágot. A többi jubileumok tízesztendősek. Tíz 
esztendős a magyar forradalom, a béke, az államalakulás, tíz éves jubi-
leuma van a kisebbségi újságírásnak, továbbá saját személyem újságírói 
működésének is. Már ezeknek az adatoknak felsorolásából is látható, 
hogy az utóbbi két jelenség, t. i. a kisebbségi újságírás és az én újságírói 
működésem szorosan összefügg és azt, ami előbb történt velem, nem 
igen lehet eseményszámba venni.

De hogy mégis sorrendben haladjak, a dolog szabályszerűen a szüle-
téssel kezdődött. Ez az eset véletlenül Pesten történt, ahova szüleimet, 
akik egész életüket Bácskában élték le, mindössze néhány hónapra 
kergette valami családi vis major, és én ezt az időt sietve kihasználtam 
önző, egyéni érdekeim céljaira. Természetesen, mint minden csecsemő, 
én is csodagyerek voltam. Jó anyám naponta több ízben is megesküdött, 
hogy én vagyok a legszebb és legokosabb gyermek a világon, de ez a 
megállapítás az oknyomozó történetírás adatai szerint nem találkozott 
teljesen szomszédaink és ismerőseink helyeslésével, és némely rosszaka-
ratúak vásott, neveletlen, rossz kölyöknek is minősítettek.

A rendes időben beadtak az iskolába Baján, és ilyen minőségben 
tizenkét évet töltöttem el. Mindvégig egészen jól ment a dolog, és 
sikerült is megtanulnom egész csomó szükségtelen ostobaságot, az 
utolsó pillanatban azonban magaviseleti komplikációk állottak be, és 
pontosan az érettségi előtt ki akartak csapni a derék ciszterciták. Fe-
lejthetetlen, drága igazgatóm, dr.  Werner Adolf, a jelenlegi zirci főapát, 
mint mindig és mindenkinek, nekem is kegyelmet adott és le is tettem 
az érettségit tiszta jelesen. Ezzel szántszándékkal szerénytelenkedem, 
mert igazságtalanság volna az utókorral szemben, ha csak a kedvezőtlen 
adatokat örökíteném meg. Hogyan zenghetne akkor majd ódát kiváló 
képességeimről a jövő század irodalomtörténet-írója?

Három jogászév következett Budapesten, és az egyetemi szép na-
poknak az vetett véget, hogy a kommün kitörésével bennünket szépen 
elkerítettek az egyetemről azzal a csatakiáltással, hogy a jövő kollektív 
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társadalmában semmi szükség sincs ügyvédekre és más inproduktív ele-
mekre. Ott maradtam gimnáziumi érettségivel és ötésfél jogi szemesz-
terrel a bezárt egyetem kapui előtt a legteljesebb bizonytalanságban és 
készületlenségben, ahogy csak valaki az életnek nekiindulhat. Pedig 
mégis neki kellett indulni. Amint a Kecskeméti utcai tejcsarnokban 
elfogyott a hitelem, új életpálya után kellett nézni. Hazautaztam az 
éppen akkor megszállás alá került szűkebb pátriámba, és miután nem 
értettem a világon semmihez, nem volt semmiféle kvalifi kációm, igazán 
nem maradt más hátra, mint újságírónak lenni. Ezért tulajdonképpen 
 Stella Adorján felelős, aki akkor a Bajai Független Újságot szerkesz-
tette, és éppen szerkesztőségi kifutó-segédriporterre volt szüksége, aki 
még semmihez sem ért és fi zetését is ehhez képest lehet megszabni. Így 
kezdődött tehát újságírói karrierem pontosan akkor, amikor a bácskai 
magyarság a kisebbségi sorsba szakadt.

Miniatűr kis lapunkra abban a néhány hónapban meglehetősen 
nagy feladat hárult. Szuboticán a katonai cenzúra betiltotta az összes 
lapokat, és Magyarországgal légmentesen elzártak minden összeköt-
tetést. Így egész Bácskában nem volt egyetlenegy újság sem és a bajai 
lapon kívül csak a becskereki Torontál egzisztált az egész Vajdaságban. 
Gazdánk, a derék Fodor Károly minden áron azt akarta elérni, hogy 
lapját az egész Bácskában elterjessze. Ezzel a koncepcióval a B. F. U. 
megelőzte a Bácsmegyei Naplót, a valóságban azonban csak Bácsalmásig 
jutott el a lap, annál is inkább, mert Szuboticán nemsokára megjelen-
hetett a Magyar Újság, a Szuboticai Újság, majd a Bácskai Hírlap és 
Stellával együtt az egész redakció – tudniillik én – elhagyta a lapot és 
Szuboticán keresett elhelyezkedést.

Ez az idő volt a kisebbségi újságírás hőskorszaka. Az országban 
még nem volt kiépítve a hírszolgálat. Beográdból és Zágrebből mind-
össze annyit tudtunk, amennyit a három nap múlva ideért Agramer 
Tagblattból lehetett kivenni, és az sem érdekelte még valami nagyon 
a vajdasági magyar közönséget, amely még nem szokhatta meg, hogy 
Beográdtól várja boldogulását, hiszen még sokkal később, 1922-ben 
sem volt hajlandó semmi fontosságot tulajdonítani az alkotmány 
meghozatalának, amely pedig az ország egész későbbi életét megszab-
ta. Az olvasóközönséget még akkor szinte kizárólag a magyarországi 
események érdekelték és a külföld is csak magyarországi beállításban. 
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Már pedig Budapesttel teljesen el volt vágva minden összeköttetés. 
Sem utazni, sem levelezni nem lehetett, táviratról és telefonról pedig 
még belföldi viszonylatban is alig lehetett szó. Az újságírás mentora és 
egyedüli hírforrása egy azóta már kiveszett emberfajta volt: a svercer. 
Csak csempészúton lehetett közlekedni a határon (még akkor demar-
kációs vonalon) át, és az élelmes svercerek cigarettán, bélyegzettlen 
pénzen, cérnán és más árun kívül egy-egy pesti lapot is hoztak háti-
zsákjukban, és jó pénzért adták el a szerkesztőségnek, amely mindaddig 
élősködött a „friss” hírekből, amíg csak hasonló úton másik újsághoz 
nem jutott. Néha, amikor fölváltották a határőrezredet, vagy más 
okból megszigorították az ellenőrzést, és a svercereknek ki kellett 
építeniük az összeköttetést az új katonákhoz, vagy új utakat kellett 
keresniük, néhány hétig is elmaradtak a lapok, és valóságos csoda, 
hogy az újság mégis annyira-amennyire azsúrban tudott maradni az 
eseményekkel, amelyek pedig akkor igen gyorsan követték egymást. 
Bizony nem egyszer történt meg, hogy nagy anyagszükségben magához 
a határrendőrségi komiszárhoz fordultunk, és sikerült is ilyen módon 
szívességből ingyen jutni olyan újsághoz, amit a mi svercereinktől 
vettek el, és drága pénzért kellett volna megfi zetnünk, ha nem fogják 
el a szerencsétlen csempészt.

Nemsokára kölcsönös hírszolgáltatási szolidaritás fejlődött ki a 
szuboticai, pécsi és bajai lapok között. Valamelyiknek majdnem bizo-
nyosan volt pesti újságja és mindennap telefonon adtuk le egymásnak 
az anyagot.

–  Halló, Pécs!
– Itt Hír szerkesztősége, László – hangzott a válasz, és amikor László 

Ferenc kolléga úrral kölcsönösen felolvastuk egymásnak a telefonba a 
harmad-negyednapos pesti lapokat, nem gondoltam volna, hogy évek 
hosszú során, és ki tudja még meddig fogjuk ugyanabban a redakcióban 
a legmodernebb eszközökkel együtt csinálni az újságot.

Mindezek a körülmények azonban néha mégsem hozták meg a 
szükséges anyagot és ilyenkor elővettük a demarkációs vonalat. A 
demarkációs vonal ugyanis a Mädchen für Alles szerepét töltötte be, 
mert hamarosan rájöttünk, hogy ez a legellenőrizhetetlenebb terület. 
Régi, megfakult újságokból kikerestünk valami nagyon érdekes esetet 
és feltálaltuk, mint friss szenzációt, amely tegnap történt a demarká-
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ciós vonalon. Szörnyű gyilkosságot agyaltunk ki olykor-olykor nagy 
anyaghiány idején, és a szuboticai szoros riporterkartell következtében 
másnap meg is jelent minden egyes szuboticai lapban (volt akkor már 
belőlük 3–4) a véres szenzáció. A demarkációs vonal titkaiba egyébként 
csak négy akkori szuboticai riporter:  Magyari Domokos,  Csincsák 
Elemér,  Jeges József és én voltunk beavatva, és mindannyian gondosan 
eltitkoltuk a szerkesztőség többi tagja előtt az ügyet, mert szenzációs 
anyagunkat mindig nagy örömmel fogadták a szerkesztőségben, de 
bizonyosak lehettünk benne, hogy ha leleplezzük a titkot, kirepültünk 
volna a redakcióból a rémes gyilkosságokkal együtt. Egyszer aztán nagy 
bonyodalom keletkezett egy ilyen gyilkosságból, amit Jeges kolléga 
talált ki a legaprólékosabb részletességgel, mert soronként fi zették a 
Bácskai Naplónál. A tettest Magyarországra szöktette és könnyelműen 
a meggyilkolt horgosi gazdálkodó nevét is beleírta. Történetesen való-
ban élt ilyen nevű ember Horgoson és a hatóságok nyomozni kezdtek 
az ügyben, mire sürgősen egyszer és mindenkorra véget vetettünk a 
demarkációs vonalon elkövetett bűncselekményeknek.

Nem szabad kifelejteni az akkori hírszolgálat krónikájából, hogy 
például 1919. március 22-ikén   Huber János bátyánk, aki akkor a 
Szuboticai Újság szerkesztője volt, a borbélynál véletlenül hallotta 
meg egy ismeretlen embertől, hogy Magyarországon kitört a kommün 
és  Károlyi Mihály átadta a hatalmat  Kun Bélának. A hírhozó tudja 
Isten milyen módon jött át a határon, és éppen csak annyit tudott, 
amennyi a nagy eseményből Kelebiára eljutott, de ez éppen elég volt 
arra, hogy a Szuboticai Újság elsőnek hozza ki egész Jugoszláviában a 
nagy szenzációt.

Szorosan hozzátartozott az akkori idők újságírásához a cenzúra. 
Ennek az intézménynek áldásait még szuboticai szereplésem előtt volt 
szerencsém élvezni. Szuboticán úgy kezdődött a működése, hogy a ka-
tonai cenzor betiltotta az összes lapot, és csak később adott kegyelmet 
a Szuboticai Újságnak, aztán a többieknek is. Ez a helyzet azonban csak 
egész rövid ideig tartott és hamarosan a közigazgatási hatóság, majd az 
ügyészség kezébe került a cenzúra, amely azután itt egészen speciális 
módon fejlődött ki. Az első hónapok zavaros napjai után a cenzúra a 
bizalmi rendszerre tért át. Baján  Katanics főispáni titkár, gyerekkori 
jó ismerősöm volt a cenzor, Szuboticán pedig  Aradszki Iván dr., akkori 
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államügyész és jelenlegi szentai ügyvéd töltötte be legtovább ezt a tisztet. 
Valamennyi lap délben jelent meg és 3–4 újság riportere egyszerre ment 
el az ügyészségre a cenzúrapéldánnyal. Eleinte órák hosszat tartott ez 
a dolog, mert minden lap minden sorát lelkiismeretesen végigolvasta az 
ügyész. Hogy ez csöppet sem volt mulatságos feladat, az kitűnik abból, 
hogy a riporter-kartell, amelyet az előbb már említettem, rendkívül 
pontosan és lelkiismeretesen működött, és alig volt rá eset, hogy vala-
mennyi lapban ne pontosan ugyanaz az anyag lett volna benne. Ezt a 
mulatságot természetesen hamar megunta az ügyész, annál is inkább, 
mert amúgy is rengeteg dolga volt, és lassanként úgy módosult a dolog, 
hogy csak a politikai cikkeket olvasta el és a többiről csak megkérdezte 
tőlünk, nincs-e bennük valami veszélyes. Amikor azután kiderült, hogy 
a riporterek bemondására nyugodtan adhat az ügyész, lassanként már 
a politikai cikkek olvasása is elmaradt, és a cenzor, akit valóban egy-
szer sem csaptunk be,  teljesen arra bízta magát, hogy szerintünk van-e 
valami gyanús dolog a lapban, amit el kell olvasnia vagy nem. Kisebb 
visszaélések természetesen történtek ezen a címen, mert a legfontosabb 
az volt, hogy a lap megjelenése ne szenvedjen fennakadást. Akkoriban 
a Bácskai Hírlap példányait vittem naponta cenzúrára, és szinte kivétel 
nélkül meg tudtam mondani előre, hogy mit fog kifogásolni az ügyész. 
Így azután sokszor megesett, hogy ha sokáig tartott valami törvényszé-
ki tárgyalás, és nem lehetett sehogy sem bejutni az ügyészhez, bizony 
elindítottuk az engedély megadása előtt a gépet, és csak amikor már a 
lap a rikkancsok között is szét volt osztva, telefonáltam, hogy a cenzúra 
megtörtént, a lap mehet. A következő percben már az egész városban 
kiáltozták a rikkancsok a lap legfrissebb híreit, és a kitűnő cenzor előtt, 
aki sokszor ½ 2-ig, 2-ig is dolgozott hivatalában, és csak akkor vásárolta 
meg az újságokat, nem kelthetett gyanút, hogy az engedély megadása 
után néhány perc alatt már az egész lapot kinyomták. Bizalomra ment 
a kihagyott cikkek helyettesítése is, mert üres folttal nem volt szabad 
megjelenni. Amit kidobott az ügyész, ahelyett más cikket kellett be-
tennünk az újságba, és mindig voltak ilyen különböző nagyságú cikkek 
készenlétben. Ezeket a pótcikkeket már nem kellett megmutatni a 
cenzornak, és írhattunk volna benne akármit.

Ennek a bizalmi rendszernek az volt a hátránya, hogy mi magunk 
borzasztó szigorúak és lelkiismeretesek voltunk, részben, mert nem 
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akartunk visszaélni a bizalommal, részben mert a bizalmi rendszer 
ellenére  Aradszki ügyész mindig meg tudta őrizni a respektust, és iszo-
nyúan féltünk attól, hogy valami szörnyű baj lesz, ha egyszer rajtacsíp, 
hogy becsaptuk. Így azután valóban pompásan szuperált a bizalmi 
rendszer. Jól jöttünk ki mi is és az ügyész is, és egyetlenegyszer sem 
fordult elő, hogy utólag valamit reklamálnia kellett volna a cenzornak. 
Mi, riporterek, voltunk saját lapunk szigorú cenzorai, és ez volt az oka 
annak, hogy a lapokban sohasem jelent meg olyan közlemény, amelynek 
célja a cenzúra kijátszása lett volna, mint ahogy például Romániában, 
most néhány hónap előtt a legszigorúbb cenzúrát úgy játszotta ki egy 
bukaresti lap, hogy Miklós herceg ismeretes szökési kalandját, amelynek 
a régenstanács a legsúlyosabb fenyegetésekkel tudott csak véget vetni, 
egész egyszerűen áthelyezte Abessziniába, és szóról szóra megírta a 
román főváros nagy mulatságára. Mindenki megértette, hogy a kiskorú 
„emír” nagybátyja Miklós román herceg, csak épen a cenzornak nem 
volt gyanús az abessziniai tudósítás.

 Stella Adorjánnak, aki most Budapesten az Est-lapok illusztris 
mun katársa, Baján volt egy hétfői újságja, amelynek már nemcsak így 
közvetve, hanem formálisan is ő maga volt a cenzora.  Katanics főispáni 
titkár ugyanis minden vasárnap a szomszédos faluba ment, ahol meny-
asszonya lakott. Természetesen semmiképpen sem volt kedve vasárnap 
éjjel visszajönni és cenzúrázni a Hétfői Újságot. Ám a nyomdának szi-
gorúan tilos volt nyomni a lapot, amíg nem volt rajta a cenzor aláírása. 
 Ka ta nics erre megegyezett Stellával, hogy éjjel, amikor kész a lap, Stella 
menjen el egy kávéházba, ott írja rá a cenzor nevét, azután adja a lapot 
nyomásra, de a nyomdának nem volt szabad megtudni, hogy maga a 
szerkesztő a cenzor. Az idők folyamán nagyszerűen megtanulta Stella 
 Katanics aláírását, és soha nem lett semmi baj ebből a szabadalmazott 
öncenzúrából.

Őszintén be kell ismerni, hogy a jugoszláviai magyar sajtónak, leszá-
mítva az első betiltó rendelkezést, amely egyébként éppen a Bácsmegyei 
Naplót sújtotta legtovább, a cenzúrával nem volt sok baja, és amikor 
megszűnt ez az intézmény, sokszor magunk is sajnálkoztunk, mert 
a fenyegető lapelkobzás vagy betiltás sokkal nagyobb baj volt, mint 
a meglehetős jóindulattal kezelt előzetes cenzúra. A hatóságokkal 
ilyenformán nem volt nagyon sok bajunk. A lojalitást megőrizve dol-
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gozhattunk nyugodtan, csak olykor-olykor csapott le a derült égből 
egy-egy villám kiutasítás, lapelkobzás vagy betiltás formájában, és az 
ilyen intézkedések néha hónapokig izgalomban tartottak bennünket, 
míg aztán lassan visszatért a nyugalom, és a sérelmes intézkedést költ-
séges és fáradságos utánjárással sikerült reparálni.

Mindezeknél sokkal több bajt és főleg rettegést okoztak a felelőtle-
nek. Róluk szól a kisebbségi újságírás legsötétebb fejezete. Senki sem 
tudta, kik azok, honnan veszik hatalmukat és miért nem lehet ellenük 
semmiféle eszközzel fellépni, viszont ők nem egyszer barátságos és 
barátságtalan fi gyelmeztetést küldtek a redakciókba, hogy ezt vagy azt 
írjuk, vagy erről, vagy arról ne merjünk egy sort sem hozni. Ha ezeket 
a fi gyelmeztetéseket nem vettük fi gyelembe, akkor minden további 
nélkül a tettlegesség következett. Néhány szerkesztőségi asztal, vagy 
kirakat összerombolása, újságírók inzultálása nem volt éppen a legrit-
kább eset, és érdekes, hogy a legtöbb baja ezekkel a nacionalizmus jelsza-
vával visszaélő garázdálkodókkal két szuboticai bunyevác származású 
magyar újságírónak,  Vukov Lukácsnak és  Szaulics Antalnak volt. Ők 
nem tudtak a kisebbségi élet sokféle megalkuvásába belenyugodni, és 
olyan hangot szólaltattak meg, amilyet – különösen még akkor – nem 
tűrtek el magyar laptól. Hogy ennek lapbetiltás és kiutasítás lett a vége, 
azon már magunk sem csodálkoztunk.  Szaulicsnak minden este egész 
testőrség kíséretében kellett hazamennie a Városi kávéházból, szegény 
 Vukov Lukácsot pedig egy éjszaka a színház előtt verték meg nagyon 
csúnyán ismeretlen tettesek. Voltak hónapok, amikor különösen ki-
élesedett a helyzet, és ebben az időben revolver-zsurnalisztika helyett 
a revolveres újságírást gyakoroltuk, amennyiben minden szerkesztő-
ségben volt készenlétben néhány ócska pisztoly az esetleges hívatlan 
vendégek megfélemlítésére.

Ennek az időnek tragikomikus epizódja szegény  Magyar József esete. 
Magyar Pécsről emigrált Jugoszláviába. Ott a Munkás szerkesztője volt, 
testestől-lelkestől szocialista, aki Szuboticán a Hírlapnál, ahol állást 
kapott, igazán nem csinált semmi mást, mint a politikától teljesen 
távol álló legközönségesebb napi anyagot. A lap városi riportere akkor 
én voltam, a politikai cikkeket pedig  Vukov írta, és természetesen 
mindig ezekből a cikkekből lett baj. Szegény Jóskánknak nem jutott 
sok szerep a lapnál. Nem volt valami nagy tehetség. Csendes, jó fi ú 
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volt, aki nem zavar sok vizet. Mindig mosolygott, és ilyenkor szélesen 
látszottak csodálatosan szép, szabályos, hófehér fogai. Tudtuk, hogy 
Magyar vasmunkás volt, mielőtt Pécsett a pártlap szerkesztője lett, és 
annál jobban csodálkoztunk, hogy ilyen szép, jól ápolt fogai vannak. 
Egy szép napon aztán este véletlenül Magyar Jóska marad legutoljára 
a redakcióban. Ekkor jöttek a felelőtlenek. A telefont elvágták, az 
asztalokat összetörték és Magyar Jóskát néhány hatalmas pofonnal 
kergették ki a szerkesztőségből. A rombolás híre hamar elterjedt, és 
másnap korán reggel a legnagyobb izgalomban gyűltünk össze a szer-
kesztőségben és néztük a romokat. Egyszerre megjelent  Magyar József. 
Az arca dagadt volt, össze-vissza karmolva és gyönyörű fogaiból alig 
egy-kettő maradt. Sajnáltuk, vigasztaltuk a szerencsétlen áldozatot, és 
főleg azon sopánkodtunk, hogy micsoda rettenetes kálvárián mehetett 
keresztül, hogy csaknem valamennyi fogát kiverték. Ám ő vigasztalá-
sunkra rezignáltan válaszolt:

– Ez mind szép, nagyon kedvesek vagytok, csak azt tudnám, miből 
csináltatom meg újra az összetört hamisfogaimat.

Ekkor tudtuk csak meg, hogy  Magyar József szép fehér, szabályos 
fogai egy pécsi laboratóriumban készültek, és jó kollégánk úgy járt, 
mint az egyszeri ember, akinek a műlábát gázolta el a villamos.

Magának a Bácsmegyei Naplónak szerepe ebben a hőskorban kettős 
volt. Először is éppen ez a lap volt azoknak az időknek első áldozata, 
mert az összes szuboticai lapok betiltása után egy-két hónappal már 
valamennyi újság vígan megjelenhetett, a Bácsmegyei Napló azonban 
csaknem két évig volt betiltva. Amikor aztán a lap újból megjelent, 
ebből a bizonytalan korszakból éppen a Bácsmegyei Napló vezette ki 
a kisebbségi újságírást. A Bácsmegyei Napló egyszerre kétszer olyan 
nagy terjedelemben jelent meg, mint az akkori szuboticai lapok, és 
nem sokkal megjelenése után már redakciót állított fel Beográdban 
is. A vajdasági közönség így szokott hozzá, hogy reális érdekei fi gye-
lembevételével a beográdi események összefüggéseit keresse, és azok 
szerint szabja meg gazdasági és politikai orientációját. De ugyancsak 
a Bácsmegyei Napló Beográdba küldött újságírói révén kezdtek meg-
ismerkedni az állam vezető politikusai a magyarsággal és a kisebbségi 
kérdéssel. Ez a körülmény azután lassan a bizalmatlanság eloszlatásához 
vagy legalábbis csökkentéséhez vezetett. A hírszolgálat további kiépítése 
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következett ezután. A budapesti és bécsi állandó munkatársak min-
dennapos távirat- és telefontudósítása révén már állandó kontaktusban 
álltunk a nagyvilággal, és a Bácsmegyei Napló redakciójában szinte 
hétről hétre újabb és újabb területet szereztünk meg a hírszolgáltatás 
számára, külföldön és belföldön egyaránt úgy, hogy lassan kevésnek 
bizonyult az eredeti nyolc oldal, és előbb tizenkettő, majd tizenhat 
oldalra kellett növelni a lapot. 

Ma a legmodernebb eszközökkel készül a kisebbségi magyarság 
legnagyobb lapja, a Bácsmegyei Napló. A kisebbségi újságírás hőskora 
– reméljük – véget ért, és nemcsak a legmodernebb eszközökön alapuló, 
teljesen kiépített hírszolgáltatással különbözik a Bácsmegyei Napló 
az akkori primitív lapocskáktól, hanem mint a kisebbségi újságírás 
legjelentősebb tényezőjének, hisszük, hogy nem kell többé tartania cen-
zúrától, felelőtlenektől és a hatóságok indokolatlan bizalmatlanságától.

Vagyunk! A vajdasági magyar irodalom almanachja. A Bácsmegyei 
Napló karácsonyi melléklete; Szubotica, Minerva nyomda és lapkiadó 

Részvénytársaság, 1928. 70–73. p.
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A sajtó

A közművelődés és a közélet legjelentősebb tényezője a sajtó. Éppen e 
nagy jelentőségre való tekintettel vegyük vizsgálat alá legelőször is a 
nálunk megjelenő napilapokat. 

Napló – A legnagyobb, s egyelőre ma még talán legelterjedtebb, 
magyar nyelven írt napilap a Szuboticán megjelenő Napló. Sokszor 
hallottuk, de még ennél is többször éppen a Napló saját hasábjain ol-
vashattuk, hogy a legjobban szerkesztett jugoszláviai magyar napilap. 
Ami a szerkesztését illeti, mi is elismerjük minden erre vonatkozó 
kiválóságát. Tetszetős külső forma, jó beosztás, könnyű és világos 
áttekinthetőség, megbízható és friss hírszolgálat, bőséges irodalmi és 
szórakoztató mellékletek tekintetében teljesen kielégítő.

Annál több lenne azonban a kívánni, illetőleg a kivetni való a lap 
szellemét illetőleg. Szerintünk ugyanis kevésbé fontos az úgynevezett 
jó szerkesztés. Ez többé-kevésbé inkább technikai kérdés. Kisebbségi 
életben a lényeg és a hangsúly inkább a lap által képviselt irányon 
és szellemen van. A Napló által képviselt szélső liberális szellem, az 
állandóan és erősen kihangsúlyozott nemzetközieskedő irány bizony 
nem sok jó és különös szolgálatot tett a magyar kisebbség ügyének. 
Nem vonjuk kétségbe, hogy a jól szerkesztettség ürügye és jelszava 
alatt talán sok, a lényeget és főleg a kisebbségi élet jelenségeinek más 
eseményekkel való összefüggését nem fi gyelő, felületes olvasó tényleg 
a Naplót tartja a legjobb jugoszláviai magyar napilapnak. Sajnáljuk az 
esetet, mi e tekintetben mégis más véleményen vagyunk, és a Naplót, 
amint már fennebb említettük, legfeljebb csak jól szerkesztett magyar 
nyelven megjelenő napilapnak vagyunk hajlandók elismerni.

Ebbeli, már régen kialakult és nem egyszer kihangsúlyozott meggyő-
ződésünket még jobban megerősítette az az intézkedés, amely illetékes 
részről a Naplót az általános magyar szellemmel való összeütközése 
miatt érte. Mi az általános magyar törekvéseket és a magyar szelle-
miséget kisebbségi sorsban is tudjuk annyira méltányolni, hogy ezen 
intézkedést helyesnek találva, a Naplóról alkotott fenti véleményünket 
igazoltnak tekintsük.
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Reggeli Újság – A második nagyobb napilap a Novi Szádon megjele-
nő Reggeli Újság. Bár szerkesztés és hírszolgálat tekintetében kissé gyen-
gébb színvonalú, mint a Napló, kisebbségi magyarságunk sorskérdéseit 
mindig nagyobb megértéssel, őszinteséggel és jóindulatú törekvéssel 
képviselte. A keresztény gondolatnak állandó felszínen tartásával nagy 
szolgálatot tett kisebbségi társadalmunknak, bár ezen a téren a régebbi, 
még Délbácska címen megjelent számaival szemben némi visszaesés és 
nagyobb lagymatagság észlelhető. Az utóbbi évek eléggé szerencsétlenül 
megválasztott és még szerencsétlenebbül végződött reklám- és üzleti 
ízű vállalkozásai nemigen voltak a lap erkölcsi javára.

Új Hírek – A Szomborban megjelenő Új Hírekre vonatkozó felfo-
gásunk és véleményünk a lap és az egyesületünk között nemrég lefolyt 
hírlapi vitákból még annyira nyilvánvaló és emlékezetes, hogy ehhez 
felesleges minden újabb megállapítás. Legfeljebb még csak annyit, 
hogy az Új Hírekre ráférne egy kis szerénység, mert mi azt hisszük, 
hogy nem saját maga mérvadó annak megállapítására, hogy a magyar 
kultúrának mennyi szolgálatot tett. A kultúrát lehet jól is, de rosszul 
is szolgálni. Hogy az Új Hírek jól vagy rosszul szolgálta-e a magyar 
kultúra ügyét, azt bízza csak a magyar olvasóközönségre. Mindezzel 
kapcsolatban érdekes megjegyeznünk még azt, hogy az Új Hírek jelen-
legi főszerkesztője lapja 1939. február 14-iki számában a következőket 
írja: „Igen, keresztény nemzeti gondolat, szükség van rá, de nem ez az 
égi manna!” Ezzel szemben nem is egy egész évre rá, Őrségváltás című 
cikkében már egész más húrokat penget, amikor azt írja: „A keresztény 
szeretet és a nemzeti érzés az, ami összeköt bennünket.” Csakhogy a 
főszerkesztő úr is rájött.

Naponta jelenik meg még, de inkább csak helyi jelentőséggel bír a 
petrovgradi Híradó.

A Szentán, Kanizsán, Topolán, St. Becsejen megjelent, vagy ma is 
megjelenő hetilapok szintén helyi jellegűek. Ezek a hetilapok tulaj-
donképpen jelentős szerepet tölthetnének be, ha a helyi jelentőségű 
érdeken kívül mindig egy közös és minden helyi érdeken felülálló 
magyar népkisebbségi szempontot tartanának első sorban szem előtt. 
Általános kisebbségi érdekeinknek egyöntetű és oszthatatlan módon 
való felfogása mellett kellene fi gyelembe venni a helyi jelentőségű érde-
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keket is. Ily módon ezek a hetilapok kisebbségi életünk igazán jelentős 
közéleti és közművelődési tényezőivé lehetnének. Ezen egyöntetű és 
általános kisebbségi létérdekszolgálat hiányában a múltban ezek a lapok 
nem egyszer egyesek, vagy kisebb helyi klikkek érdekszolgálatait kép-
viselve, magyarságunknak több kárt, mint jó szolgálatot tettek. Ezen 
helyi érdekek felett álló magasabb szempontok kifejezésre juttatására 
eddig csak a Novi Vrbaszon megjelenő Középbácska és a becseji Új 
Tiszavidék törekedett.

Sajtónk szerepével foglalkozik a Kalangya egyik számában  Szirmai 
Károly is, és mi mindenben azonosítjuk magunkat azon véleményével, 
hogy a jugoszláviai magyar sajtó „lagymatagságával, a magyar prob-
lémák elhallgatásával, megalkuvó kezelésével s más ügyek előbbre 
tolásával szintén hozzájárult visszamaradásunkhoz. A magyar ügy 
legtöbbször mégis csak a Hamupipőke szerepét játszotta, és sarokba 
állítva várta, hogy az ő napja is felvirradjon”. „A tömeg megszervezése, 
öntudatosítása és irányítása a magyar napilapok feladata.” „Elvégre 
magyarul kiadni egy újságot kötelezettséget jelent” – mondja Szirmai 
a Kalangya más helyein. A mi véleményünk mindenkor és mindenben 
fedte ezeket a megállapításokat. Mert a magyar sajtó, habár lehetősé-
gei korlátozottak voltak is, ezeket a szempontokat még a lehetőségek 
keretein belül sem méltatta valami nagy fi gyelemre. Bár nagy megszo-
rítások voltak, ezek teljesen nem menthetik az ezen a téren tett nagy 
mulasztásokat. Ezen felfogásunk nyilvánosságra hozásával Szirmai 
megelőzött bennünket, de így legalább nyomatékosabban igazoltnak 
látjuk felfogásunk helyességét.

A Nép – A napi és hetilapok között utoljára hagytuk a Novi Szádon 
megjelenő A Népet. Tettük ezt pedig azért, mert a lap már az innen 
indult fi atal nemzedék elképzelése és munkálkodása révén jött létre. 
Azt hisszük, ez a lap eléggé bebizonyította, hogy az előbb említett 
megszorítások mellett is lehetett egy kisebbségi érdekeket határozot-
tan kihangsúlyozó népies, keresztény és nemzeti szellemet képviselő és 
mindemellett még elég jól is szerkesztett lapot kiadni. A lap eleinte mint 
pártpolitikai lap indult, de későbbi fejlődésével az egyedüli kisebbségi 
szellemet és törekvéseket képviselő lappá változott. Elképzeléseinket 
és törekvéseinket, a sorsközösség maradéktalan vállalását, a nemzeti 
gondolat és nevelés fontosságát, a népérdek és kisebbségi népjogokért 
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való bátor kiállást, a szociális igazság, a magunk kultúrértékeihez való ra-
gaszkodás mellett más nemzettársaink megbecsülését és szeretetét vallja 
és hirdeti velünk együtt e lap. Mindezekre való tekintettel nem vádolhat 
bennünket senki elfogultsággal, hogy lelkünkhöz legközelebb állónak 
tartjuk, legtöbbre becsüljük és mint sajátunkat legjobban szeretjük.

A Munka –  Marton Andor,  Szobonya László és   Szentiványi Dezső 
szerkesztésében jelenik meg Szuboticán A Munka című mezőgazdasági 
szemle. Nemcsak a lap címe, de a célja, szelleme, törekvései, szerkesztése, 
írásmódja, tanfolyamai, különböző rendezései és tizenöt éves múltja, 
mind-mind a szó legigazibb értelmében vett becsületes magyar munkát 
jelentenek. Ez a lap ott végzett legderekabb munkát, ahol legnagyobb 
szükség volt az eszméltetésre, a tanácsra, a tanításra és irányításra. Mert 
valljuk csak be őszintén, a korszerű mezőgazdaság és állattenyésztési 
kérdésekkel, vagy újításokkal kapcsolatban a gazdatársadalom nem 
egyszer  Pató Pál úr elveit vallja. Pedig hovatovább mind nyilvánvalóbb, 
hogy kisebbségi életünk egyik legfontosabb kérdése, gazdasági életünk 
szervezettsége és lehető legnagyobb mértékben való függetlenítése lesz. 
Ez pedig egy művelt lelkületű, nemcsak korszerűen gazdálkodó, de 
magyar fajtája iránti kötelességteljesítés és áldozatkészség teljes tuda-
tában, korszerűen és főleg szociálisan is gondolkodó gazdatársadalom 
kialakulásával lesz lehetséges. Ilyen korszerűen és nemesebben gondol-
kodó gazdatársadalom nevelésére és kialakítására való törekvésével A 
Munka szinte emberfeletti munkát végzett. […] 

Ifj úság –  Kelemen János szerkesztésében megjelenő havilap, kö-
zépiskolás ifj úságunk nevelésével oly kiváló munkát végez, amely a 
legnagyobb dicséretet érdemli. Ha valamely lap szerkesztése nagy 
felelősséget kíván, úgy fokozott mértékben érvényes ez egy ifj úsági lap 
szerkesztésénél. Nevelést végezni nem könnyű feladat. Még nehezebb 
azonban jó nevelést végezni. Különösen nehéz pedig a nevelés terén jó 
munkát végezni olyan korú ifj úságnál, mint amilyen korban az Ifj úság 
olvasótáborának legnagyobb része van. Zsenge gyermekek és serdülő 
ifj ak ezer irány felé hajló lelkét, a jelenségek hatalmas összevisszaságai 
között csapongó képzeletét, újabb és újabb miértek után kutató és kérdő 
érdeklődését csak nagy lélektani ismeretekkel rendelkező, türelmes 
és szeretetteljes nevelőmunka tudja egy szolid, kiegyensúlyozott és 
egészséges ifj úsági lélekké nevelni.
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De milyen nehéz mindez a mi sajátos viszonyaink között. S mégis, 
az Ifj úság maradéktalanul oldja meg ezt a nehéz feladatát. A nevelés 
azonban még nem minden. Mert a nevelés mellett az Ifj úság még külön 
küldetést is teljesít. Olyan anyanyelvi ismeretközlést végez, amellyel 
úgyszólván elemi hiányt pótol. Van egy komoly lapunk, amelyet a 
túlságosan elszaporodott ponyvairodalom helyett nyugodtan adha-
tunk ifj úságunk kezébe. Hogy az anyanyelvi ismeretek közlése terén 
milyen munkát végezhet ez a lap, ezt világítsa meg az a kísérleti példa, 
amelyet e sorok írója két évvel ezelőtt különböző kisebb helységekben 
összesen 50, négy elemit befejezett magyar gyerekkel végzett. Az 
50-ből csak hárman tudtak koruktól és képzettségüktől elvárható 
és elfogadható feleletet adni a feltett kérdésre. Az 50 közül csak 12 
ismerte  Petőfi  nevét. Az előbb említett három tudta, hogy  Petőfi  a 
magyarok kiváló költője volt. Pár versét is ismerték. A többi kilenc 
közül páran rablónak, egy tengeri kalóznak, de legtöbben detektívnek 
gondolták. Ilyen körülményekre való tekintettel az Ifj úság a nevelés 
mellett tényleg hiányt pótló küldetést is jelent, és mint ilyen minden 
elismerést megérdemel.

Kereszt – A Szuboticán megjelenő Kereszt című katolikus értesítő 
mind komolyabb és komolyabb tartalommal végzi az ifj úság erkölcsne-
mesítő és nevelő feladatát. A katolikus ifj úság tartalmas folyóirata, és 
mint ilyen, elvitathatatlanul nagy értéket képvisel. Tartalmas cikkeivel, 
bátor hitvallásával a korszerű krisztusi elvek érvényesítéséért folytatott 
harcos munkásságával nagy szolgálatot tesz az egész kisebbségi ma-
gyarságnak. A Kereszt szellemét és törekvését legjobban  Czabai József 
cikkének következő sorai fejezik ki: „megoldatlan kérdéseink vannak 
a népművelődés és népgondozás terén, ha mi meg nem oldjuk, majd 
mások oldják meg, de nem a mi elveink szerint. Szociális feladatok, 
nyomorenyhítés, népfelvilágosítás, a süllyedő osztályok megmentése, 
az ifj úság jövőjének kérdései: mind csupa sürgős és szent kötelességek, 
amelyeket elsősorban nekünk kell munkába vennünk”.

Magvető – Feketicsen jelenik meg a magyar református keresztyé-
nek egyházi lapja, a Magvető. Nagy gonddal és kiváló szakértelemmel 
szerkesztett és erkölcsi gondolatokban gazdag vallási folyóirat. Nevel, 
oktat, emberszeretetet hirdet, erősít a hitben és nemesít az erkölcsök-
ben. Vallási jellege mellett még igazi, nélkülözhetetlen magyar értéket 
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képvisel, mert sok szegény magyar református családban ez az egyedüli 
írás. A   lapnak szellemét és törekvéseit legszebben a magyar református 
ifj úság virágvasárnapi konferenciájáról a lap áprilisi számában írt be-
számoló, és ehhez fűzött megjegyzés fejezi ki: „A konferencia jelmon-
data ez volt: »Adjátok vissza az ifj úságot az egyháznak!« Soha ilyen 
versengés még nem volt az ifj úságért, mint napjainkban. Korcsmák, 
világáramlatok, s belőlük táplálkozó politikai és társadalmi pártok és 
egyesületek versengenek ma az ifj úságért. Az ifj úsági munka mindad-
dig töredezett és ingadozó, míg rá nem lép erre az egyedül helyes útra: 
»Vissza az egyházba!« Mikor erre az útra rálép, akkor jut egyenesbe.”

Hírnök – Bacsko Petrovoszelón jelenik meg a Hírnök című  katoli-
kus folyóirat. Egy előbbi fejezetünkben említettük már, hogy mily nagy 
mérveket öltött korunkban az erkölcsromboló istenellenes propaganda. 
Erkölcsi és szellemi életünk nagyfokú züllése az Isten elleni támadá-
sok következtében mind jobban és jobban elharapózó hitetlenségben 
keresendő. Ilyen időkben és ilyen viszonyok között erősíteni a hitet és 
hirdetni az Igét a nép oly széles rétegei között, mint ezt a Hírnök teszi, 
valóságos áldást és küldetést jelent. Mily nagy szükség van ma olyan 
cikkekre, mint amilyent a Hírnök 1939. április 20. számában Béke a 
nemzetek között címen közöl. „Nincs béke a föld nemzetei között, 
irigy-féltékenyen nézik egymást, és ha valahol gyarapodást, erősödést 
tapasztalnak, gyűlölettel leskelődnek egymásra és várják az alkalmat, 
hogy felülkerekedjenek. Valóban fölnyílt a gyűlölet, önzés, kommu-
nizmus; plutokrácia, kapitalizmus vészes forrása, elárasztotta a világot 
és már alig érezni az élővizek forrását, amelyből az örök élet és a földi 
boldogság patakzanak. Az emberiség elhagyta az Istent, az élet Urát, 
és idegen földre, a pusztulás országába tévelygett.” Ilyen írásaiért és a 
magyarság széles rétegei között terjesztett magyar betű miatt becsüljük, 
és nagyra értékeljük a Hírnököt.

A Hírnökkel kapcsolatban azonban szabadjon még valamit megje-
gyeznünk. A félreértés elkerülése végett mindjárt ki kell hangsúlyoz-
nunk, hogy mint egyesületünk tagjainak legnagyobb része, úgy e sorok 
írója is római katolikus vallású, és az alábbi véleményünk őszinte kifeje-
zésekor bennünket nem a rosszakarat, nem a kákán való csomókeresés, 
hanem a megértést és egymás iránti türelmességet hirdető krisztusi 
elv, és fajtánk minden keresztény vallású tagja iránt érzett fanatikus 
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szeretetünk vezet. Isten ujját látjuk abban is, hogy kisebbségi sorsban 
kellett ráeszmélnünk a múlt bűneire, és itt kellett megfogadnunk, hogy 
a magyart magyartól vallási kérdések nem fogják többé elválasztani, 
hitviták a magyart magyarral többé nem fogják szembeállítani.

A zágrebi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúregyesületének tagjai 
körülbelül 90%-ban római katolikus vallásúak, és csak mintegy 10%-
uk református és evangélikus. Nálunk azonban még soha, egyetlen 
pillanatra sem merült fel a legkisebb nézeteltérés ezen felekezeti kü-
lönbség miatt. Szinte leheletszerű fi nomságig fejlődött az a megtisztult 
felfogás, amellyel az egyesületünkben együtt élő katolikus és reformá-
tus magyar fi úk felemelkednek e keresztény felekezeti különbségen. 
Soha semmi ellentét, semmi elfogultság, semmi türelmetlenség! Senkit 
sem bánt az, ha valaki keresztényt vagy keresztyént mond. Hitvita 
nincs és nem lesz soha! De sokszor beszélgetünk vallási kérdésekről. 
Érdeklődünk egymás vallási ügyei iránt. Tapintatosan, udvariasan és 
egymás vallási meggyőződését a legnagyobb tiszteletben tartva cserél-
jük ki gondolatainkat egymás vallási kérdéseiről. Fajtánk szeretetének 
elsőbbsége mellett ragaszkodik ki-ki a magáéhoz, tiszteltjük egymás 
vallási meggyőződését, és a katolikus a reformátusban, a református a 
katolikusban szereti a magyart. 

Az itt mondottakkal egyrészt az egyetemi ifj úság felfogását, más-
részt pedig a Hírnöknek a Novi Szádon megjelenő Testvériséggel folyta-
tott vitájával szemben való egyesületi álláspontunkat akarjuk kifejezni. 
A Testvériség című kisebbségi szemle mindenben ezen általunk vallott 
felemelkedettebb felfogás értelmében igyekszik szolgálni a kisebbségi 
magyar kultúra ügyét. Azért a Hírnök erre vonatkozó cikkeinek írója 
nem tett jó szolgálatot a kisebbségi magyar ügynek, amikor az egyszer 
keresztyénnek, máskor kereszténynek írt szó miatt olyan nagy kérdést 
csinált. A félreértés elkerülése végett ismételten magyaros őszinteséggel 
és nyomatékosan kijelentjük, hogy ezt mi nem a Hírnök rovására írjuk. 
Szemünkben a Hírnök értéke és jelentősége semmit sem veszít, mert 
egy lap értékét és jelentőségét egy cikkírónak személyes felfogása és 
egy-két helytelen cikke még nem változtathatja meg. Éppen ezért mi 
legfeljebb csak a cikkíróról és egy-két cikkéről, nem pedig a Hírnökről 
vonjuk le a következtetéseket, de ezt is csak egy pillanatra, mert mi a 
türelmességet hirdető tanítást mindig szó szerint vesszük, és ez ellenünk 



q  e 391 w

q  

vétőknek azt feleljük: Uram, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, 
hogy mit cselekszenek.

Becsüljük és szeretjük a Hírnököt, mert fönnebb idézett cikkének 
befejezésében a következőket írja: „Az imádság azonban nem elég… Nem 
az, aki mondja: Uram, Uram, megy be a mennyek országába. A mennyei 
Atya akarata pedig az, hogy gyakoroljuk a szeretetet. Aki szereti feleba-
rátját, az betöltötte a törvényt. Szent Tamás tanítása szerint a békesség 
a szeretet gyümölcse. A szeretet gyakorlása békét jelent, mert a szeretet 
egyesítő erő. A békesség föltétele az egymást fölemelő, gyűlöletet tiltó 
szeretet. Mi mindezt a szeretet és az igazságosság [nevében tesszük], és 
ennek forrása Jézus Szíve. Jézus Szíve az igazságosság és szeretet tárháza, 
ide forduljunk, tőle tanuljunk szeretetet. De tevékeny, munkás, egymást 
segítő, egymást fölemelő, gyűlöletet tiltó szeretet.” Mi mindezt vallva és 
hirdetve Isten áldását kérjük a Hírnök további munkájára.

Testvériség – Nevették, gúnyolták és támadták. Kik? A világmeg-
váltó eszmék megrögzött megszállottjai, a testvért testvérré forrasztó 
gondolat ellenségei, a minden körülmények és minden keret között 
élni akaró magyarság irigyei, az akarat, a cselekvés, az élni és fejlődni 
akaró kisebbségi magyar ifj úság pribékjei – az új idők új dalainak a 
jövőben való fanatikus hitet hirdető, új magyar szellemiség sátánlelkű 
hóhérai. Igénytelen, alig topogó, még nagyon gyermekcipőkben járó 
indulás csak, de van mögötte egy nagy mozgató erő. A testvért kereső, 
és testvériséget hirdető fi atalok akadályt nem ismerő nagy akarása és 
szent idealizmusa. Ez az önzetlen, a magyar kisebbség testvéri össze-
fogását célzó akarás, és a mindenen felülemelkedő idealizmus fogják 
a Testvériséget erősíteni, fejleszteni és azzá tenni, amivé lennie kell: az 
áldozatokat hozó, sorsközösséget egyformán vállaló és a kisebbségi 
magyarság létérdekszolgálatát teljesítő, a testvériség, elválaszthatatlan 
szeretet kapcsaival egybeforrasztott magyar társadalom lapjává. Így 
lesz, mert akarjuk, már pedig nagy költőnk is mondja:

Akarom, mert ez bús merészség,
Akarom, mert ez világcsodája:
Valaki az Értől indul el
S belefut a szent, nagy Óceánba.
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Híd – Teljesen különálló eset a Híd című, magát a haladó szelle-
mű ifj úság lapjának nevező, lényegében történelmi materializmust, 
és mindenben szélsőséges baloldali álláspontot képviselő, magyar 
nyelvű sajtótermék. A lap eleinte, mint a kisebbségi magyar fi atal-
ság lapja indult. Később azonban maradéktalanul az előbb említett 
eszmék szolgálatába állott. Ezzel kapcsolatban meg kell említenünk, 
hogy habár a végleges köpönyegfordítás puccsszerűen, szinte máról 
holnapra történt, az irányváltozás nekünk, akik fi gyelemmel kísértük 
a lap irányát, nem hozott nagyobb meglepetést. A lap pálfordulását 
csalhatatlan előjelek és biztos tünetek előzték meg. Ezek az előjelek már 
akkor arra indították egyesületünket, hogy hivatalosan is szót emeljen 
a Híd szelleme és írásmódja ellen azoknál a személyeknél, akiknek 
kezdetben befolyásuk és módjuk lett volna ezen írásmód ellen valamit 
tenni. Az egyesületünk későbbi kitiltó intézkedése, valamint a Híddal 
való állandó szembehelyezkedésünk eléggé ismert már egész kisebbségi 
magyar társadalmunk előtt.

Bizonyos tények és körülmények arra késztetnek bennünket, hogy a 
Híd ügyével és szellemével ezen a legilletékesebb helyen, és részünkről 
minden további vitát befejezettnek tekintve, még egyszer és utoljára 
foglalkozzunk. Ezzel kapcsolatban alkalmunk lesz egyrészt újból 
kifejezésre juttatni egyesületünk törekvéseit és célkitűzéseit, másrészt 
rámutatni a Híd magyar kisebbségellenes ténykedésére.

A Szervezkedés és célkitűzések című fejezetünkben világosan kifej-
tettjük, hogy egyesületi ideológiánk kiépítésénél a kisebbségi életet élő 
magyar társadalom szükségletei és parancsoló követelményei voltak a 
legfőbb szempontok. Ezek a szempontok vezettek bennünket abban a 
felfogásunkban, hogy kisebbségi társadalmunk minden életmegnyil-
vánulását, gazdaságit, erkölcsit és szellemit, a kisebbségi sors kötele-
zettséget és elhivatottságot jelentő síkjára hozva kell vizsgálat tárgyává 
tennünk. Mi a kisebbségi létérdekek szolgálatának útjáról sohasem 
voltunk hajlandók letérni. Hirdettük: hogy ezen az úton mozogva 
kell elvégeznünk minden olyan társadalomátformáló munkát, amely 
a lehetőségek keretein belül népkisebbségünk minden tagjának jövőt 
és fejlődést biztosító öntudatos, korszerű szellemiségű és szervezett 
kisebbségi életet biztosít. Tudtuk: hogy ezen társadalomformáló mun-
kánkban sem az osztályharcot hirdető történelmi materializmusra sem 
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Rosenberg huszadik század mítoszának fajelméleteire, sem fasizmusra, 
sem hitlerizmusra nem támaszkodhatunk.

Mindezektől az izmusoktól függetlenül hirdettük, hogy a kisebbségi 
sors minden életmegnyilvánulásban bizonyos többletet kíván: több 
munkát, több felelősséget, több felkészültséget, több áldozatkészséget, 
több lemondást és nagyobb fegyelmet. Nem engedtük mellékesnek és 
főleg fölöslegesnek nyilvánítani a vallási életet, s a keresztény nemzeti 
életszemléletben láttuk a minden kisebbségi törekvést és létérdekszol-
gálatot egyirányosító és központosító legfőbb erőt.

Igaz! Ily irányú ideológiánk építése közben egyesületünk belső 
életében szigorú fegyelmet, és nemegyszer a diákság erejét meghaladó 
áldozatkészséget kívántunk. Hirdettük, hogy az első és legfontosabb 
kultúrszükséglet a szervezkedés lehetőségének és legelemibb alapfel-
tételeinek biztosítása. Megalkuvást nem ismerő következetességgel 
hirdettük a keresztény eszmék elválaszthatatlan összeforrását a magyar 
kultúrával. Tettük ezt pedig már akkor is, amikor a keresztény nemzeti 
gondolat említését sokan csak kézlegyintéssel, vagy egy-egy ironikus 
mosollyal intézték el.

Valószínű, hogy egyrészt ez az egyesületünk belső életében követelt 
szigorú fegyelem, másrészt a keresztény erkölcsi felfogás nyomatékos 
kihangsúlyozása volt az a két fővétség, amelynek alapján a Híd körül 
csoportosuló „haladó szellemű” ifj úság egyesületünk ellen a fasizmus 
vádját kovácsolta. Távol voltak tőlünk; soha nem jártak itt, soha nem 
volt fogalmuk arról, hogy mit jelent a Vajdaság szűkebb otthonából 
kiszakadva – bár megértő és baráti légkörű, de mégis idegen etnikumú 
környezetben – egymást segítő és kultúránkat ápoló otthont építeni. 
Sohasem látták, hogy mit tettünk itt egymásért, és az utánunk jövő-
kért, és mégis majd fölényeskedő kicsinyeskedéssel, majd testvérgyilkos 
gyűlölettel terjesztették vádjaikat.

Ezeknek a vádaknak terjesztésével kettős célt akartak elérni.   Elő-
ször: el akarták hitetni a vajdasági magyar társadalommal, hogy egye-
sületünk ifj úsága komolytalan, felületes, önállótlan és hogy puszta 
külsőségek hatása alatt fasiszta és egyéb idegen eszmék szolgálatában 
áll. Másodszor: a már középiskolai tanulmányaik alatt többé-kevésbé 
befolyásuk alá került, és a zágrebi egyetemre szándékozó fi atalok lelké-
ben rendszeres tudatossággal fejlesztették az egyesülettel való szembe-
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helyezkedés, ellenállás és idegenkedés gondolatát. Ennek a törekvésnek 
további célja szintén világos volt. A nehezebb anyagi viszonyok és szo-
ciális körülmények mellett tanult és érettségizett fi atalokat meg kellett 
győzniük a zágrebi magyar főiskolások egyesületének nép- és közös-
ségellenességéről. A már legtöbbször saját családi és egész környezetük 
körülményei súlyos gazdasági és szociális szembeszökőségeinek hatása 
alatt nevelkedett, tapasztalatlanabb fi ataloknál ez nem is ment valami 
nehezen. Csak következetesen kellett híresztelni, hogy a zágrebi egye-
temen legnagyobbrészt ezresekkel dobálózó burzsuj gyerekek vannak, 
akik éjjel-nappal lumpolnak, kártyáznak, Hitlert és Mussolinit éltetve 
semmi komoly dologgal nem foglalkoznak. Még egy pár hasonló mese 
vagy hazugság elég volt ahhoz, hogy az ide kerülő fi atalember részben az 
előbb említett születési és társadalmi hovatartozásából, valamint családi 
körülményeiből eredő gátlások, és a tudatosan fejlesztett előítéletek 
hatása alatt egy tudatalatti, de szinte rögeszmeszerű merev elutasító 
és szembehelyezkedő állásponttal lépjen fel egyesületünkkel szemben.

Tervük azonban sem egyik, sem a másik irányban nem sikerült. 
A magyar társadalom írásmódjukból, cikkeikből, és a Híd körül cso-
portosuló „haladó szelleműek” minden ténykedésénél megnyilvánuló 
irányzatos törekvésükből rövidesen tisztába jött céljaikkal. A magyar 
közmondásnak ama bizonyos „lólába” minden cselekedetükből kilát-
szott egy kicsit. Másrészt az idekerülő fi atal magyar egyetemi hallgató 
is, hacsak nem vezette abszolút rosszakarat, vagy gátlásos előítéletekből 
alkotott makacs „csak azért sem”-mel indokolt ellenállás, rövidesen 
meggyőződhetett az előzetes vádak tendenciózus és hamis hazugsá-
gairól. Belátta, hogy az egyesület mindenben megfelel az egyetemi 
hatóságok által jóváhagyott alapszabályok rendelkezéseinek, és ezen 
keretek között előrelátott és megengedett feladatkörnek a legnagyobb 
lelkiismerettel, a legjobb akarattal és tudással igyekszik megfelelni. 
Lassan nem is annyira azt kezdte érezni és belátni, hogy mit jelent 
ennek az egyesületnek a létezése, hanem hogy mit jelentene az, ha ez 
az egyesület nem lenne.

Mikor ezek a terveik nem sikerültek, akkor azt kezdték híresztelni, 
hogy egyesületünknek nincsenek szociális elképzelései. Bár számtalan 
bizonyítékát adtuk, most ismét szükségesnek tartjuk ellentmondást 
nem tűrő hangon leszögezni: hogy nem igaz, miszerint a nemzeti és 
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keresztény alapon álló ifj úság nem foglalkozik a magyar nép szociális 
kérdéseivel. Igenis foglalkozunk! – de a kisebbségi életben fi gyelmen 
kívül nem hagyható elvek szigorú szem előtt tartása mellett. Mielőtt 
beszélnél, gondold meg jól, hogy mivel ártasz, és mivel használsz! – 
mondja egy bölcs mondás. Ha valahol, úgy a mi kisebbségi életünkben 
nagy jelentősége van ennek a bölcsességnek, mert a fecsegés sokszor 
több nyálat jelent, mint munkát.

A kisebbségi élet tanította meg a magyar ifj úságot, hogy a nemzeti 
gondolat kihangsúlyozása nem lehet üres jelszó – mint ahogy ezt a 
Híd körüliek hangoztatják –, hanem a fogalom nagyszerűségének 
megfelelő, komoly tartalmú magyar életszemlélet. A nemzeti gondo-
latokból táplálkozó magyar életszemlélet ma pedig egy olyan törekvést 
jelent, amely az osztály- és rangkülönbség nélküli egységes és testvéri 
kisebbségi magyar társadalom megteremtésére törekszik. A nemzeti 
gondolat lényege egy olyan törekvés, amely a fajtánk adottságaiból és 
képességeiből eredő lehetőségek között a magyar nép minden egyes 
tagjának a legmagasabb szellemi fokot és legnagyobb anyagi jólétet 
szeretné biztosítani.

Részünkre csak az olyan tartalmú nemzeti felfogás jelent értéket, 
amely minden magyar embert minél műveltebbnek és minél jobb 
anyagi körülmények között akar látni. A felemelkedett, és a szó lényegi 
értelmében vett keresztény nemzeti felfogásnak fáj a széles néprétegek 
szellemi elmaradottsága, rongyossága, kenyértelensége, föld- s hajlék-
nélkülisége. Valljuk és hisszük, hogy fi nn testvéreink példája szerint a 
magyar kisemberek, a földmunkások, gyári munkások és kisbirtokosok 
is hozzá tudnának szokni a fürdőszobás, egészséges, padlós lakásokhoz. 
Szükség esetén ők se utasítanák vissza a korszerű egészségügyi elbánást: 
az üdülést, a szanatóriumot stb. De a rádiót, a jó könyvet is rövid időn 
belül nélkülözhetetlen szükségletnek tekintenék. Hirdetjük, hogy a 
komoly és szolid műveltségközlés a társadalmi hajcsövesség kapilláris je-
lenségeinek legjobb szabályozója, és legmegbízhatóbb biztonsági szelepe.

Igen! A mi egyesületünk a keresztény erkölcsi felfogáson alapuló 
nemzeti gondolatot mindig ilyen emelkedettebb felfogás szemszögé-
ből magyarázta. Mindezt azért tartjuk fontosnak megjegyezni, mert 
nem engedhetjük meg, hogy a nemzeti gondolatot és keresztény világ-
szemléletet úton-útfélen reakciósnak és maradinak tüntessék föl, hogy 



e 396 w   q

q

ugyanakkor a komoly szociális kérdésekkel való foglalkozást egyedül 
a „Híd haladó szellemű ifj úságának” tulajdonítsák. De szóljunk most 
még egypár szót arról is, amit  Féjával,  Németh Lászlóval,  Földesi Fe-
renccel,  Illyés Gyulával és a többi magyar falukutatóval kapcsolatban 
vetnek szemünkre.

Az újabb időben szinte járványszerűen divatba jött, hogy azzal a 
bizonyos „haladó szellemű” jelszóval kérkedő ifj úsági csoport, fajtánk-
nak elvitathatatlanul sok érdemet szerzett íróknak munkásságára való 
hivatkozással – műveik magyarázgatásával – legtöbbször olyan össze-
függések és vonatkozások felfedezésével, amely az illető íróknak soha 
eszükbe sem jutott, igyekszik egyrészt ezeket az írókat és műveiket is 
idegen eszmék szolgálatába állítani, másrészt pedig a saját „haladó” 
szellemének igazolására felhasználni. Megnyugtatjuk a „haladó szel-
lemű” ifj úságot, hogy ezeknek a kiváló íróknak a művei előttünk sem 
ismeretlenek. Csakhogy mi nem használtuk fel arra, hogy kisebbségi 
nincstelenjeinek ezer ferde kommentár kíséretével, az osztályharc és 
gyűlölet terjesztésével gyengítsük és gyérítsük kisebbségi társadalmunk 
különben sem valami erős és tömött sorait. Nem! Ezt nem tettük! Nem 
űztünk olcsó vásárt azzal sem, hogy egymást túllicitálva, a komoly 
szociológiai, nagyon divatszerű, foghegyről beszélgető, ironikusan 
mosolygó, munkást és parasztot mentő gigerlijeinek és selyemfi úinak 
öntelt szerepében tetszelegjünk. Ezzel kapcsolatban lehetetlen föl nem 
idéznünk egy fi atal magyar tudósnak, dr.  Rónai Andrásnak mondá-
sát: „Ha az ilyen szószátyár, a legtöbb helyes elgondolást kiforgató és 
félremagyarázó elemek tudnák, hogy ilyen fecsegésükkel a legigazabb 
törekvéseket is kompromittálva, éppen ők lesznek a szociális újítások 
legnagyobb kerékkötői, valószínűleg kevesebbet fecsegnének, és még 
kevesebbet felelőtlenkednének.” Nem, ilyesmit mi sohasem tettünk! 
Mi több, eddig még csak azt sem tartottuk szükségesnek, hogy egy 
aláírásoktól hemzsegő nyilatkozattal, vagy újságcikkel dörgölőzzünk 
hozzá ezekhez a kiváló írókhoz, akik minden elismerést megérdemlő 
munkásságukkal és tanításukkal hozzájárultak az előbbiekben kifejtett, 
és általunk vallott nemzeti gondolat izmosításához. Megszívleltük a 
tanácsokat, tanultunk tanításaikból, és ezeket munkánk közben csend-
ben, minden feltűnés nélkül gyakorlatilag is igyekszünk hasznosítani. 
Így jártunk el, mert mi ezeket a kérdéseket is a mi sajátos kisebbségi 
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életünk és helyzetünk szem előtt tartásával tettük bírálat tárgyává, mert 
mi mindig tudatában voltunk a Kalangya áprilisi számában  Szirmai 
Károly által kifejezett igazságnak, hogy: „nem az a nagylegény, aki a 
magyarországi viszonyokat bírálja – ahol úgyis elegen vannak sokkal 
rátermettebbek –, hanem aki itt igyekszik rendbe hozni a szénánkat”. 
Hisz nem szorul különösebb bizonyításra, hogy amíg az önálló állami 
élet keretei között élő többségi magyarság a régi bűnök és korszerűtlen-
ség ellen indított harcával nemcsak saját magának, a többségi életet élő, 
hanem a kisebbségi sorsban élő magyarságnak is hasznára lehet, addig 
a kisebbségi élet sajátos viszonyai között ezeket a kérdéseket, csak az 
egész fajtára károsan ható, destruktív formában tárgyalhatjuk. Ennek 
alátámasztására elegendő a pozsonyi rádió magyar-gyalázó leadásaira 
emlékezni.

Íme, nagy vonásokban ezek lennének az okai annak, hogy mi, ki-
sebbségi körülményeink között, nem ebben, a mások komoly irodalmi 
vagy szociográfi ai munkásságán való tétlen elmélkedésben, de többször 
üres és káros fecsegésben látjuk kisebbségi életünk feladatait.

Lássuk most még pár szóval ennek a haladó ifj úságnak a gondolko-
dását. Világmegváltó elvekről való vég nélküli elmélkedés. Az összeol-
vasott műveknek minden körültekintés és bírálat nélküli elfogadása. 
A merev dogmatizmushoz való csökönyös ragaszkodás. Szürke közöny, 
ironikus gúny minden más megmozdulás vagy munka iránt, amely 
nem illeszthető be világmegváltó ábrándjaik eszmetárába. Nevetséges, 
tettetett, fontoskodással párosult komolykodás. Minden életmegnyilvá-
nulásban és társadalmi jelenségben polgári jelleg után való kutatás. Fon-
toskodó bölcsességgel rendezgetik az egész világegyetemet. Érzelmes 
színekkel ecsetelik a kínai, japán és spanyol nép sorsát, ugyanakkor nem 
veszik észre, nem látják meg közvetlen környezetük kiáltó szükségleteit 
és tennivalóit. Saját sorsunkhoz és ügyeinkhez közelálló dolgok és ten-
nivalók nem igen érdeklik őket. De minek is ilyen nevetséges, kispol-
gári dolgokkal foglalkozni, amikor gőgös büszkeséggel álmodhatnak 
világmegváltó eszméik fellegvárában. Minek dolgozni? Minek küzdeni, 
verejtékezni, lemondani és áldozatokat hozni kis emberek köznapi 
dolgaiért? Mindez fölösleges, mert világmegváltó terveik megvalósítása 
úgyis egy csapásra megoldja minden problémánkat. Nagyjából ezek 
lennének azok a jellemző vonások és felfogások, amelyek a kisebbségi 
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összefogást és népünk létérdekszolgálatát legjobban hátráltató, keveset 
cselekvő, de annál többet fecsegő Hídat, és a körülötte csoportosuló 
történelmi materializmus „haladó szellemű” megszállottjait jellemzi. 
Veszedelmes kór rágja ifj úságunk így gondolkodó csoportját. Ennek a 
kórnak elterjedéséért az itt menedéket talált hontalan menekülteket 
terheli a felelősség. Ifj úságunk egy kisebb, köréjük csoportosított ré-
szét arra tanították, hogy a magyar kérdés nem fontos. Ez csak valami 
tizedrendű dolog, mert nemzeti életünk kizárólagos belső kérdéseit is 
a nemzetközi kérdések és összefüggések síkjába kell állítani.

Ennyit a kisebbségi magyar sajtóról. A dolgok egyik részét mi így 
látjuk, így bíráljuk, másik részét így érezzük, így hisszük és akarjuk. 
Ha másoknak ez talán nem is tetszik, ám lássák ők a maguk, és a mi 
ezen kérdésekkel kapcsolatos dolgainkat, ahogy akarják, mi feltartóz-
tathatatlanul megyünk a magunk útján. 

Számot adunk. A Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók 
Kultúregyesületének Értesítője 1932–1940. Összeállította 
a szerkesztőbizottság. Zagreb, Tiskara Šek (B. Šek), 1940. 

A sajtó, 98–112. p.
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1937. szeptember hó 1-től harminckét előadás áll az egyesületek 
rendelkezésére – Az iskolán kívüli népnevelés mindenütt 
elkezdődhetik

A Reggeli Újság és az Egyesületi Közlöny keretében megalakult   Köz-
művelődési Tanács munkához látott. Hosszas elmélkedések és ta-
nácskozások helyett azonnal gyakorlati tevékenységet fejt ki. Az az 
álláspontja, hogy az elmélkedések ideje lejárt, és a legkisebb cselekedet is 
ezerszer többet ér a megállapítások tömegénél. A Közművelődési Tanács 
– miként elnevezése is hirdeti – kizárólag kulturális téren működik, 
amint ezt lapunk hasábjain több cikkben hetekkel ezelőtt kifejtettük. 
Egyelőre az 1937–1938. idényre harminckét előadást készít el. Ezek 
az előadások tartalmuk és fajuk szerint öt csoportra oszthatók: 1. 
egészségügyi, 2. társadalmi és erkölcsvédelmi, 3. természettudományi, 
4. mezőgazdasági, 5. irodalmi. Az előadásokat kiváló szakíróink, orvo-
saink, tanáraink, gazdáink, íróink írják. A nyár folyamán készülnek el 
az előadások, melyeket kéziratként kinyomat a Közművelődési Tanács.

Ezek az előadások külön-külön nemcsak hasznosak, hanem érde-
kesek is lesznek. Népszerű hangjuk mellett a tudomány és technika 
mai eredményeiről számolnak be. A Közművelődési Tanács azonban 
a fontos munkáját azzal teszi tökéletessé, hogy az egyesületeknél oda 
hat majd, hogy a tanfolyamokat megszervezzék. Természetesen, amíg 
nincsenek kész előadások, addig az iskolán kívüli népnevelés nem szer-
vezhető meg. Ezért első dolga volt a tanácsnak ezekről gondoskodni. 
Közben érdeklődés történt néhány nagyobb és néhány kisebb egyesü-
letnél, hogy hajlandók-e ebben a nagy jelentőségű népnevelő munkában 
részt venni. A beérkezett válaszokból annyi lelkesedés és tenni akarás 
áradt, hogy megállapíthatjuk: kisebbségi életünkben átfogó, egész 
népünkre kiterjedő munka kezdetét veheti.

Tehát kész, jól megírt előadásaink lesznek. Lesz-e azonban minden-
ütt olyan személy, aki azt szépen, élvezhetően és hatásosan felolvassa? 
A beérkezett értesítések arról tájékoztatnak, hogy kisebb helyeken erre 
alkalmas személy nincsen. A Közművelődési Tanács ezt az akadályt 
is elhárítja, mert az olyan egyesületekben, ahol a szabadegyetemet 
megszervezik, jó felolvasókról vagy előadásokról gondoskodik. A Köz-
művelődési Tanács mind a kéziratként kinyomott előadásokat, mind 
az előadókat díjtalanul küldi és semmi anyagi ellenértéket nem fogad 
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el. Mindössze feltételül tűzi ki, hogy az egyesületek vezetősége gondos-
kodjék arról, hogy a Közművelődési Tanácsot pontosan tájékoztassák:

 1.  mikor tartották meg az előadást?
 2.  melyik helyiségben?
 3.  hányan voltak a hallgatók soraiban?
 4.  ki volt a felolvasó?
 5.  mi volt az előadásról az általános vélemény? 

Ezeket a pontokat a Közművelődési Tanács ugyancsak kinyomatja és 
az iskolán kívüli népneveléssel foglalkozó egyesületeknek megküldi fel-
használás, illetve kitöltés végett. Ezen adatokat a Közművelődési Tanács 
összegyűjti, feldolgozza. Számon tartja majd az egész magyarság, hogy 
melyik egyesület mit tesz a népnevelésért! Hogy milyen átfogó és nagy 
jelentőségű munka indult meg, annak körvonalazására ismertetjük az 
előadások címeit. Szerzőiket pedig későbbi számainkban közöljük, 
mert néhány előadásnak megírása még gazdát cserélhet.

Első csoport: 1. Csecsemővédelem. 2. Anyavédelem. 3. Harc a tü-
dővész ellen. 4. Védekezzünk a vér- és nemi baj ellen. 5. Kerüljük el az 
infl uenzát. 6. Az elsősegély nyújtása. 7. Fog és fogfájás. 8. A mindent 
fertőző házilégy.

Második csoport: 1. Az egykéről. 2. Családvédelem. 3. Káromkodás 
és pletyka. 4. Hit és tudomány. 5. A babonákról. 6. A gyermeknevelés.

Harmadik csoport: 1. Mi a fi zika? 2. Ismernünk kell-e a vegytant? 
3. A csillagok világa. 4. Növények élete. 5. Az állattan. 6. A villamos-
ságról és a rádióról.

Negyedik csoport: 1. Kendertermelés. 2. Konyhakertészet. 3. Tava-
szi munkák a földön. 4. Őszi munkák a földön. 5. Gyümölcstermelés 
és értékesítés. 6. Hogyan bánjunk állatainkkal?

Ötödik csoport: 1.  Petőfi  élete. 2.  Arany János élete és munkái. 3. 
 Vörösmarty, az ember és a költő. 4. A Bach-korszak költői. 5. Legszebb 
magyar regények. 6. A daloló magyar nép.

A Közművelődési Tanács a legjobb tudása szerint, de fi gyelembe 
véve a mi sajátos viszonyainkat, állította össze és osztotta ki megírásra 
az előadásokat. Lesznek persze kritikusai, akik ebben az összeállításban 
hiányokat állapítanak meg. A jóakaratú kritikát és felszólalást a tanács 
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örömmel fogadja, mert amit csinál, mindnyájunk ügye. Harminckét 
előadás keretébe azonban lehetetlen az élet ezerszínűségét és a tudni-
valók rengetegét beszorítani. Vigasztaló azonban az a körülmény, hogy 
amennyiben elegendő lesz az oly egyesületek száma, melyek ebben a 
népnevelő munkában részt kívánnak venni, úgy évenként újabb 32 
előadással gazdagítjuk majd ezt a kulturális állományunkat.

A Közművelődési Tanács ezzel a cselekedetével megszünteti majd 
azt a panaszt, ami eddig az egyesületek részéről jogosan fennállott, 
hogy nincsenek előadóink, nem tarthatunk rendszeres előadásokat. 
Az ősszel hát megindulhat a nagy népnevelő munka, és most majd az 
egyesületeknek kell megmutatniuk, hogy azon az erkölcsi és kulturális 
magaslaton állanak, melyre őket népünk helyezte. 

Reggeli Újság, 1937. március 28. 17. p.
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qA NÉP NEVELÉSE AZ EGYESÜLETEK 
ERKÖLCSI KÖTELESSÉGE!
Az egyesületekben mozgalom indult meg a szabadegyetemek 
szervezésére – Harminckét előadással indul meg az iskolán kívüli 
népoktatás ez év szeptemberében

Népünk fennmaradása elsősorban műveltségi kérdés, és ha most, bár-
milyen néven működő egyesület, társaskör stb. ebből a közös munkából 
részét ki nem veszi, törekvéseinkkel szemben közönyt tanúsít, erkölcsi 
mulasztást követ el és fajtánk ellensége.

Múlt heti számunkban közöltük, hogy a szabadegyetemek szerve-
zésének alapját képező előadásokat megírás végett kiosztottuk szakíró-
inknak: orvosainknak, tanárainknak, közgazdasági íróinknak és szép-
íróinknak. Közöltük a szabadegyetem előadás programját, szakonként 
és címenként. Közleményünk, annak ellenére, hogy csak egyetlen hét 
múlt el és az egyesületek az idő rövidsége miatt azzal behatóan foglal-
kozni nem tudtak, nagy örömöt és lelkesedést váltott úgy az egyesületek 
vezetőinél, mint a tagoknál is. De elismerő sorokat kaptunk a magyar 
közélet sok számottevő tagjától is.

Érthető is az a jóakaratú megértés, ami a Közművelődési Tanács 
első gyakorlati tevékenységét fogadja. Végre olyan akció született, ami 
nemcsak egy-egy városunkra vagy csak egyetlen társaskörre szorítkozik, 
hanem áldásait mindenki egyformán élvezheti. Egyik kiváló egyesületi 
vezetőnk igen értékes óhajának teszünk itt eleget, amikor felhívjuk az 
egyesületek vezetőit és választmányát, hogy az iskolán kívüli népnevelés 
kérdésével, a szabadegyetemek szervezésével már most kezdjenek foglal-
kozni. Amíg a nyáron át szakíróink a szükséges előadásokat megírják, 
amíg a Közművelődési Tanács azokat kinyomatja, az egyesületeknek 
az előadás elvi részét kell elintézni.

1. A választmányokat minden egyesület hívja össze, és hozzon hatá-
rozatot az ingyenes előadások rendszeres megtartására, azaz a szabad-
egyetem megszervezésére. El kell már most dönteni, hány előadást tarta-
nak hetenként. Ugyancsak már most kell határozni aff elől, hogy ezeket 
az előadásokat tarkítani akarják-e szavalatokkal vagy énekszámokkal, 
abból a célból, hogy a közönség minél nagyobb számban jelenjen meg.

2. Külön bizottság szervezendő, amely gondoskodik arról, hogy az 
előadásokat a közönség tudomásul vegye, és minél nagyobb számban 
látogassa. Ez a kultúrbizottság hathatós szóbeli és más propagandát 
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fejtsen ki, hogy az előadások népszerűek, kedveltek legyenek és erkölcsi 
sikert érjenek el.

3. Határozatot kell hozni az egyesületek választmányainak, hogy 
a Közművelődési Tanács az érintkezést és levelezést kire, melyik sze-
mélyre bízza.

A Közművelődési Tanács minden egyesületnek díjtalanul áll ren-
delkezésre az előadások megszervezésére vonatkozólag. Szükség esetén 
megbízottját a választmányi ülésre is kiküldi.

Végül igen fontos mindenkinek tudni azt, hogy a szabadegyetem 
szervezése nemcsak a Magyar Közművelődési Egyesületek erkölcsi 
feladata, hanem bármily néven működő társaskörnek, népköröknek, 
olvasókörnek, felekezeti alapon álló egyesületeknek, sport és ifj úsági 
szervezeteknek is.

Az előadások tartalma és szelleme olyan, hogy azokat akár katolikus, 
akár református vagy más vallási alapon álló egyesületben felolvashat-
ják. A Csecsemővédelem, az Anyavédelem, a Kendertermelés, A gyü-
mölcs értékesítése,  Petőfi  vagy  Arany működéséről szóló előadások, 
de mind valamennyien olyanok, amelyek senki nézeteit, legyen az 
bármilyen pártállású vagy felekezetű, nem sérti. A Közművelődési 
Ta nács munkája nem pártoskodó, hanem egyes egyedül a magyar nép 
művelését szolgálja.

De a Közművelődési Tanács minden egyes magyar emberhez is 
fordul. Arra kéri őket, ha nem tagjai semmilyen egyesületnek, úgy 
azonnal iratkozzanak be, és fejtsenek ki munkát az egyesületben olyan 
irányban, hogy a szabadegyetem az ősszel megkezdhesse működését. 
Az egyesületi tagokat arra kéri a Közművelődési Tanács, hogy az 
egyesületek vezetőitől tudakolják meg, hogy a népnevelésért mit és 
mikor szándékoznak cselekedni? Összehívták-e már ebben az ügyben 
a választmányt? Megszervezik-e a Közművelődési Tanács ingyenes 
anyagával a szabadegyetemet? A magyar nép művelődéséért, erkölcsi 
és anyagi haladásáért mindnyájunknak cselekedni kell!

Reggeli Újság, 1937. április 11., 17. p. 
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qKossa János (Keck Zsigmond) 
ÉDES ANYANYELVÜNK

A napokban egy furcsa lapot hozott a posta. Cirill betűs, ismeretlen, 
kezdetleges írás s a szöveg érthetetlen. Hirtelenében úgy álltam az írás 
előtt, mint 1920-ban a cirillé vedlett címtáblák előtt, betűzve s talál-
gatva az értelmet. Nehezen jöttem rá s furcsa érzéssel, hogy magyarul 
írták a lapot, de cirill betűkkel: „Kedves bátyám... szeretettel húgod.” 
Egy távoli kis rokonom dicsekedett el első írásával. Hogy feleljek neki? 
Hogy magyarázzam meg, hogy ez a dicsekedő s dicséretet váró kis írás 
nékem milyen zavaró és fájó. Most itt felelek neki s magamnak, számára 
biztosan érthetetlenül, magamnak talán vigasztalanul. Neki még sok 
mindent meg kell tanulnia, a magyar betűn és a szón kívül, amíg felfogja 
azt a kérdést, amit nekem feltett, nekünk de sokat kell még törnünk a 
fejünket, míg erre választ, megoldást adhatunk.

A magyar betűről kellene írnom. Azaz kis húgom esetéből kiin-
dulva a magyar betűtelenségről, írástudatlanságról. Analfabétákról, 
fél-, háromnegyed- és teljes analfabétákról. A jugoszláviai magyar 
közművelődésről, közoktatásunk bűneiről, pusztuló örökségünkről: a 
magyar nyelvről. És megmaradásának alapfeltételéről: az írástudásról.

A vojvodinai iskolapolitika nehéz mesterség volt mindig s fogas 
kérdés ma is. Vojvodina ezerszínű varrottasán, természet, gyarmati-po-
litika, szétszóródás-adta nemzetségi területén előrelátó kultúr-rendszert 
kiépíteni, közoktatási egységet és rendszert adni úgyszólván képtelen-
ség. Apám valamikor egy-két évig szerb gimnáziumba kényszerült, mert 
az volt a legkönnyebben megközelíthető. Az elemiben – még a háború 
első éveiben – sváb gyerekekkel ültem egy padban, akiknek magyar 
nyelven való erőlködését kínos volt hallgatni. De a jómódú szülők nó-
gatták őket, mert úri s magyar embert akartak belőlük faragni. Azóta 
persze biztosan és öntudatosan beszélik népük nyelvét. De attól félek, 
kis húgom mindig habozva néz majd fel, hogy tyét vagy csét kell-e írni, 
hogy az ékezetekről vagy kettős mássalhangzókról ne is beszéljünk.

Előttem fekszik az 1921-es állami statisztikának a közoktatásra vo-
natkozó része. Bánságok szerint osztályozza az írástudatlanokat s így a 
dunai bánság 34,1% írástudatlanjában nemcsak Bácska, Bánát, Baranya 
szégyenét látom. Hiszen vannak a dunai bánságban ma is járások, ahol 
50, sőt 60%-on felül van az írástudatlanok száma. De ez a felosztás 
maga is egy nagy hibára mutat, a bánság lehet közigazgatási egység, de 
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közoktatás tekintetében bizony különálló, semmilyen más keretbe nem 
foglalható terület a Vojvodina. Ide egészen sajátos iskolai és közokta-
tási politika kellene. Hiszen a Vojvodinának nemcsak történetében és 
hagyományaiban, de kultúrájában is megnyilatkozó sajátosságai eléggé 
bizonyítják önálló kultúrterület voltát. Ez itt most sem politikai, sem 
kulturális partikularizmus, egyszerűen az adottságokkal való számolás.

Ami a közoktatás ügyét megakasztja, az a nemzetiségi kérdés. 
Három, sőt négy nyelven tanítani és mégis valami közös kultúrát 
adni, ehhez a mi kezdetleges közoktatásunk gyenge. Elzásznak ősrégi 
kétnyelvű kultúrája van, és mégis óriási nehézséggel és úgyszólván ki-
küszöbölhetetlen hibákkal küszködik a közoktatás. Nem egy külföldi 
diák, akinek megvan saját kiművelt anyanyelve, jobban megtanul né-
metül is, franciául is, mint az odavaló főiskolás. És ha ez a kétnyelvűség 
– majdnem azt írtam, s azt hiszem találóan, kétlakiság – a főiskolán 
ennyire szerencsétlen, akkor elképzelhetjük, milyen lehet, ha ugyanez 
nem a főiskolán probléma, mint ott, hanem az elemi és a középiskolai 
oktatásban. Mert ott az elemi és a középiskolai oktatás kiküszöbölte 
ezt a kérdést nyelv tekintetében tökéletes tanszabadságával, elegendő 
iskoláival, elég tanerővel és megfelelő tankönyvekkel. Nálunk bizony 
nagyon összetett és nehéz ez a kérdés. És nem is annyira pénz, iskola-
helyiség és tanerő kérdése, hanem a legtöbb esetben helyi és időleges 
jóakaraté. A közoktatástól pedig, mint bürokratikus intézménytől, 
amíg intézményesen nem számol kultúrterületének adottságaival, 
jóakaratot várni nem lehet.

Kis húgom esete így éppen nem szórványos, és dicsekvő írástudása 
mellett is bizony analfabétának kell neveznünk, ha az írást kifejezésnek 
s nem egyszerűen egy megtanult kézügyességnek tartjuk. Ő nem írni, 
hanem rajzolni tud, cifra, idegenszerű ábrákat, de a betűnek, a szónak, 
amit leír, nincs lelke. Sose lesz neki otthonos, jóleső érzés a betűre nézni, 
mindig zavaros tananyag marad számára. És így nemcsak képzetlenség 
és műveletlenség, de belső összeütközés és lelki megosztottság is lesz 
az eredmény.

De menjünk tovább. Kis húgom talán tovább tanul majd, és egy 
feltételezhető szülői, otthoni oktatás után kiegyenlítődik nála az anya-
nyelv és írás kérdése. De aki nem tanul tovább? Pedig ez a gyakoribb 
eset. A cifra betűket később csak adófelszólításokon vagy a katonaságnál 
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láthatja mindinkább elmosódó értelemmel, és akkor az írni-olvasni 
tanult analfabéták közé lehet sorozni.

Vojvodina írástudatlansága nagyon bonyolult betegség. Az analfabe-
tizmusnak legkülönbözőbb fokozatait és osztályait állapíthatjuk meg. 
Nézzünk most szembe ezen fokozatokkal és osztályozással.

A szomorú osztályozás legelején azok állnak, akik soha semmiféle 
betűt nem tanultak. A Vojvodina tanyavilágának elhanyagolt ma-
gyarsága ez, mely még egészen nagy városok közvetlen közelségében és 
közoktatási területén is írástudatlan marad. Szuboticán pl. a 11 éven 
felüli lakosság 22,3%-a analfabéta. A szuboticai magyar írástudatlanok 
számára csak következtethetünk. Föltételezhető, hogy a szuboticai 
magyarság arányszáma rosszabb, mint a többi nemzetiségé, de még 
ugyanazon arányban is 5000-en felül van a 11 évnél idősebb magyar 
analfabéták száma! Ezzel szemben a télen indult meg az első tanfolyam 
magyar analfabéták számára és 30 jelentkező közül 20 megtanult írni-
olvasni. Az 5000 és 20 számok ellentéte mutatja mulasztásainkat és kö-
telességünket. Az összmagyarságra vonatkozólag csak egy pontos adatot 
tudunk: az 1921-es népszámlálás adatai szerint Jugoszlávia magyar 
lakosságából az 5 éven felüliek 20,9%-a volt analfabéta (a németségnek 
csak 10,7%-a). Az 1931-es népszámlálás a 11 éven felülieket számítja 
csak, és nemzetiségi szempontból nem dolgozza fel az analfabéták 
statisztikáját. Így még megközelítőleg sem tudunk összehasonlítást 
tenni és 10 év közoktatásának eredményét felmutatni.

A magyarság mai helyzetét csak kerülő úton és megközelítőleg ál-
lapíthatjuk meg. Abban a két járásban és két városban, ahol a lakosság 
zöme magyar (topolai és szentai járás, Szenta és Szt. Kanizsa város), a 11 
éven felüli lakosság 15,5%-a analfabéta. E két járás és két város adataiból 
is igen sokat láthatunk. A négy terület közül legkevesebb analfabétája 
Szt. Kanizsának van (13,6%), ami a magyar lakosság tömörségének 
tudható be. A legtöbb a topolai járásban van (16,5%), ahol a magyarság 
arányszáma a négy terület közül a legkisebb és tanyavilága a legkiter-
jedtebb. Az írástudatlanság a tömörség és helyi iskolák hiányának 
tulajdonítható legnagyobb részben. Nyers számokban kifejezve a két 
járásban és két városban 14 ezer 11 éven felüli magyar analfabéta van.

Mindjárt meg kell azonban jegyeznünk, hogy a magyarság művelő-
dés szempontjából ezeken a helyeken van a legkedvezőbb helyzetben, 
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hiszen egyéb nemzetiségek művelődési statisztikájából is látható, 
hogy a tömörséggel egyenes arányban áll a művelődés foka. Ha tehát 
a legmagyarabb helyeken minden hatodik 11 éven felüli magyar ember 
írástudatlan, akkor az egész Vojvodina területén minden ötödik, sőt 
negyedik magyar ember analfabéta. És ez minden bizonnyal azt jelenti, 
hogy 1921 óta a magyar analfabéták száma csak nőhetett.

Én valamennyire ismerem Vojvodina magyarságát s mégis alig tud-
nék 40–50 analfabétát felsorolni, akiket ismerek. És azt hiszem, hogy 
a magyar értelmiségi és polgári osztály legnagyobb része tíz ujján meg 
tudja számolni azokat a magyar írástudatlanokat, akiket személyesen 
ismer. Milyen kevéssé ismerjük azt a rétegét a kisebbségi magyarságnak, 
amellyel leginkább kellene törődnünk! Nagy és súlyos mulasztásokat, 
tájékozatlanságot, nemtörődést tár ez fel.

Az írástudatlanok második, nem kevésbé szomorú osztálya azokból 
regrutálódik, akik használat és gyakorlat híján elfelejtik az írás-olvasást. 
Akiknek nincs pénzük könyvre, újságra s nincs alkalmuk és idejük 
olvasásra, művelődésre. Az előbb felsorolt számban bizony sok ilyen 
is van, de a statisztikában ma még írni-olvasni tudónak feltüntetettek 
közül is egy jó rész ide süllyed. Ez persze nem a közoktatás bűne, de 
jó példája annak, mennyire gazdasági kérdés kisebbségünk közműve-
lődése. Ezekről nincs statisztikánk, mert a népszámlálás csak azokat 
mutatja meg, akik írástudatlanok maradtak, azokról, akik írástudat-
lanokká válnak, nem tud. Pedig nem elhanyagolható ezeknek száma 
sem, és amellett ez nemcsak hiány, mint az első esetben, ez vesztés, ez 
rontás, ez értékek elkallódása, a már meglevőnek eltékozlása. Ebbe a 
veszteség-lajstromba jut az a sok száz és száz magyar gyerek, aki úgy-
ahogy megtanult olvasni, és betűt vetni, de aki azután soha könyvet 
nem lát, és sohasem lesz módja s alkalma felhasználni. Ide azután nem 
elég analfabéta-tanfolyam, sőt az a könyvszolgálat sem lenne elég, ami-
nők hiányát annyira panaszoljuk, ide sokkal nagyobb és hathatósabb, 
gyökeresebb segítség kéne.

Fél és háromnegyed analfabétákat is ismer kisebbségi sorsunk. 
Ezek azok a gyermekeink, akik nem anyanyelvükön részesülnek köz-
oktatásban. Akiknek idegen marad a betű és sohasem lesz jó barát, a 
legjobb esetben is magánszorgalommal pótolt dadogó magyar olvasás 
és szánalmasan erőlködő hibás írás. Kis húgom, ha történetesen nem 
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tanulhatna tovább, a fél analfabéták ezen csoportjába jutna. És hogy 
ezeknek száma sem elenyésző, mutatja azoknak a középiskolába jutó 
magyar gyermekeknek gyakori példája, akik nevükön kívül semmit 
se tudnak anyanyelvükön leírni. És azok, akik cirill betűkkel írnak 
magyar levelet. Akik zsenge négy évük alatt, vagy nagyon hiányosan 
hat év alatt, nem tudnak két nyelvvel megbirkózni. Hogy az írástudat-
lanoknak ez az osztályozása nem túlzott, arra szomorú bizonyíték a 
középiskolába kerülő magyar gyerekek versenyképtelensége és számuk 
állandó sorvadása. Ezek is kimaradtak a statisztikából, amely ilyen 
felemás írástudásról nem tud.

De mi, akik tudunk róla, mit mondjunk nekik, hogy tanítsuk őket 
és szerettessük meg velük a magyar betűt?

Írástudó az, aki folyékonyan, megerőltetés nélkül és kedvvel olvas 
anyanyelvén és helyesen, szabatosan fejezi ki gondolatait írásban. Erre 
azonban a mai közoktatási rendszer mellett mind kevesebb a példa. A 
vojvodinai közoktatás hiányai már az óvodán és előkészítőn kezdődnek. 
A magyar gyermekek legnagyobb része nem jár óvodába. Ha pedig jár, 
az odahaza anyanyelvén beszélő gyermek alig pihegő értelmét teljesen 
érthetetlen szavakkal, versekkel terhelik meg. Kicsiny gyermekagyában 
összekeverednek a szavak, fogalmak, meghamisíthatatlanul zavaros 
képzeteket ültetnek el lelkükben. Ez persze a ritkább eset, hiszen 
a szuboticai óvódáskorú gyermekeknek csak 15%-a jár óvodába és 
ugyanannyi előkészítőbe. De hogy ilyen óvodákba és előkészítőkbe 
nem járnak gyermekeink, azon még panaszkodni sem lehet! Pedig nem 
közművelődési, de egyszerűen szociális szempontból képtelenség, hogy 
egy város, amelynek nincsenek napközi otthonai, ennyire elhanyagolja 
kis gyermekeit.

Az elemi iskolai oktatás is óriási hiányokat mutat úgy általános, úgy 
kisebbségi szempontból. A szuboticai közoktatási terület 75 iskolájából 
a városban 4 magyar iskola van (mlakai, sömjéki, Kakas-, homoki). E 
négy iskola 4 magyar osztályának körülbelül 650 tanulója van. Az V. 
és VI. osztály mindenütt államnyelvű, de különben sem jöhet tekin-
tetbe, mert Szuboticán ezen korosztály tanköteleseinek csak 10%-a jár 
iskolába. A tanköteles magyar gyermekek száma az I–IV. osztályokban 
3500-ra tehető, de szuboticai általános iskoláztatás arányában legalább 
2800 magyar gyermeknek kellene az elemi iskola I–IV. osztályaiba 
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járni. Szubotica összes gyermekeinek csak 80%-a jár az elemi iskola 
négy osztályába és a magyar gyermekek egynegyed része sem részesül 
anyanyelv-oktatásban (18,5%). Városunk közoktatási politikája tehát 
iskolán kívül és iskolában gyártja az írástudatlanok fent elsorolt külön-
böző fajtáit, és így lehet városunknak 11 éven felüli lakosságból 22,3% 
analfabéta. Minden ötödik iskolakoron túl lévő ember írástudatlan.

Közoktatásunk általános és speciális hiányai mind arra mutatnak, 
hogy egészen sajátos, adottságaival számoló és azokból kiinduló isko-
lapolitika kellene tehát Vojvodina területén.

Kis húgom és számtalan magyar gyermek amilyen tétova írásában 
és beszédében, olyan használhatatlan lesz kisebbségével súlyosbított 
életharcában. A kisebbség kisebbrendűségérzetét csak egy erős nyelvbe 
és népi kultúrába ültetett nemzetiségi öntudat tudja ellensúlyozni. Mert 
a kisebbrendűség érzetével, határozatlanságával nemcsak magyarsága, 
nemzetisége sorvad el az embernek, hanem emberisége is. Csak nyelvé-
vel, népének nyelvében élő múltjával, hagyományaival, történelmével, 
egész kultúrájával – csak nemzetiségének öntudatával és az egészben 
feloldódásával járulhat hozzá itt is a magyarság Vojvodina kultúrájához. 
Mert ha ez a kultúra ma hiányaiban és kezdetlegességében körvona-
lazható is csak, biztos hiszünk egy kiegyensúlyozott, fejlődő, értékeket 
termő vojvodinai kultúrában. 

Híd, 1939. június, 224–228. p.
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q Batta Péter
A NÉPRAJZI GYŰJTÉSRŐL

Kulturális megmozdulásunk egyik fontos célja megmenteni, rendszer-
be foglalni kisebbségi népünk meglévő értékeit. Ez alatt értjük: a 
nyelvi, viseletbeli, építkezési, háziipari stb. különösségeit, szokásait, 
művészetét. Sajnos, ez irányban alig történt valami, pedig a munka 
sürgős, mert a kultúra fejlődése, az anyagi nehézségekkel való küszkö-
dés napról napra eltöröl, megsemmisít, feledésbe merít egy-egy szép 
viseletet, nótát, szokást, lerombol egy-egy napsugaras homlokzatot 
vagy nagykaput, amelyekről pedig eddig még az idegen is felismerte 
mindjárt a magyart.

Be kell vallanom, hogy rendelkezésre álló szakkönyvek hiányában 
magam is csak emlékezetemre, a régen hallottakra, olvasottakra tá-
maszkodva írom e sorokat, s inkább csak a lendítést szeretném megadni, 
hogy azután az avatottabbak folytassák és fejezzék be a nagy művet. 
Mert bizonyos, hogy a magyarság le, egészen a Száváig kisebb-nagyobb 
tömbökben él együtt, s ezekre a vidékekre rányomja bélyegét. Nemcsak 
azáltal, hogy beszéde, dalai, szokásai eltérők az uralkodó szlávságétól, 
hanem építkezési modora is más. Viselete, ruházati cikkei, háziipari 
tárgyai meg éppen megkülönböztetik sorstársaitól, a szerbektől, hor-
vátoktól, bunyevácoktól, sokácoktól, sváboktól. Ezeket a megkülön-
böztető népi sajátosságokat volna elsőrendű kötelességünk a jövőnek 
megmenteni. Mik volnának tehát az első teendők? 

Falunként vagy legalább vidékenként keresni megfelelő intelligens 
embereket, lehetőleg tanárokat, tanítókat, papokat, akik vidékük 
magyar népi sajátosságait összegyűjtenék, rajzban, fényképben megörö-
kítenék. S minderről cikkekben megemlékeznének, beszámolnának. 
Idővel a gyűjtött dolgokat eredetiben, rajzban vagy fényképben egy 
magyar kisebbségi néprajzi múzeumban kellene egyesíteni. A gyűjtés-
nek szakszerűen kellene történnie, vagyis külön kellene csoportosítani 
a nyelvi, külön a viseletbeli, építkezési és talán háziipari sajátosságokat. 
Külön a Tisza menti, külön a Duna menti, külön a szerémségi, a bánáti, 
a baranyai, s a muraközi magyarságét.

Ez a nagy horderejű munka nemcsak érdekes, de kedves is volna. 
Melyik intelligens magyar embert ne érdekelne, például – ha van szíve 
és lelke – az a kérdés, miért tart a szögedi nyelvjárás csak Horgosig. 
Zentán már inkább palócosan beszélnek a magyarok. Martonos és 
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Stara Kanjiža népe beszédén meg már csak gyengén érzik a szögedi 
tájszólás, de semmiképp se palócos, Senta közelsége dacára sem. S egy-
általán miért beszél a sentai magyar mély „á”-val, amely már csaknem 
az ,,ó” felé hajlik. Vagy nem volna érdekes és kedves megtudni attól a 
horgosi öreg, bús magyartól, hogy mit tart az ő szögedies beszédjéről, 
az ő származásáról? Ugyanezeket a sentai mokány magyar atyafi tól a 
palócokkal, a muraközieket Zalával, Vassal kapcsolatban. Vagy nem 
volna-e érdekes kutatni s felderíteni, mily befolyása van a népi jellegre 
a foglalkozásnak? Hogy vajon az, aki földműveléssel keresi kenyerét, 
nem változik-e könnyebben és gyorsabban, mint az, aki állattenyésztés-
sel, halászattal vagy mondjuk ún. ipari növények (dohány, len, kender, 
komló, cukorrépa stb.) termelésével foglalkozik?

Kutatni kellene, s megállapítani, vajon a négy nagy folyó mentén 
halászatból élő magyarok használnak-e még ősi szerszámokat is? S hogy 
nevezik ezeket? Vannak-e különleges halászati módszereik, fogásaik, 
cselvetéseik? Hogy nevezik a halak sokféle fajtáját?

A nótagyűjtésből már adtam egy kis kóstolót. Egy csokorra való ka-
nizsai nótát kottástól együtt leközöltem a Kalangya áprilisi számában. 
Meg kellene ezt próbálni minden magyar nyelvszigeten. Meg kellene 
örökíteni főleg a lakodalmi kidanoló és párosító dalok szövegét, melódi-
áját. A különleges szokásokat ezzel kapcsolatban. No meg a keresztelői, 
temetési, aratói ünnepeket. Luca-szék faragását. Húsvéti locsolkodást, 
karácsony körüli Betlehem-járást meg a háromkirályoki népszokásokat.

A magyaros, zsinóros, pitykegombos viselet utolsó mohikánjait 
meg kellene óvni a pusztulástól. Ott, ahol még tömegesen megtartotta 
népünk szép ruhaformáit, azon kellene iparkodni, hogy tartsa meg azt 
továbbra is. Sőt fejlessze, szépítse, díszítse, ha van rá mód, anyag és al-
kalom. Főleg a leány, és asszonynépet lehet az ilyesminek megnyerni. A 
szép, díszes, kivarrott pruszlikokat, ködmönkéket, rokolyákat, szögedi 
papucsokat a világért se szabad letenni kisasszonyos selyemruhákért, 
gumisarkas cipőkért. Pártát, fejkendőt a kalappal nem volna szabad 
felcserélni. 

Azt is fi gyelemmel kellene kísérni, hogy falusi népünk megmarad-e, 
ha nősül vagy férjhez megy, kis faluja határai között? Vagy átnéz a szom-
szédba is?! Kötnek-e házasságot más felekezetbeliekkel, s ha igen, mily 
befolyással van ez jövőjükre, szokásaikra? Viseleteikre? S végül, hogy hol 
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helyezkedik el falvaink emberfölöslege? Kubikossá lesz-e, vagy uradalmi 
cseléddé? Esetleg – s ami a legvalószínűbb – a városokba húzódik, s 
iparmunkássá válik? Avagy kivándorol az országból? Ha igen, hová?

Mind, mind igen fontos tudnivalók, amelyek különben egyes 
részeikben nem is csak bennünket érdekelnek, hanem magát az ál-
lamhatalmat is, s jöhet idő, hogy azok, akik e kérdésekkel behatóan 
s módszeresen foglalkoznak, meghívást nyernek ankétekre, fontos 
tárgyalásokra, amelyeknél épp e kérdések ismerete a döntő.

Elismerem, hogy e kérdéseket felvetni egy cikk keretében sokkal 
könnyebb, mint azokat megvalósítani. A nép gyermeke bizalmatlan 
a nadrágos úri fajtával szemben. S nem nyilatkozik meg szívesen, ha 
észreveszi, hogy a kaputos atyafi  őt kísérleti nyúl szerepére kárhoztatja. 
Mert ebben az esetben vagy nem nyilatkozik meg őszintén, vagy pedig 
hamis adatokkal félrevezeti az úrfajtát, s utána jót nevet. Kérdéseket 
nem szabad tehát direkte föltenni, hanem ha már a kutató a maga 
közvetlenségével megszerettette magát a néppel, úgy kell intéznie a 
dolgokat, hogy a nép fi ának szíve önmagától nyíljék meg, s önként 
beszéljen, s meséljen, s adjon meg mindent, amit a néprajzi lesipuskás 
tudni akar. Tehát ne, mint városi s ne, mint úr jelenjék meg a kutató 
a nép között, hanem mint jó barát, aki tanáccsal, útbaigazítással látja 
el őket. Aki segíteni akar a bajban, mókázni a vidámságban. S ha már 
mint ilyet látják s megszeretik, fogjon hozzá a tulajdonképpeni gyűjtő-
munkához. Ha ugyan akkorra már minden adat nem volna a zsebében.

Ezek volnának a célok s azon eszközök és módszerek, amelyek e célok 
eléréséhez vezetnek, vagy egyelőre közelebb visznek. Nagyon örülnék, 
ha az itt elvetett mag termő talajba hullott volna, s megindulna itt, 
szűkebb hazánk, a volt Vajdaság területén is az oly kedves és oly nemes 
népmentő foglalkozás, a néprajzi gyűjtés. 

Kalangya, 1934. január, 73–75. p.
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A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
MŰKEDVELŐ SZÍNJÁTSZÁS

A jugoszláviai magyarság kulturális életének legerőteljesebb és legkéz-
zelfoghatóbb megnyilvánulása a műkedvelő színjátszás, amely az elmúlt 
húsz év alatt egyre fejlődött és ma már magas színvonalat ért el. Ennek 
az adatait gyűjtöttük össze a Bokrétában emlékképpen, hogy nyoma 
maradjon későbbi korok számára is annak, hogy kik, mit dolgoztak a 
magyar népi és szellemi élet fejlesztésén és fenntartásán. Ennek a mun-
kának a terén egyaránt érdemeik vannak nemcsak a műkedvelőknek, 
hanem a szellemi élet többi vezetőinek, az egyesületek élén állóknak 
is, ezért beszámolónkban megemlékezünk róluk is, mert ők gyűjtötték 
maguk köré a műkedvelőket, irányították, oktatták őket, szervezetek 
létrehozásával, az anyagi eszközök megszerzésével, helyiségek megterem-
tésével előmozdították a műkedvelő élet kifejlődését. Az ő munkájuk 
ismertetése is szorosan hozzátartozik tehát e seregszemle teljességéhez.

Nem nehéz általános képet alkotni műkedvelőink munkásságának 
megindulásáról. Az államfordulat után csaknem azonnal, már az 
1919. év elején megtartják az első előadásokat a magyarlakta nagyobb 
városokban, községekben, legelsősorban ott, ahol voltak már régebben 
is egyesületi keretek, és ahol korábban is tartottak műkedvelő előadá-
sokat. Minden esetben jótékony célokra rendezték az előadásokat, 
amint hogy később is egyik legnagyobb jövedelmi forrását képezte 
a jótékony célú és kulturális egyesületeknek a műkedvelők előadása. 
Ingyen kenyér, csecsemőgondozás, iskolás gyermekek tejjel való ellátása, 
szegény gyermekek felruházása, karácsonyi szeretetajándékok, aggok 
ellátása, népkonyhák fenntartása sok helyütt a műkedvelők szorgos és 
önzetlen munkájából valósult meg. Ők segítették a tűzvészek és árvizek 
károsultjait otthonuk újjáépítésében, ők szerezték meg a téglákat egye-
sületi otthonaik felépítéséhez, számos vidéki sportegyesület felszerelése 
és fenntartása a műkedvelők szorgos és önzetlen munkájából valósult 
meg. Magyar műkedvelők előadásainak a jövedelme teremtette meg 
a szükséges kulturális épületeket, tűzoltólaktanyákat stb. Amikor a 
színpadról kacagtattak, ugyanannyi könnyet felszárítottak, és amikor 
könnyet csaltak a nézők szemébe, mosolyt varázsoltak sok segítségre 
szoruló ember arcára. A magyar kultúra oltárán gyújtott tűz sok temp-
lom oltára és berendezése számára teremtett anyagi alapot.
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A jótékony és közcélok szolgálatában az egyesületek vezetői szer-
vezték meg az első együtteseket a műkedvelő előadásokra. Megkeresték 
az arra alkalmas személyeket és a fi atalság, de az idősebbek is, mindig 
örömmel vállalkoztak arra, hogy színházat játsszanak a nemes célért. 
Akik képzettségüknél fogva hivatottak voltak, szívesen odaálltak szer-
vezni, tanítani a műkedvelőket. Oktatták őket, hogy megállják helyüket 
a színpadon, és azok körül, akiknek tehetségük volt hozzá, mindenütt 
kialakultak az állandó műkedvelő gárdák. Az együttesek az egyes 
helyeken, városokban és községekben egyaránt, a helyi viszonyokhoz 
képest egybeolvadtak, és el is különültek. Minden egyesületnek más 
gárdája volt, de a jobb erők egyidőben több egyesület számára, több 
együttes keretében is felléptek. Akik már rutinra tettek szert, tanították 
a többieket, és húsz év alatt esztendőről esztendőre növekedett az új 
gárda, a kiöregedettek helyére fi atal erők léptek. 

A régi kereteket elsősorban a jótékony egyesületek, iparos dalárdák, 
dalegyesületek, legényegyletek és ifj úsági szervezetek, gazdakörök, a 
petrovgrádi Magyar Közművelődési Egyesület és annak fi ókjai alkották, 
majd műkedvelő társulatokat szerveztek a sportklubok, tűzoltótestü-
letek is. Később sorra alakultak a magyar olvasókörök, népkörök, de a 
legjelentősebb munka akkor kezdődött, amikor a katolikus és refor-
mátus egyházak minden egyházközségben megalakították kulturális 
szervezeteiket. Mindkét egyház lelkészei a Keresztes Egyesületek, 
Imaapostolságok, Keresztyén Ifj úsági Egyesületek keretében maguk 
köré gyűjtötték a mindkét nembeli ifj úságot, hogy szellemi és erkölcsi 
nevelésben részesítsék őket, és általános kultúrájuk fejlesztése mellett 
súlyt helyeztek a műkedvelő előadások rendezésére is. Természetesen 
elsősorban vallásos tárgyú darabok szerepeltek a műsoron, de nem 
hiányoztak a programból a világi tárgyú színdarabok, elsősorban 
népszínművek és vidám egyfelvonásosok sem. A lelkészeknek tevékeny 
segítőtársaik voltak mindenütt a tanítók is a műkedvelők vezetésében, 
tanításában, a darabok rendezésében. A zenei élet irányítását pedig a 
kántorok, az egyházi dalárdák vezetői, karnagyai vették kezükbe.

A legtevékenyebb műkedvelő élet természetesen a városokban ala-
kult ki, ahol az idők során több, egymástól függetlenül működő, sőt 
egymással vetélkedő társulat létesült. A magyar műkedvelő élet kiala-
kulásában igen fontos feladathoz jutottak a régi hivatásos színészek, 
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akik a háború után otthonukba visszatérve továbbra is hívek maradtak 
a világot jelentő deszkákhoz. Hivatásuknál fogva ők voltak és maradtak 
ma is az állandó rendezők, és az ő játékukra alapítva merészkedhettek a 
társulatok nagyobb tudást és készültséget igénylő színművek, drámák, 
nagyoperettek előadásába is belevágni, és megállapíthatjuk, hogy a 
legtöbbször teljes sikerrel. Így kerülhettek színre a jugoszláviai ma-
gyar műkedvelők előadásában a Golem, a Néma levente, a János vitéz, 
a Bőregér, a Mosoly országa, Lehár, Strauss, Kálmán Imre operettjei.  
A nagyszerű előadások és ezek sikere egyrészt fokozták a közönség 
érdeklődését, és biztosították az anyagi sikert is, másrészt buzdították 
a műkedvelőket a további munkára, és a tehetségeseket arra, hogy ők 
is kiálljanak a színpadra. A hazatért színészek közül már itt meg kell 
említeni  Garay Bélát,  Szabó Mártont,  Zsigmondi Ferencet (Szubotica), 
 Nyárai Rezsőt (Petrovgrád),  Deák Kornélt (Kikinda, Szubotica). Az ő 
munkájuk nem csak arra terjedt ki, hogy otthonukban teljesítsék fel-
adatukat, hanem időről időre irányították, tanították a kisebb községek 
műkedvelőit is, megrendezték előadásaikat, betanították szereplőiket, 
és további munkájukban is vezették őket.

Egyes műkedvelő együttesek olyan sikert értek el, hogy hírnevük ki-
terjedt az egész jugoszláviai magyarság körében, és a jelentősebb darabok 
előadására, vendégszereplésre hívták őket más községekbe, városokba 
is. Általánossá váltak az ilyen vendégjátékok mindenfelé, Szubotica 
műkedvelői szinte az egész Duna bánságot bejárták, a noviszádiak, 
szomboriak, petrovgrádiak kölcsönösen rendezik a csereelőadásokat, 
és a többi községek műkedvelői is ellátogatnak vendégszereplésre a kö-
zeli községekbe, falvakba. Egy-egy nevesebb műkedvelő pedig számos 
alkalommal vendégszerepel más városok egyesületeinek az előadásán.

Az államfordulatot követő első években csak a városi műkedvelők 
vendégelőadásain látott „színházat” a kisebb helységek magyarsága, és 
ezek a vendégelőadások ösztökélték azután őket arra, hogy maguk is 
alakítsanak saját körükből és saját erőikkel műkedvelő együtteseket. 
Ebben a munkában mindenütt a helyi intelligencia és a városokból 
hazatért főiskolai hallgatóság támogatta, irányította a kevésbé képzett 
embereket. Lelkes, egyszerűbb emberek is vállalkoztak azonban a 
kultúrfeladatra. Írjuk meg, megörökítendő példaként, hogy a pancsevói 
lecsapolt mocsárvidék réti szétszórt szállásain   Pósa József, a városból 
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hazakerült borbélysegéd szervezett egyesületet és műkedvelő társaságot, 
amely a még elhagyottabb tanyavilágban tartott vándorelőadásokat is; 
hogy Rumán egy egyszerű kőmíves mester,  Romancsik Pál tömörítette 
egyesületbe az ottani maroknyi magyarságot, és újra megtanította a 
műkedvelő szereplés és az előadások révén a magyar fi atalságot már-már 
elfelejtett anyanyelvére. A Horvátországi bánság szétszórt magyarsága 
is egyesületei kebelében dolgozik a magyar nyelv és kultúra fennma-
radásán.

A műkedvelő színjátszás hatása kettős irányban nyilvánult meg a 
kisebbségi sorsban élő jugoszláviai magyarság kultúrája terén. Az elő-
adások, szereptanulások révén maguk a műkedvelők megismerkedtek az 
irodalom – legalábbis a színpadi irodalom – alkotásaival, megtanultak 
helyesen beszélni magyarul, leszoktak az elidegenesedett nyelvjárásról, 
és a helyes magyar beszédet átültették a környezetükbe is. A másik irány: 
a közönség tanítása, egyben nemes formában való szórakoztatása is. Az 
egyszerűbb néprétegekből verbuválódik mindenütt a nézőtér tömege; 
e közönség mindegyikének hozzátartozója, jóbarátja, ismerőse játszik 
a színpadon, e kapcsolatok vonzzák tehát az előadásra, ahol megismeri 
a népszínműveket, művelődik és fogékonyságot merít a kultúra iránt.

Mindenütt szeretettel és lelkesedéssel végzik műkedvelőink az ön-
képzésnek és a népművelésnek egyáltalán nem könnyű munkáját.  Hi szen 
nehéz a szereptanulás, fi gyelmet és szorgalmat követel. És a műkedvelők 
a mindennapi nehéz munka után pihenő idejükben előveszik szerepüket 
és megtanulják, eljárnak a próbákra, sőt a falatot is megvonják a szájuk-
tól, hogy színpadi jelmezeiket előteremtsék. Az erre való pénzt nem az 
előadások jövedelméből veszik el, nem vonják el a jótékony vagy közcél-
tól, amelynek javára az előadásokat rendezik, hanem a munka mellett 
vállalják a szerepeikkel járó kiadásokat is. Földmívesek, munkáslányok, 
iparos ifj ak, szerény javadalmazású kishivatalnokok alkotják a zömét a 
magyar műkedvelő színészeknek, de el kell ismerni a magasabb intel-
lektuelek, egyetemi képzettségű személyiségek, nagyvonalú emberek 
áldozatosságát, akik nem vonják ki magukat a kultúrmunkából, ha-
nem személyi válogatás nélkül részt vesznek a műkedvelő munkában, 
együtt tanulnak, próbálnak, szerepelnek bárkivel, akiben tehetség van 
ahhoz, hogy a színpadon fellépjen. Társadalmi fokozatokat egyenlít ki 
a műkedvelés, összehozza az „urat és parasztot”, akik magyarságukban, 
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magyar kultúrájukban találkoznak, együtt dolgoznak. Önérzetet 
nevel ezáltal a műkedvelés az egyszerűbbekbe, más oldalról viszont 
megmutatja azt, hogy az élet és a kultúra vonatkozásaiban a kenyérke-
reső munka különbözősége mellett, a vagyoni eltolódottságok mellett 
a belső érték és a tehetség egy szintre hozza az embereket egymással.

Nagymértékben hozzájárult az elmúlt húsz év alatt a műkedvelő 
színjátszás a jugoszláviai magyarság önálló szellemi életének kiala-
kulásához és megszilárdulásához. Egyre szaporodtak a műkedvelő 
együttesek, és ma már alig van község, falu, sőt tanyacsoport, amely-
nek fi atalsága néhány előadást ne rendezne évenként. Az első próbál-
kozások legtöbbnyire kabarészerű előadások: dalok, táncszámok és 
egyfelvonásos darabok, azonban néhány ilynemű próbálkozás után 
már sorra kerülnek a hosszabb bohózatok, vígjátékok, sőt a nagyobb 
készültséget igénylő színművek, operettek is. Az egészséges fejlődés 
legjobb bizonyítéka azonban az, hogy a vidéki műkedvelők legszíve-
sebben és legsűrűbben a magyar néplélekhez legközelebb álló műfajt, a 
népszínműveket kultiválják. A lelkészek, lelki vezetők helyes befolyása 
révén gyakoriak a vallásos tárgyú darabok előadásai is, természetesen 
leginkább az egyházi jellegű egyesületek keretében.

Hasznos és nagy jelentőségű hatása nyilvánult meg a műkedvelő 
szín játszásnak a falu magyarsága körében más irányban is. A falusi 
mű kedvelők az idők és a fejlődés során rátaláltak önmagukra, népi 
kul túrájukra, amikor nemcsak a már meglevő, megírt színdarabok után 
igazodva a városi „színház” utánzására szorítkoznak, hanem fokozatos 
fejlődéssel új utakat találtak már-már feledésbe menő magyar népi 
táncaik, dalaik felújítására.

Bogojevón indult meg a folyamat, ahol néhány lelkes magyar az öre-
gek útmutatásai alapján rekonstruálta a régi magyar táncokat, dalokat és 
megtanították arra a fi atalokat, akik az újra feltámasztott népviseletben 
léptek a porondra táncaikkal, nótáikkal. Példájukra hasonló mozgalom 
támadt más községekben, falvakban is. A legnagyobb eredményt e téren 
Horgos érte el, de tág tere nyílt a magyar tánc- és nótakultusznak Teme-
rinben, Doroszlovón, Pasicsevón és más falvakban is. Így született meg 
a Gyöngyösbokréta, amely ma már hozzátartozik minden népi jellegű 
előadáshoz és ünnepi megnyilvánuláshoz: jubileumhoz, zászlószente-
léshez egyaránt. A bogojevói, temerini és horgosi gyöngyösbokrétások 
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meghívást kaptak és kapnak szerte az egész Vojvodinában, és mindenütt 
szeretettel, ünnepléssel fogadják őket.

A műkedvelés volt a gerince számos egyesület megalakulásának. 
Az előadások jövedelme tette és teszi lehetővé ez egyesületek fennma-
radását, és sok egyesület a műkedvelők játéka révén jutott otthonhoz, 
előadóteremhez. Az egyesületek viszont épített színpadjaikkal, szer-
vezetükkel, összetartó képességükkel és anyagi erejükkel támogatják 
a műkedvelők munkáját. A művelődés egyéb terén is szerepük van a 
műkedvelőknek. Az egyesületek kultúrestjein is fellépnek, amivel kö-
zönséget vonzanak, és a közönségnek alkalma van ugyanakkor hallani 
ismeretterjesztő előadásokat is.

El kell ismerni, hogy egyesületeink is mindent elkövetnek a műve-
lődés terjesztése érdekében. A tanultabbak: legelsősorban a lelkészek, 
továbbá tanárok, tanítók, orvosok, ügyvédek, újságírók, főiskolai hall-
gatók sorozatos előadásokat tartanak a kultúrdélutánok, kultúrestek 
keretében a magyar irodalomról, történelemről, gazdasági, társadalmi 
és szociális kérdésekről. Tanfolyamokat rendeznek az írni nem tudók 
számára, előadásokat a helyesírásról, szaktanfolyamokat a gazdáknak, 
kézimunka oktatást a nők részére, hogy az elvont tudás mellett gyakorlati 
és az életben is hasznosítható tudásra tehessenek szert az arra szorulók.

Meg kell emlékezni a Munka című gazdasági lap szerkesztőjének, 
 Szentiványi Dezsőnek évek óta folyó akciójáról, amellyel a gazdakörök 
keretében sorozatos gazdasági szaktanfolyamot rendez. Meg kell emlí-
teni a Reggeli Újság Közművelődési Tanácsának  Andrée Dezső vezetése 
alatt megszervezett akcióját, amely abban áll, hogy az egyesületeknek 
kész előadásokat bocsátanak rendelkezésére a kulturális összejövetele-
ken való felolvasás végett. 

A kulturális összefogás és a műkedvelő színjátszás megteremtette 
a jugoszláviai magyarság önálló szellemi, irodalmi és zenei életének 
alapjait is. Az idők során támadtak színműíróink, zeneszerzőink, 
akik az első időkben rövid egyfelvonásosokkal, vidám jelenetekkel 
kísérleteztek, az utóbbi években pedig operettekkel, színművekkel 
léptek a közönség elé. A helyi szerzők darabjait elsőnek természetesen 
városaik, községeik műkedvelői mutatták be, és a közönség mindig a 
nemes igyekezetet megillető jóindulattal fogadta e bemutatkozásokat. 
Akadtak darabok, amelyek nem bírtak továbbjutni az elindulásnál, de 



q  e 419 w

q  

örömmel lehet megállapítani, hogy számos operett és színmű általános 
műsordarabja lett a jugoszláviai magyar műkedvelő színpadoknak, sőt 
egyik-másik előadásra került Magyarországon is. Ünnepi eseménye 
volt a jugoszláviai magyar kultúrának 1940. január 6-ikán a Muskátli 
ősbemutatója a szuboticai Magyar Olvasókör színpadán,  Garay Béla 
rendezésében.  Cziráky Imre színműve, amely az itteni magyarság kö-
réből és kisebbségi népi életéből vette tárgyát, a legközelebb férkőzött 
a közönség szívéhez, és azóta szinte diadalútját járja minden község 
műkedvelőinek színpadán.

Akadtak nótaköltőink, zeneszerzőink, akik szerzői estek keretében 
mutatták be alkotásaikat a közönségnek. Sokan közülük pályadíja-
kat, jutalmakat nyertek műveikkel magyarországi pályázatokon is. 
Karnagyok, kántorok egyházi dalok szerzésével tűntek ki. Kulturális 
egyesületeink, műkedvelőink módot nyújtottak arra is, hogy a közönség 
megismerkedjen a jugoszláviai magyar írók, zeneszerzők, nótaköltők al-
kotásaival, és ebből a célból minden városban, minden kultúregyesület-
ben sűrűn rendeztek szerzői esteket a legjobb erők közreműködésével.

A Bokrétában összegyűjtöttük az egyesületek, műkedvelők és kul-
turális vezetők munkájára vonatkozó adatokat. Igyekeztünk megem-
lékezni mindenkiről, akik az elmúlt két évtized alatt a színpadokon, 
az egyesületek élén, felolvasóasztaloknál egyaránt közreműködtek a 
magyar kultúra ápolásán és fejlesztésén. Több ezer személyről írunk, 
több száz képet közlünk. Tudjuk, hogy munkánk mégsem lehet teljes. 
Ezt tudja be az olvasó a rendkívüli időknek, amelyek során az adatokat 
összegyűjtöttük és annak, hogy véges erővel lehetetlen olyan munkát 
végezni, amelyhez esztendők kellenének. Jóakarat vezetett bennünket 
a Bokréta szerkesztésében, és a jóakaratú olvasója almanachunknak 
megállapíthatja, hogy a lehetőséghez képest példátlanul nagy munkát 
végeztünk, mikor összeszedtük mindazoknak az egyesületeknek és 
személyeknek a névsorát, akik rászolgáltak arra, hogy nevük és mun-
kájuk a magyar kultúra számára megörökítést nyerjen. Mindenesetre 
bizonyos, hogy a Bokréta világos és részletes áttekintést nyújt a jugo-
szláviai magyar egyesületi és műkedvelő élet indulásáról és húszéves 
fejlődéséről.

Szándékosan és tudatosan csak lexikonszerű adatokat közlünk, 
mellőztünk minden dicséretet, fokmérőt, nem számolunk be „sikerek-
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ről” és tapsokról, mert minden taps és minden siker nemcsak objektív, 
hanem viszonylagos jutalmazásai is a szereplőnek. Csak azt írjuk meg 
ki, mikor, hol szerepelt, mennyit dolgozott a műkedvelés és a kultúra 
terén, és legyen az elvégzett munka az értékmérő minden egyéb dicsérő 
szó helyett. Mert egyforma taps és elismerés illeti meg a primadonnával 
és a főszereplőkkel együtt azokat is, akik ugyanolyan lelkesedéssel a 
statiszták soraiban működnek közre, és igyekeznek teljes odaadással 
tudásuk legjavát nyújtani magyar kultúránk fennmaradásáért és 
fejlesztéséért. Jól tudjuk, hogy egyikük sem várt jutalmat önzetlen 
és közérdekű munkájáért, mégis, két évtized elmúltával, nyerjék el 
nevük és munkásságuk megörökítésével az elismerést lelkességükért 
és önzetlen fáradozásukért. És az ő példájuk legyen serkentő mindenki 
számára, aki almanachunkat olvassa és lapozgatja! 

 Farkas Frigyes: A jugoszláviai magyar műkedvelő színjátszás. In: 
Bokréta. A jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja 1919–1940. 

Szerkesztette és kiadja Farkas Frigyesné Lichtneckert Margit. 
Szubotica, Készült a Fischer Testvérek nyomdai és kliséintézetében 

é. n. [1940] 6–8. p. 
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A GYÖNGYÖSBOKRÉTA ÉS AZ EGYESÜLETEK
 

Három esztendővel ezelőtt a Gyöngyösbokrétát itt nálunk csak a 
Magyarországról érkező hírekből ismertük. A jugoszláviai magyar 
sajtó kezdeményezésére, élén a Reggeli Újsággal, felkutatta népünk 
kincseit és azokat lelkes munkával népszerűsítette. Elévülhetetlen 
a jugoszláviai magyar sajtó érdeme e téren, azonban nem esett még 
szó a Gyöngyösbokréta másik nagy támogatójáról, amely nélkül a 
Gyöngyösbokrétát nem népszerűsíthettük volna. Ez a fontos nagy 
tényező pedig a magyar társadalmi egyesületek összesége. Ha az egye-
sületek vezetőinek lelkében a Gyöngyösbokréta mozgalma visszhangra 
nem lelt volna, ha a Gyöngyösbokréták bemutatását az egyesületek nem 
segítették volna elő, ha vendégül a szereplőket nem látták volna, úgy 
a Duna bánság közönsége szép magyar élménnyel lenne szegényebb.

Az egyesületek azonban megértették és méltányolták a népünkben 
rejlő kincseket és azt a törekvést, amelyik a már-már elkallódott értéke-
ket meg akarta menteni. Az egyesületek népfenntartó és nemzeti jellege 
ebben is megnyilvánult. Le kellett ezt végre szegeznünk nemcsak azért, 
hogy az egyesületek érdemeit e téren elismerjük, hanem az igazságért 
és az utódok számára is. Most tavasszal, amikor a szabadtéri előadások 
ismét lehetővé válnak, felmerül az egyesületi életben a Gyöngyösbokréta 
megrendezésének kérdése.

Mindenekelőtt tisztáznunk kell a Gyöngyösbokréta fogalmát. 
Ugyanis némi zavar uralkodik ezen a téren, aminek a legjellegzetesebb 
tünete talán az a joggal elterjedt hiedelem, hogy a Gyöngyösbokréta 
nem más, mint magyaros népi ruhába beöltözött táncos párok mutat-
ványa. Igaz, hogy nagyon szép látvány a színes magyar ruha, és igen 
lelkesítő a gyors ütemű muzsika és a ropogós csárdás, de ez közel sem 
meríti ki a Gyöngyösbokréta fogalmát. Maga a tánc mint népi szokás 
talán egyik legszebb része lehet a Gyöngyösbokrétának, azonban még 
korántsem maga a Gyöngyösbokréta. 

Gyöngyösbokréta alatt értjük népünk minden eredeti és ősi élet-
megnyilvánulásának bemutatását. Vegyük csak sorra ezeket az életmeg-
nyilvánulásokat. Életünk a születésnél kezdődik. Ki kell kutatnunk, 
vannak-e régi, eredeti bölcsődalaink a faluban? Milyenek a keresztelői 
szokások? Milyen eredeti gyerekjáték dívik a faluban? A gyerekeknek 
melyek a kiszólásai játék közben? Azután felserdül az ifj úság, megin-
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dul a leány és a legény örökszép szerelmi játéka, majd elkövetkezik a 
háztűznéző, amelyben igen sok és eredeti költészetre bukkanunk. A 
lakodalmi szokásokról szinte alig kell beszélni. Gazdag és szép kin-
csesbányája a népi szokásoknak. Ezenkívül azonban még sok egyebet 
is felölel a Gyöngyösbokréta. Gondoljunk csak a kukoricafosztáskor 
elhangzó dalokra, az aratónótákra és -szokásokra és végtelen nótakin-
csünkre. A húsvéti és karácsonyi szokásokra. A betlehemes gyerekek 
játékaira és a húsvéti kerepelőkre. De a gazdasági élet is rendkívül sok 
anyagot nyújt a Gyöngyösbokréták számára. A szüretek bemutatása, 
az aratóünnepségek stb.

A horgosiak – megértve a Gyöngyösbokréta gondolatát – nemrégi-
ben nagyon nagy sikerrel és mély érzéseket keltve bemutatták a paprika-
szedéssel járó szép népi szokásokat. Ezzel is igazolták, hogy nemcsak a 
lobogós ingujj és a csárdás teszi a Gyöngyösbokrétát, hanem népünk éle-
tének minden megnyilvánulása. Például: ha van öreg juhász a faluban, 
aki még régi, eredeti nótákat tud, az is fölléphet a Gyöngyösbokrétában 
a színpadon, még a puliját is elhozhatja és nótázhat. Biztosítunk min-
denkit, hogy az öreg magyar juhásznak nagy sikere lesz. Egyszóval 
kimeríthetetlen gazdag anyag áll a Gyöngyösbokrétát rendezni akaró 
egyesületeknek rendelkezésére. Csak jól körül kell nézni s megfi gyelni 
a már sajnos elmosódó, de még mindig kiütköző népi jellegzetességet 
és szokásokat.

El kellett ezt végre mondanunk, hogy szembeszállhassunk a   Gyön-
gyösbokréta gondolatának fattyúhajtásaival. Mint mondottuk, helyte-
lenül, csak a Gyöngyösbokréta egyik legszebb és legmegkapóbb jelen-
ségét, a táncbemutatókat tartják Gyöngyösbokrétának. Ezért történik 
azután, hogy némely helyen nem is eredeti magyar ruhában, hanem 
csak arra emlékeztető, de elkorcsosult formában, egyenruhaszerűen 
beöltöztetnek néhány leányt és legényt, akik táncmester utasítására 
ugrabugrálnak a színpadon, és egész megjelenésükben és mutatványuk-
ban semmi közösségük nincs a magyar néppel azon kívül, hogy ők 
maguk megtévesztett magyarok. Ez ellen természetesen védekeznünk 
kell, mert nemcsak szolgálatot nem teszünk ezzel, hanem erényeinket 
és szokásainkat korcsosítjuk el velük. Ha föltétlen szerepelni vagy 
mulatozni akarnak, azt senki nem kifogásolja és van arra ezer más 
becsületes alkalom, de ne húzzuk rá mindenre a Gyöngyösbokréta sok 
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becsületet szerzett nevét. Ezért ahol nincsen olyan rendező, aki a falu 
értékeit ki tudja hántani, akkor inkább hívjuk meg a már közismert 
Gyöngyösbokréta-csoportot. Sajnos, nem sokkal dicsekedhetünk, de 
amink van, arra joggal büszkék lehetünk Az egyesületek eddig is – mint 
cikkünk elején megállapítottuk – szíves szeretettel látták vendégül az 
ismert Gyöngyösbokrétát, és sehol ezt a barátságos vendéglátást meg 
nem bánták sem erkölcsileg, sem pedig anyagilag.

A bogojevói Gyöngyösbokréta eddig főleg táncokat mutatott be, de 
ma már megértve a gondolat nagy átfogóképességét, lassanként műso-
rába illeszt a táncon kívül más és más népszokást is. Lassankint oda 
érlelődik a bogojevói Gyöngyösbokréta, hogy iskolapéldája lesz a Duna 
bánság magyarságának, és más Gyöngyösbokréta életre hívásának. A 
Gyöngyösbokréta a magyar nép lelkéből lelkedzett kincsek tárháza, 
népünk lelkiségének éltetője és népünk fejlődésébe vetett hitének 
táplálója. Rendezzünk a nyáron mindenütt Gyöngyösbokrétát, de igazi 
Gyöngyösbokrétát! 

Reggeli Újság, 1938. május 8. 33. p.
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q Kende Ferenc
 GYÖNGYÖSBOKRÉTÁNK MÉRLEGE

Mint jótékonyan üdítő, hűs hullám gyűrűzik a Duna bánságon ke-
resztül a Gyöngyösbokréta. Lelkünket fürösztjük benne és vidámítjuk 
szívünket. Szépséges nótáikon elborongunk, víg dalai pezsdítenek. 
Táncaik üteme vérünk iramlását gyorsítja és viseletük káprázatos 
színei szemünket kacagtatja. Csodáljuk, bámuljuk népünk életének 
szépséges megnyilvánulását és úgy érezzük, mint ki új erőt nyerve, 
hitében izmosodik. Az ismerkedés népünk falvainak rejtett kincseivel 
a meghatottság könnyeit lopja szemünkbe, és érzéseink zűrzavarából 
felmerül a kérdés, hogy mindez csak szentimentalizmus? Csak érzelmi 
megnyilvánulás ez, amelynek felejthetetlenül szép emlék a csúcspontja? 
Nem más, mint hogy eggyel több szórakoztató látványosságban volt 
részünk? Mit jelent az, hogy fi aink, lányaink szíves szeretettel vállalják 
ezt a fáradságot, és hogy közönségünk lelkesen tódul körükbe?

A Gyöngyösbokréta rendezésének gondolata nem itt született. Hosz-
szú annak története, ami életre keltette. Ennek az eszmének életet adó 
csírája két fogalomba foglalható: fajszeretet, megújhodni akarás. Csak 
az ősöktől örökölt hagyományok, szokások átmentése és ápolása ment-
hetik meg a fajt. Azok pusztulása meggyöngíti erkölcsüket, elerőtleníti 
életüket. A minden oldalról fenyegető idegen hatások elszívják életere-
jüket, és a szokását elhagyó fajta, a népek nagy kavargásának valamelyik 
nagy áramlatába nyomtalanul elvegyül. Soha a nép nagyobb veszélynek 
nem volt kitéve, mint mostanában. A hihetetlenül fejlett közlekedési 
eszközöktől kezdve a rádió éjjel-nappal hangzó befolyásáig száz és száz 
tényező marja, fogyasztja a népi szokásokat és életük alkotmányos 
erkölcsiségét. A Gyöngyösbokréta célja: a népet saját magához vissza-
vezetni. Megbecsültetni vele ősi kincseit. A módszer jónak bizonyul. 
Ha a kultúrában elől járó társadalmi osztályok a fi gyelem és a megértés 
jeleivel tisztelik meg a népi megnyilvánulást, úgy az náluk feltétlen ön-
becsülésre vezet. Megtanulja a falu, hogy ő nem az „elmaradt, lenézett, 
tudatlan paraszt”, hanem társadalmunk fontos és alapvető tényezője. 
Megtudja, hogy szokásai és viselete nem rejteni való ósdiság, hanem 
mindnyájunk bölcsőjének dísze. Élete új értelmet kap és megőrzi, félti, 
vigyázza majd értékeit. Unos-untig hangoztatott tétel, de itt helyén való 
az ismétlése, hogy a falu megmentése a magunk pusztulásától óv meg. 
Mindent hát a faluért! −  hirdeti a Gyöngyösbokréta.
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De koránt sincs ezzel kimerítve a Gyöngyösbokréta jelentősége. 
Forrása lett az íróknak, a festőknek és a zenészeknek. Dekadens korunk 
művészei hosszú és változatos bolyongásaik után most mintha árnyat 
adó pálmák alá értek volna. A néger, az egyiptomi, mexikói és egyéb 
idegen és holt formák felelevenítése és népszerűsítése, művészetünkbe 
való átültetése minden erőlködésük ellenére nem nyert polgárjogot, 
és nem szívódott fel vérünkbe. Festőink kiábrándultan dobták el 
ecseteiket, mert az idegen népek primitív, ősi formáit, melyeket a de-
kadencia ellenhatásaként akartak elfogadtatni, a kísérletnél nem jutott 
tovább. Korunk zenészei, félre téve a túlfejlett klasszikus formákat, a 
Gyöngyösbokréták termő helyére, a falura menekültek, és a juhászboj-
tárok meg a ráncos arcú anyókák szájából vetették elragadtatásukban 
kottára a mi ősi melódiáinkat. Az írók szakítottak a zamatos és roman-
tikus, a heroikus és a bölcsen sunyi paraszttal, akiket íróasztalukon 
formáltak, és arra a belátásra jutottak, hogy az ezer színben ragyogó 
falusi nép élete, tárgyban és bonyolultságban, képzeletük szárnyalását 
felülmúlja. Ki tehát a faluba, ismerkedni ősi kultúránkkal és meríteni 
annak a forrásnak a vízéből, amely felfrissíti elernyedő életünket és 
művészetünket! Ezt is jelenti a Gyöngyösbokréta! 

Sokrétű értelme van a Gyöngyösbokrétának ott, ahol az államhata-
lom faji és szellemi közösségben van a vezető társadalmi osztályokkal, 
és jóakaratú támogatásukat és a kedvezésnek ezer jeleit élvezhetik. De 
mit jelent az ide átplántált és idegen népek között élő kisszámú nem-
zetiség Gyöngyösbokrétája? Azonos-e jelentőségével, azzal az eredettel, 
amelyből származik? Nem ment-e át olyan változatokon, hogy szülő 
anyja sem ismerne már reá?

A mi Gyöngyösbokrétánk üde és friss. A szeretet keltette életre, nem 
rendezői munka volt a bölcsője. Nem tanult szerepeket mutattak be, és 
a lebilincselő látványosság nem hosszú előkészületek munkájának ered-
ménye volt. Népünk megnyilatkozása ez, természetes őszinteségében, 
kedves egyszerűségében. Ebben egyezik minden Gyöngyösbokrétával. 
Különbség tehát nem az összetételben, hanem a jelentőségében van. 
Amott a Gyöngyösbokrétát rendezők és résztvevők az államalkotók 
fajából kerülnek ki. Nálunk a Gyöngyösbokréta nem a hétköznapi 
értelemben vett államalkotó nemzet hozzátartozója, szívének nem 
dédelgetett ügye. Ezért a mi Gyöngyösbokrétánknak más a jelentősége. 
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Mindenekelőtt lélektartó, lélekerősítő szerepe van. Hitet adó és reményt 
keltő, mint a bensőséges imádság. Ámde csak abban az esetben nyeri 
ezt a szépséges és nemes értelmét, ha a faluval való megismerkedésünk, 
népünkkel való törődésünk nem marad az ünneplés, a muzsika, a tánc, 
a kedély és a hangulat kereteiben. A mi Gyöngyösbokrétánknak csak 
akkor van becsületes értelme és igaz értéke, ha a faluval való törődésünk 
nemcsak az életük szebbik részére szorítkozik. 

Bogojevó volt a jugoszláviai Gyöngyösbokréta első állomása. Az 
ámuló városi nép a lélekemelő szép látványossággal nem tudott betelni, 
és a jugoszláviai magyar sajtó heteken át megérdemelten zengte dicsé-
retét. A magyar ünneppé emelkedett Gyöngyösbokréta azonban eddig 
csak széltében terjed, és igaz értelme felé még nem mélyült el. Az élet 
szép oldala mögött a gond feketéje sötétlik, és mit sem ér az ünneplés 
felszíne, a lelkesedés szalmalángja, ha életadó gyökereket nem vizsgálva 
az ünnepelt és hozsannázott nép anyagi életével nem törődünk. Vessünk 
hát egy pillantást Bogojevó népére, amelytől eddig csak derűt kaptunk!

Bogojevón körülbelül 6500 lélek él. Olyan színtiszta magyar köz-
ség, amilyen talán egy sincs Jugoszláviában. A határa kicsi, körülbelül 
hatezer katasztrális hold. Tragédiája, hogy földjének egyharmada 
már idegen kézben van! A szomszédos német községek; mileticsiek 
és karavukovóiak birtokolják. Mi ennek az oka? Bogojevó határában 
nincsen első osztályú föld. A szomszédos német községek földjei 
azonban mind elsőrendűek. A német községek lakói, mint telepesek, 
számarányukhoz képest elegendő földet kaptak. Főleg Karavukovó 
jutott nagy megművelhető területhez az árvízmentesítéskor. Azután 
köztudomású, hogy ők nem voltak jobbágyok. Bár Bogojevón sem volt 
földbirtokos uraság, de abban az időben kicsi volt határa. Az úgyneve-
zett erdőségek nagy része pedig kincstári erdő volt. Majd ötven évvel ez-
előtt csángókat telepítettek oda a Dráva felső folyásának mellékéről, és 
ezeknek osztották ki a kincstári földet, 12–12 hold szántóval. A kicsiny 
határhoz mérten a lakosság túlszaporodott. Ezzel szemben a szomszéd 
német községekben tehetős és vagyonos polgárok voltak, kulturáltabb 
mezőgazdasággal, kisebbségi termelő és értékesítő szövetkezetekkel, 
melyek segítségükre voltak, hogy miután fölszaporodott pénzükért 
ott már nem tudtak földet vásárolni, a bogojevói földeket szerezzék 
meg. Amíg a németeket terjeszkedésükben ésszerű meggondolással 
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szervezték, addig a magyarság semmi oldalról támogatást nem kapott. 
Árvizek vagy rossz termés idején a bogojevói magyarság kenyér nélkül 
maradt, eladósodott, ugyanakkor pedig a szomszédos német községek 
szervezetei népüket messzemenő kölcsönökkel tudták támogatni és 
lábra állítani. Ezért a bogojevói határ termésének egyharmada most 
nem a község népének tulajdona. És súlyosbítja helyzetüket, hogy a 
szomszédos községek birtokosai a bogojevói földekért csak a köteles 
adót fi zetik, de sem robotot, sem egyéb közszolgáltatást nem végeznek.

Hosszú volna a bogojevói nép minden hibáján kívül történő elszegé-
nyedését itt leírni. Talán a Gyöngyösbokréta mozgalom fogja kiváltani, 
hogy a mértékadók fi gyelme most feléjük és sorstársaik felé irányul. 
Mert meg kell mondani, hogy a mi bogojevói népünkben nincs hiba, 
és pusztulás felé vezető elszegényedésüket rajtuk kívül álló okok idézik 
elő. Népünk igen szívós és kitartó a munkában, és a szomszédos német 
községek népei egy és ugyanazon munkában sohasem értek el olyan 
teljesítményt, mint a magyarok. De míg az ő részükre megteremtették 
a mindent felölelő szövetkezeteket és népjóléti intézményeket, addig a 
mi népünkkel senki sem törődött. Vagyis, hogy a bogojevói föld egy-
harmada idegen kézre jutott, az nem a szorgalmán és munkabírásán 
múlott, hanem a kívülről indított társadalmi szervezettség hiányának 
tudható be.  

Egész kötetre szóló az a tanulmány, amit bogojevóról írni lehetne. 
Ezeknek a munkálatoknak a megkezdésére, népünk helyzetén való javí-
tásokat célzó cselekedetekre int bennünket a mi Gyöngyösbokrétánk. 
Mit ér minden ünnepség és a régi szép szokások felelevenítése, ha min-
den anyagi alap elpusztul, ha népünk lába alól az ősi földet kihúzzák. A 
mi Gyöngyösbokrétánk elmélyült értelme: védjük meg népünk földjét!

Néhány hete (1936 augusztus hó), hogy a Gyöngyösbokrétát 
ideplántáltuk, és azóta a bogojevói sikeren felbuzdulva már Bezdán, 
Temerin, Bácska Topolya, Jermenovci községek lakossága hasonló népi 
ünnepségeket rendezett. És amint napilapjaink jelentik, a közeli napok-
ban Pacsir, Sztára-Moravica, Gornyamuzslya, Szkorenovác, Csantavir 
népe is Gyöngyösbokrétát rendez, habár néhol más nevet választanak 
a népszokások bemutatójának. Nincsen magyar szív, mely örömtől ne 
repesne e hírek hallatára, és nincs közöttünk olyan, aki a nép kulturá-
lis és lélekemelő megmozdulását ne helyeselné, és lelkes szeretettel ne 
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karolná fel. Gyöngyösbokrétánk ilyen népszerűsége azonban néhány 
olyan kérdést vet a felszínre, melyeket még idejében kell tisztázni, ne-
hogy veszélyeztesse a Gyöngyösbokréta lényegét és értelmét.

Világosan rá kell arra mutatni, hogy a Gyöngyösbokréta nem 
színházi attrakció, nem jelmezes felvonulás, nem betanult táncok 
bemutatója, nem varietéből kikopott magyar romantikájú műdalok 
előadása. A Gyöngyösbokréta eszméje ennek élesen az ellenkezője. 
A Gyöngyösbokréta egyenes hadüzenet minden elkorcsosult szerze-
ménynek, legyen az tánc vagy dal, és célja a nép szívében és lelkében 
született természetes kincsek megmentése, felelevenítése, népszerűsítése 
és izmosítása. Ahol kihalt az ősi és eredeti dal, ahol a régi ruhákból 
kivetkőztek, ahol szokásaikat elhagyták, ott vagy nem szabad rendezni 
Gyöngyösbokrétát, vagy csak úgy lehet, ha meghívják azoknak a fal-
vaknak népét, ahol mindezt megőrizték. A bácskatopolai Gazdakör 
helyesen cselekedett, amikor a bogojevóiakat és doroszlovóiakat, akik e 
kincsekben gazdagok, meghívták bemutatóra. Ezzel a Gyöngyösbokréta 
eszméjének igaz szolgálatot tett.

A bezdániak eljárásában már hiba volt. Bezdán község fejlett népe 
előrehaladott civilizáltsága, elvárosiasodása folytán rég elhagyta népi 
szokásait, eredeti viseletét, dalait, s ezért minden igyekezetük, melyet 
saját magukból merítettek a „Gyöngykaláris” megrendezésére, torzó 
maradt. A magyar formaruhába öltözött és táncrendező dirigálására pa-
lotást és csárdást táncoló legények operettszerűen hatottak. A bezdáni 
kultúrmunka értékéből ez a tévedés mit sem von le, mert hiszen ott is 
jelen voltak a bogojevóiak és doroszlovóiak eredeti viseletükben. Nem 
akarunk kákán csomót keresni. Ez a mozgalom nálunk még csecsemő-
korát éli, és csak a szeretet hangja illeti meg és mondatja ezt. De most 
kell rámutatni erre, hogy a veszélyt csírájában fojtsuk el. 

A Gyöngyösbokréta – és ezt kell a köztudatba belevinni – az ere-
deti és ősöktől örökölt népi dal, tánc és viselet. De korántsem csak 
ennyi, hanem sok minden egyéb: bölcsődalok, a keresztelői szokások, 
a betlehemesek énekei, a fonóban és a kukoricafosztáskor elhangzó 
dalok, az arató ünnepek, szüretek, lakodalmi szokások, a juhász-, 
csikós-, kanásznóták, a nép ajkán termő szerelmi és más dalok elő-
adása. Egyszóval a népi élet mindennemű eredeti megnyilvánulásának 
bemutatása. 
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Természetesen a Gyöngyösbokréta művelése nem zárja ki, hogy 
azt a város- és faluszerte megnyilvánuló hatalmas kultúrmunkát, 
amit a műkedvelő színielőadások rendezése jelent, minden erőnkből 
ne folytassuk. De vigyáznunk kell. E kettőt nem szabad összekeverni 
azzal a jelszóval, hogy ma minden szépet és jót adunk. Bezdánban a 
Gyöngykalárissal egyidejűleg előadták  Emőd Tamás és  Szirmai Albert  
Mézeskalács című mesejátékát, Temerinben  Kacsóh Pongrác János 
vitéz daljátékát, Bácska-Topolán  Tóth Ede Falu rossza népszínművét 
és vendéghívó csaléteknek biggyesztették csak oda a népszerűvé vált 
Gyöngyösbokrétát, annak kárára.

A Gyöngyösbokrétának szinte kimeríthetetlen az anyaga, és sem a 
különben nagyszerű szabadtéri színielőadások, sem a Gyöngyösbokréta 
nem szorulnak egymás kisegítésére. Ellenkezőleg, egymás rovására, 
rontására vannak, mert ezáltal kellő súlyt ezekre egyenkint nem he-
lyeznek. A szabadtéri színielőadásokat a Gyöngyösbokrétával nem kell 
alátámasztani. Azok ma nálunk olyan színvonalon mozognak, hogy 
kultúréletünk tengelyébe kerültek. A hivatásos színészetünk hiánya 
olyan műkedvelő gárdáknak adott életet, amelyekre büszkék lehetünk.

Helyén való ideiktatni  Popovics Dáka65 volt miniszter, szenátor, 
kitűnő publicista és a jugoszláviai nemzeti kisebbségek éles szemű fi -
gyelőjének szerkesztésében megjelenő Dan című szerb nyelvű napilap 
1936. július 30-i Kisebbségeink élete című cikkét, mely fordításban így 
hangzik: „Magyar és német kisebbségeink szellemi vezetői erre a nyári 
idényre gazdag programot készítettek. Belpolitikai gondjaikat ránk, 
szlávokra hagyták. A mi népünk egymást öli a politikai népgyűléseken 
és értekezleteken, és ebből a valóságban semmi hasznos reánk nem szár-
mazik. Ezekről a politikai gyűlésekről népünk elkeseredettebben megy 

 65 Popović, Daka (Újvidék, 1886. december 28. – Újvidék, 1967. február 17.) 
szerb építészmérnök, történész és publicista. Szegeden járt a reáltanodába, 
mérnöki tanulmányait Budapesten végezte. 1918-ban a szerb katonaság 
Újvidékre történt bevonulását követően tagja volt a Szerb Nemzeti Tanács-
nak. 1927-ben a Radikális Párt listáján került be a belgrádi szkupstinába, 
1928–1929 között az agrárreform lebonyolításával megbízott miniszter. 1929. 
október 9-én kinevezték az akkor megalakult Duna bánság első bánjává. 
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haza, mint ahogy oda ment. Ezalatt a kisebbségeink vezetői tömegeik 
részére a szabad ég alatt előadásokat rendeznek kitűnő közművelődési 
és nevelő műsorral. Ezekről az előadásokról, amelyek szórakozást is 
nyújtanak, a magyar és német paraszt, valamint városi polgár lelkileg 
felüdülve tér vissza napi elfoglaltságához.

Kisebbségeink vezetői tervszerűen dolgoznak. Irodalmukból kivá-
lasztják a legjobb műveket, és ily módon fejlesztik a nemzeti szellemet, 
emelik a tömegek nemzeti büszkeségét és nemzeti öntudatát. Azokról 
a tömegekről van szó, amelyek a civilizációtól távoli bácskai falvakban 
élnek. És a nép jön, nem százanként, hanem ezrenként. Jönnek öregek, 
akik még soha életükben színpadot nem láttak. Most alkalmuk van 
arra, hogy előadást lássanak, a színház a faluba, a szállások közelébe 
megy. A falusi nép nem szeret messzire távozni lakhelyétől. A faluba, 
a szállásának közelébe még elmegy, hogy előadást lásson, de azt már 
nehezen határozza el, hogy városba is betérjen.

A mi magyarjaink elsajátították a németek munkamódját és még-
hozzá annyira, hogy hamarosan felül is múlták őket. A németek a 
Harmadik Birodalomban bevezették a tömegmunkát. Ezt a munkát 
átvették a jugoszláviai németek, és tőlük a munkamódszert a magyar-
jaink. Belátták azt, hogy a paraszt keveset olvas és abból, amit elolvas, 
kevés marad a fejében. Az élőszó, a képek játéka sokkal mélyebb hatást 
gyakorolnak a parasztra, és azért az uraik azt mondották: »Ha a nép 
nem jön hozzánk, mi megyünk hozzá« – a régi Mohamed-közmondás 
példájára. És ez a vállalkozásuk sikerrel járt.

A katolikus Illés-nap előestéjén a temerini műkedvelők színielőadást 
rendeztek, amelyen előadták a János vitéz című operettet. Ezt a dara-
bot harminc esztendővel azelőtt több százszor adták Budapesten és a 
külföldön is.  Petőfi nek e költeményében van a magyar népből eredő 
romantikája és lírája. A magyar nép ezért szereti és érti. Az előadáson, 
amelyet a temerini sportpályán tartottak meg a szabad ég alatt, 3000 
főnyi parasztközönség gyűlt össze. Voltak vendégei is: Noviszádról, a 
Bánátból, sőt még Szuboticáról is. Mindannyian eljöttek, hogy maguk-
ba szívják a népdal üdeségét és zenéjét. A színpadon igazi huszárok is 
voltak, legények és lányok. Különösen vonzóak voltak a huszárok piros 
nadrágjaikkal, befestett bajúszukkal, fényes csizmáikkal és atilláikkal. 
A zászlódal, amelynek a magyar vitézeket győzelemre kell vezetnie, 
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talán összeütközésben áll egyes paragrafussal, de ha az nem ártott a 
jelenlévő crnagoraiaknak és dobrovoljác telepeseknek – sőt egyeseknek 
a szép Iluska még tetszett is –, miért lett volna akadály egy szerény 
riporternek, aki mesterségét inkább kedvtelésből, mint hivatásból 
űzi. Demokratikus népállam vagyunk és mindenki éljen, ahogy akar.

Hasonló előadást rendeztek magyarjaink Bezdánban is a szabad ég 
alatt. Ezen az előadáson bemutatták a népviselet gazdag színeit, a népi 
zenét és táncot. Csak az a kár, hogy a rossz idő némileg elrontotta ezt 
az egyébként jól látogatott rendezést. Több mint 2000 vidéki jött ezen 
a napon az északi határon fekvő kis faluba. [D. Podunavac. Írói álnév, 
jelentése: Dunamenti – betoldás M. F.]

Amint a műkedvelő előadások minden jótékonyan ható kulturális 
teljesítményük ellenére [is nehezen kerülnek a színpadra], akként a 
Gyöngyösbokréta megrendezése is egyelőre csetlik-botlik minálunk. 
Nem tudatos és főleg nem tervszerű munka az alapja. Minden központi 
irányítást nélkülöznek, magasabb szempontok fi gyelembe vétele nél-
kül, ötletszerűen rendezik azokat, és igen gyakran egymásról előzőleg 
tudomást sem vesznek. De honnan várjuk a központi irányítást? Ilyen 
szervünk egyelőre nincsen. Azután meg félő, hogy a központi szerv 
esetleg elsorvasztaná azt a nemes törekvést, ami szerte falvainkban, 
magukra hagyatottságukban kicsírázik. A központi szerv elgondolása 
könnyen megbéníthatná sokak kezdeményezését, és egy-két magasabb 
színvonalú bemutatóért tétlenségre kényszerítené a sok tenni akarást. 
Ezért a sokak által ajánlott egységesítés sem a műkedvelő színielőadá-
soknak, sem a Gyöngyösbokréta rendezésének abszolút értelemben 
nem ajánlatos. A központi szerv fennhatóságának hiánya még nem 
zárja ki, hogy sajtó útján és más módon ne adjunk kellő felvilágosítást 
a rendezésekhez, és ne siessünk a tévelygők útbaigazítására. Ez pedig 
nem zárja ki, hogy városközi értelemben, évenként egy-két nagyszabású 
Gyöngyösbokrétát, vagy szabadtéri színműelőadást ne rendezzünk, 
esetleg németjeink mintájára.

A Gyöngyösbokrétánk mérlegét nem lehet elkészíteni anélkül, hogy 
a jugoszláviai magyar sajtó szerepét e téren fi gyelmen kívül hagyjuk. Az 
eszme átültetésének munkája, a Gyöngyösbokrétánk megrendezésének 
kezdeményezése a jugoszláviai magyar sajtó érdeme. A bogojevói első 
kísérlet az egész jugoszláviai magyar sajtót meggyőzte e népi meg-
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nyilvánulás komoly jelentőségéről, és szívvel-lélekkel, sok jóindulatú 
megértéssel, serkentő írással siettek az eszme népszerűsítésére. A jugo-
szláviai magyar sajtó itt is betöltötte azt a szerepét, amelyet mint első 
kultúrtényezőnktől elvártunk. 

Magyarokról magyaroknak – Népkisebbségi tanulmányok; Noviszád – 
Farkas és Dürbeck nyomda, 1940. 143–153. p.
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q   Csuka János
A MAGYAR SZAKMUNKÁS KÖLTÖZKÖDÉSE

A délvidéki magyarság szervezetlensége a statisztikai adatgyűjtés 
te rü letén jelentkezett legszembetűnőbben. Nem volt olyan magyar 
intéz ményünk, amely alkalmas lett volna a délvidéki magyarság katasz-
terének elkészítésére, hogy osztálytársadalmi, népmozgalmi, kulturális 
és birtokstatisztikai adatai hozzáférhetőkké válhassanak. A velünk 
együtt élő népek közül a németek katasztere már elkészült. A többi 
népek azonban az állami statisztikai hivatal tízévenként ismétlődő 
összeírásaira voltak utalva. S bár a fi gyelem itt is sok mindenre kiterjed, 
az összeírásokat a szerbség is hiányosnak tartotta. Ezért a Srpska Matica 
a szerb kulturális és vagyoni kataszter elkészítését maga vette munkába. 
Néhány járásnak, illetve községnek máris megvan a maga népi s vagyoni 
katasztere, úgyhogy az összeírások hiányosságai kiegészíthetők. A ma-
gyarság ezzel szemben csaknem teljesen hiányos adatokra volt utalva.

A délvidéki magyarság túlnyomó része – amint tudjuk – földmű-
veléssel foglalkozik és falun él. Ezek számáról elég megbízható ada-
taink vannak. Jóval kevesebbet tudunk azonban a legjelentékenyebb 
városlakó rétegről, a magyar szakmunkásról, bár gyakran hallunk 
dicsérő megjegyzéseket a magyar iparosról, aki ügyességével, szakkép-
zettségével és szorgalmával sorban meghódította a nagyvárosokat. De 
hány ipari munkásunk élt szanaszét az országban, s milyen viszonyok 
között, arról megbízható adataink nincsenek. Pedig a délvidéki magyar 
iparos munkások elköltözése szinte szemünk előtt folyt le. Ahogy 
meggyöngült egy-egy ipari nagyüzem, vagy áttette székhelyét a több 
terjeszkedési lehetőséget nyújtó nagyvárosokba, elsősorban Belgrádba 
és Újvidékre, úgy csökkent, apadt a vajdasági magyar munkások száma 
is. Az elköltöző, s az új környezetben munkát, jobb megélhetést kereső 
magyarok túlnyomó többsége ipari munkások soraiból került ki. Ha 
Belgrádban, Zágrábban, Szarajevóban, Üszkübben stb. annyi magyar 
szót hallottunk, az főleg a magyar szakmunkások egyre nagyobb 
számban bekövetkezett letelepedésével magyarázható. Pedig a szak-
munkások elvándorlásával a délvidéki magyarság egyik legértékesebb 
rétegét vesztette el, mert az új környezetbe kerülteket a beolvadás ve-
szélye fenyegette. Elsősorban Zágrábra, Eszékre s egyéb horvátországi 
városokra gondolunk, ahol sok ezer magyar szakmunkás él, s ahol 
a beolvadás nem mai, hanem már a háború előtti jelenség. A horvát 
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nagyvárosok iparosai között nagy számban akadnak magyar nevűek, 
akik a magyarság számára végképp elvesztek. S már csak nevükben őrzik 
eredetüket. Mivel a magyar szakmunkások elköltözése a magyarlakta 
helységekből az ipartelepek elköltözése s a munkaalkalom csökkenése 
folytán következett be, a magyarság értékes polgárokkal szegényedett.

A magyar ipari munkásság elköltözéséről már az 1931-es hivatalos 
népszámlálási adatokból is fogalmat alkothatunk. Ha fi gyelembe 
vesszük a szlávok lakta városok egyre növekvő magyar lakosságát, az 
átköltözés fokozódása máris szemünkbe ötlik. Az elköltöző magyarok 
90%-a szakmunkás, mely ügyességét s tudását ott értékesíti, ahol meg-
fi zetik s marasztalják. Az elmúlt 20 évben Újvidéken kívül elsősorban 
Belgrád, Zágráb, Üszküb, Szarajevó stb. szláv jellegű városok lakossága 
mutat számottevő szaporodást, mert ezekbe a városokba volt a legerő-
sebb a beköltözés. Az 1931-es népszámlálás adatai szerint Belgrádnak 
1920-ban még csak 111.739 lakosa volt. 1931-ben már 239.775, ma 
pedig 300.000-nél is több. Újvidék lakossága is megkétszereződött. Ez 
a város különben az egyetlen magyarlakta hely, amely némileg fel tudta 
venni a magyar szakmunkásokat. Nagyobb részük azonban kénytelen 
volt messzebb keresni elhelyezkedést. Hogy sokan milyen messzire 
kerültek el, kitűnik a következő hivatalos táblázatból:

1931-ben a városokban 1.939.735 lakos élt és ezek anyanyelv szerint 
így oszlottak meg:

szerb-horvát 1,375.060 (70.91%)
szlovén 130.046 (6.71%)
egyéb szláv 40.284 (2,54%
magyar 148.408 (7.65%)
német 119.905 (7.58%)
török 47.131 (2,43%)
albán 23.069 (1.19%)
román 6763 (0.35%)
olasz 3821 (0.20%)
egyéb 35.734 (1.84%).

A kisebbségek közül a városokban tehát a magyar elem volt a legszá-
mottevőbb. A bánságok között viszont a legtisztább szláv jellege a volt 
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tengermelléki bánságnak van. Ennek 97.92, a vrbászi bánságnak 95.40, 
a drávainak 92.70, a moravainak 91.15, a drinainak 91.15, a szávainak 
87.89, a zetainak 85.37, a vardarinak 61.09%.66

A Dráva bánságban

Magyar 124, német 5478. Ebből Laibachban 1729 német és 56 magyar, 
Marburgban pedig 2744 német és 50 magyar nemzetiségű polgár él, a 
többi kisebb városokban található.

A Száva bánságban

A városlakó németek száma 25.386, a magyaroké 10.045. A nagyobb 
városok közül

Zágrábban 6287 2210
Eszéken 9731 2839
Károlyvárosban 293 121
Szusákon 157 50
Varazsdinban 270  124 

 66 1928. június 20-án Belgrádban a parlament ülésén a montenegrói származású Puniša 
Racič radikális párti képviselő pisztollyal lelőtte Ivan Pernar, Pavle Radič és Stjepan 
Radič horvát képviselőket. A véres merénylet nyomán támadt indulatok az elkövet-
kező hónapokban lehetetlenné tették a parlament munkáját, ezért  Sándor király 
1929. január 6-án hatályon kívül helyezte az 1921. június 28-án elfogadott alkot-
mányt, feloszlatta az 1927. november 11-én megválasztott parlamentet, megszüntette 
a sajtószabadságot és kihirdette a királyi diktatúrát. A hatalmat Petar Živkovič szerb 
tábornoknak adta át. A délszláv állam nevét a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságról 
Jugoszláv Királyságra változtatták, és új közigazgatási egységekként kilenc bánságot 
hozott létre. Ekkor alakult meg a Dráva bánság Ljubljana, a Száva bánság Zágráb, a 
Vrbas bánság Banjaluka, a Tengermelléki bánság Split, a Drina bánság Szarajevó, a 
Zeta bánság Cetinje, a Morava bánság Niš, a Vardar bánság Szkopje és a Duna bánság 
Újvidék székhellyel. A bánságok élére a bánokat maga a király nevezte ki. 
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Az 1931-es népszámlálás a Vrbászi bánságban mindössze 761 néme-
tet és 114 magyar nemzetiségű polgárt mutat ki. A legtöbb kisebbségi 
polgár ebben a bánságban Banyalukán élt, ahol 480 német és 93 ma-
gyar lakost írtak össze. A tengermelléki városokban nem mutatnak ki 
magyarokat, pedig tudomásunk szerint szétszórva ott is élnek, főleg 
kézműiparosok a Vajdaságból. A tengermelléken élő németek száma 
261, az olaszoké 1707.

A Zeta bánságban az 1931-es statisztikai évkönyv nem tüntet fel sem 
magyart, sem németet. Annál több albánt, s városi török lakosságot. 
A   Dri na bánságban 974 polgár vallotta magát magyar nemzetiségűnek, 
s ezekből csupán Szarajevóban 580 magyar él. Belgrádban a legutóbbi 
népszámlálás 10.471 német és 5792 magyart talált. Mivel a tulajdon-
képpeni elköltözés csak az elmúlt tíz évben volt erős, a Belgrádban élő 
magyarok száma Jugoszlávia összeomlása előtt legalább 25–30 ezer volt, 
Pancsován 1746, Zimonyban pedig 807 magyar polgár élt 1931-ben.

Az egykori Duna bánság városainak lakossága nemzetiség szerint 
ugyanakkor így oszlott meg: 

 magyar szláv német egyéb
Szabadka 41.404 53.484 2865 351
Újvidék 17.354 31.640 9116 587
Becskerek 9189 13.540 8164 168
Zombor 5822 22.439 3400 113
Zenta 25.924 4659 414 13
Versec 2787 13.178 11.926 247
Kikinda 5333 16.115 5803 102.

A bánságban levő városokban 228.353 szerb-horvát, 2284 szlovén, 
55.973 német s 127.104 magyar élt.

A városokban olasz és román nemzetiségű polgárok is találhatók. 
Az olaszok 11 városban élnek. Lélekszámuk 3821, Zágrábban 379, 
Belgrádban 307 olasz élt, a többi dalmáciai városokban. A románság 
megoszlása a következő: Bitolyban 1776, Belgrádban 1044, Üszkübben 
841, Versecen 470, Fehértemplomban 458 és Becskereken 190.

Jugoszlávia 86 városa lakóinak felekezeti megoszlása:
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katolikus 924.762 (47.69%)
görögkeleti 733.454 (37.82%)
mohamedán 186.703 (9.63%)
izraelita 55.148 (2.84%)
ág. ev. és ev. ref. 29.636 (1.53%)
egyéb 9532 (0.49%).

A jugoszláviai zsidók száma 65–70.000 és így több, mint 80%-uk 
városlakó, mint ahogy az evangélikusok és reformátusok zöme is az.

A tíz év előtti adatok is azt bizonyítják, hogy a volt Duna bánság-
tól távol eső városokban kialakult ipari gócpontokban már 1931-ben 
több mint 20.000 magyar élt, akiknek túlnyomó része iparos volt. Az 
elmúlt tíz év alatt ez a szám kétségtelenül megkétszereződött, úgyhogy 
a Vajdaság elvesztette értékes magyar szakmunkásainak egy részét, 
akik Jugoszlávia összeomlásával sietve tértek vissza régi lakóhelyükre, 
ahonnan a munkahiány távozásra késztette őket. (1941) 

Kisebbségi sorsban. A délvidéki magyarság húsz éve. 
Tanulmányok és kritikák I. Subotica, 

Minerva, é. n. 62–77. p.
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q Kalmár István (Mayer Ottmár álneve)
A VOJVODINAI MAGYAR KÖZÉPOSZTÁLY 
ÉS AZ IFJÚSÁG

Valahányszor még az itteni magyar ifjúságról írtak, a magyarság 
ideológusai sohasem vették fi gyelembe kisebbségünk társadalmi ré-
tegződéseit. Hogy ezt tudatos félrevezetésnek, vagy a helyzet fel nem 
ismerésének kell tulajdonítanunk, az itt nem lehet kérdéses tény, hogy 
az úgynevezett vezetők mindig elsiklottak a kérdés felett, és lélektelen 
politikai szereplésük első idejétől kezdve máig következetesen kitartot-
tak a „kisebbségi sorsközösség” – amely a paraszt, munkás, kispolgár 
és intellektuel tömegeknek gyűjtőfogalma lett – általánosító jelszava 
mellett.

Ez a politikai és kulturális felépítményében semminemű osztály-
különbséget nem ismerő szellem a háború előtti, és azóta sem sokat 
változott magyar politikában leli magyarázatát, amikor is a feudális 
előjogaikat megőrizni akaró nagybirtokosság és feudálkapitalisták egy 
felülről mesterségesen kiépített ideológiával jókaimóros, hercegferences, 
pekárgyulás szellemmel mérgezték a magyar polgári gondolkodást.

Vojvodina mindig periféria volt. Kulturálisan és politikailag az 
ország központjából kapott direktívák szerint igazodott. A gróf Ap-
ponyi-féle kisebbségellenes politika idejében kolonizált magyarjaival a 
magyar állameszme itteni megerősödésének ügyét szolgálta, s gazdag 
termőföldjei dacára csak egyszerű gyarmati szerepet játszott a pesti 
nagytőkésrendezők utasításai alapján. A dzsentrisedő hivatalnokosztály 
és az elmagyarosodott szláv nagy parasztréteg önálló politikai vagy 
kulturális ténykedésre nem volt alkalmas, s így sohasem fejlődhetett ki 
egy sajátosan vajdasági szellemi élet. Vojvodina „magasabb” gazdasági 
és közigazgatási követelmények folytán passzivitásra volt ítélve.

Hogy ez a hivatalos magyar politika mennyire káros volt és milyen 
ve szélyeket rejtegetett magában, a tizenkilences események mutatták 
legjobban. A központi igazgatástól egyszerre elszakított vojvodinai 
magyarság tehetetlenül és gyámoltalanul vergődött az új nemzetiségi, 
gazdasági, politikai és kulturális kérdések tömkelegében. Java része 
minden felelősséget eldobva egyszerűen visszaözönlött északra, ma-
gára hagyva azt a tömeget, amelynek kinevezett ideológiai és politikai 
vezetője volt, s amelyet a magyar politikai koncepciók szerint a teljes 
önállótlanságra nevelt.
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Mit kezdhetett egy ilyen magára hagyott tömeg, melyből hosszú 
évtizedeken keresztül mesterségesen kiöltek minden kezdeményezési 
hajlamot, minden önálló tettrekészséget?

Azok a „vezetők”, akik az itteni magyarság sorsának további   irá-
nyí tását magukra vállalták, legalább is ezt hirdették –, az első neki-
in du lásban – és ennél tovább nem is jutottak – természetesen a   régi 
központtól, Pesttől igyekeztek útbaigazításokat szerezni. Azok   az 
utasítások azonban, melyek egy hűbéri államrendszer politikai 
adottságaiból fakadnak, sehogy sem voltak alkalmazhatók vajdasági 
viszonyokra. Az agrárreform, melyet a nemzeti politika vezérelvei irá-
nyítottak, s mely a nemzetiségi kisebbségeket a földosztásból kizárta, 
egyszeribe megfordította az eddigi helyzetet, és Vojvodina egy délről 
jövő kolonizációnak lett színtere. A megváltozott gazdasági és nemze-
tiségi viszonyok zűrzavara még kaotikusabbá tette a helyzetet, és végleg 
kihúzta a talajt a magyarság vezetőinek politikai elgondolásai alól. Az 
egyedüli mentsvár, Magyarország, ebben az időben nem adhatott mást, 
mint egy zavaros nacionális, revíziós, idegengyűlölő, fajmagyar, ébredő 
ideológiát. Ezeket a hatásokat az itteni magyarságban csak érlelte és még 
jobban kifejezésre juttatta az elszlávosító agrárpolitika és az átépített 
szláv hivatalnokosztály nacionalista, kisebbségellenes magatartása. 
A nemzetiségi elzárkózás és ellenségeskedés az első időkben jogosan 
ébresztették fel a magyarságban az önmagára utaltság érzését. Ez az 
egyedüllét és magárautaltság fokozottabban vonatkozott a magyar 
középosztályra, amely a városi élet új közigazgatási rendszerében köz-
vetlenül érezte kisebbségi voltának terheit. Így válik a középosztály a 
közös nemzetiségi sors, és ennek megfelelően az egységes magyar front 
gondolatának zászlóhordozójává. Ez az eszme – hála a régi reakciós 
nevelési rendszernek – kezdetben a parasztság és munkásság tömegeit 
is megmozdulásra bírta. Csakhamar jelentkeztek azonban azok a 
zökkenők, amelyek egy reális és egészséges gazdasági program hiányá-
nak voltak természetes következményei. A dolgozó rétegek politikai 
vezetését magára vállaló középosztály ahelyett, hogy az agrárreformok 
idején segített volna a parasztságnak a földhöz jutásban, igyekezett 
menteni a maga számára mindazt, ami menthető, nem törődve a 
százezres dolgozó magyarság sorsával. A magyar keresztény-kurzus 
szellemi befolyása által egyenesen munkásellenes álláspontot foglal 
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el, és megelégszik egy üres, határozatlan harccal a magyar nyelv, iskola 
és kultúra ügyéért. A tradicionális „hazai” mentalitás, amely sohasem 
csinált lelkiismereti kérdést a dolgozók sorsának elhanyagolásából, 
amely sohasem engedte kifejezésre jutni a nép tényleges gazdasági hely-
zetét, tovább élt a vojvodinai vezérszerepet játszó középosztályban. Az 
a pár magyar politikus, aki az itteni magyarság vezetőjének tornázta 
fel magát, nem vett tudomást a paraszt, a munkás, a kisiparos speciális 
problémáiról, ha mindjárt ezek a problémák épp olyan jelentőséggel 
bírtak kisebbségünk életében, még nacionális szempontból is, mint a 
városi dzsentri, ügyvéd vagy orvos életkérdései. A nagy tömegek itt is 
kívül rekedtek a politikai és szellemi életből épp úgy, mint Magyarorszá-
gon. Az egész aktív politikai élet kis klikk-harcokká zsugorodott össze, 
amelyekben egy-két karriervadász és egypár lárma közt víva meg egyéni 
harcát. A   magyarság képviselői kivonták magukat népük mindennapi 
életéből, kizökkentek a valóságból és elvesztették a tömegeikkel való 
kapcsolatokat. De ezzel nem is igen törődtek. Hagyták a parasztot és 
a munkást a maga módján tengődni. Így azután az ipari munkásság 
szakszervezeteibe és a munkáspártokba húzódik, a parasztság pedig 
visszasüllyed a régi tradicionális passzivitásba.

Tehetetlen, ingadozó s tapogatózó volt a középosztály kulturális   sze-
replése is. Az importált iniciatívák nem teremthettek meg egy egészséges 
szellemi életet. Még az ébredő szellemet sem volt képes teljes egészében 
átvenni és magáévá tenni. Sokkal gyávább volt, semhogy nyíltan színt 
valljon nacionalizmusa mellett. Annál nagyobb volt azonban aktivitása 
a kortes vacsorák rendezésében, amelyek egyúttal a vidék kulturális 
színvonalának emelését is célozták, és amelyeken minden „demokrati-
kus” hajlamát kiélhette a nagygazdákkal való poharazgatás közben. Ez 
jelentette volna − a népszínműves erőltetett műkedveléssel egyetemben 
− a parasztság felé való közeledést is. Mondani sem kell, hogy ez édes 
keveset érdekelte a parasztságot, és nagyon gyönge visszhangot váltott 
ki belőle.

Jellemző a középosztály önmentésre beállított tevékenységére, hogy 
az egyedüli komoly eredményt a diáksegélyezések, diákmenzák és 
-otthonok felállításának terén érte el. Ezzel is csak a saját osztályérde-
keinek tett szolgálatot, éspedig igen körültekintő módon. A segélyek 
ui. mindig egy feltételhez voltak szabva. Azok a fi atalok, akik egye-
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temi tanulmányaikat folytatni akarták és anyagi helyzetüknél fogva 
kénytelenek voltak elfogadni a segélyt, alá kellett hogy vessék magukat 
ennek a feltételnek. Ez pedig a régi feudális hagyományok őrizése, az 
antidemokratikus szellem ápolása, a kihangsúlyozottan munkásellenes, 
antiszociális gondolkodás terjesztése.

Csodálkoznak ma azon, hogy a magyar intellektuel réteg megmoz-
díthatatlan, cselekvésre nem képes, bárgyú és tehetetlen. Ez a nevelési 
rendszer, amely ravaszul éppen a legérzékenyebb helyen, az anyagi 
megélhetés kritikus pontján érintette a tanuló ifj úságot, alapos és mély 
nyomokat hagyott benne.

A középosztály vezető szerepét, amint ebből is kitűnik, kétféleké-
pen használta ki a maga számára. Először is biztosította a fi ai tanulási 
lehetőségét, másodszor egy olyan szellemi kádert igyekezett kinevelni, 
amely mindig hű őre marad haladásellenes ideológiájának. A magyar 
paraszt- és munkásréteg ifj úságával nem törődött. Ez a réteg teljesen 
kiesett elgondolásából. Az egyetemi ifj úság jelentette az egész magyar 
ifj úságot, és ezt a ferde azonosítást sikerült annyira begyökerezni a 
közfelfogásba, hogy mindenki természetesnek veszi az ifj úság fogalmá-
nak ilyen szűkre szabott értelmezését. A sokat emlegetett jugoszláviai 
magyar fi atalok azonosak tehát az egyetemi városok diákegyesületei-
ben nevelkedett konzervatív, felületes és tudatlan ifj úságával. Ha az 
ifj úsággal valami baj volt, ha az ifj úság valaminek hiányát érezte, ha az 
ifj úságon segíteni kellett, úgy ez az egyetemi ifj úság volt. A tanyai ifj ak 
sorsából sohasem csináltak kérdést maguknak a magyarság vezetői. Ez 
nem is szabad, hogy kérdéssé nője ki magát. Szabad volt valaha is, hogy 
Dózsa népe gondokat okozzon az uraknak?

Nagyon érdekesen világít rá a magyar középosztály kultúrmunká-
jának értékére az alábbi következő pár számadat:

A magyar egyetemi ifj úság száma   1923−24-ben  105
  1929−30-ban  263
  1930−31-ben  352
  1931−32-ben  384
  1934−35-ben  395 fő.
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Ebben az évben kb. 400-420-ra tehető a számuk. Ezek a számok 
mindenesetre állandó emelkedést mutatnak, de ha vesszük a Jugoszlá-
viában lakó magyarság össz számát, mely a 1929-es hivatalos statisztikai 
kimutatások szerint 467.658 lélek, akkor ehhez arányítva elképesztően 
kicsiny a tanuló ifj úság száma, Minden 1170-ik magyar anyanyelvű 
lakosra esik 1 egyetemi hallgató. A középiskolát végzett ifj úság számát 
nem tudjuk, de ha átlagosan vesszük, hogy minden évben 80−90-nel 
szaporodik a számuk, az elmúlt utolsó 20 év alatt 1600–1800 gimná-
ziumot, kereskedelmit vagy más középiskolát végzett ifj ú szaporította 
a magyarság szellemi káderét. Ezt véve alapul 233 magyarra jut 1 
középiskolát végzett. Ezek a számok mutatják legjobban, hogy milyen 
aránytalanul kicsi az a csoport, amelyet a középosztály az egész magyar 
ifj úságnak nevezett ki, és milyen csekély értékű volt az a ténykedés, 
amely ennek segélyezésében merült ki.

A magyar középosztály szabad politikai életének idején tehát hű 
marad önmagához. Folytatta azt, amit a magyar feudális állameszme 
terjesztésének feladatául magára vállalt anélkül, hogy itt meg lettek 
volna hozzá a kellő gazdasági és szociális alapok, nagybirtokok és hitbi-
zományok formájában. A katasztrofális összeroppanás be is következett, 
amint a válság beköszöntött. A régi patinás mágnás-mentalitás mentve 
volt ugyan, de a magyarság csupaszon, gyámoltalanul, tartalékok és 
utánpótlás nélkül került a válságba és az ezzel egyidejűleg jelentkező 
parancsuralomba.

Rezervái nincsenek, mert a prosperitás évei terméketlen, egyoldalú 
önmentési akciókkal teltek el. A természetes utánpótlást, az egészséges, 
önálló, cselekedni képes ifj úságot lehetetlen nevelési módszereivel bék-
lyózta tehetetlenné. Az alulról jövő, friss népi erőknek eleve útját vágta. 
Gazdaságilag szervezetlen, politikai súlyát már régebben elvesztette; 
(a jugoszláv politikai életben a magyarságot sohasem vették komolyan 
tényezőként) az a kizárólag iskolaügyekre és szűk kultúrtérre szorított 
munka, melyet oly tétován végzett, még a saját körében is elvesztette 
jelentőségét és unottá vált. Ellenállóereje nem volt és egyszerű vak 
eszköze lett az eseményeknek.

És mit tett a sokat dédelgetett magyar ifj úság az egész kisebbségi 
ügyre nézve ilyen sorsdöntő időben?
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Magyarságunk életének patópálos vezérmotívuma: lehetőleg sem-
mit sem csinálni, és ha már kell, minél kevesebbet – a középosztály 
gondosan pólyázott ifj úságánál százszázalékosan kifejezésre jutott. 
Jól nevelt szolgalelkűséggel igazodott vezetői atyai tanácsaihoz, és az 
olyannyira sikerült neki, hogy senki sem vette észre létezését.

         Amikor a kisebbségi sors, a nemzetiségi fennmaradás a legve-
rejtékesebb munkát követelte meg, az ifj úság, követve szellemi tanács-
adói példáját, a dzsentri mentalitásnak megfelelően vidáman élte az 
aranyifj ak életét pontosan betartva a hercegferenci recept előírásait.

A parancsuralmi forma mindig halált jelent a kisebbségnek. Ezért 
van az, hogy egy ország demokratikus elemei és a kisebbségek termé-
szetes szövetségesek. Felismerte ezt valamikor is az itteni magyarság 
szellemi élcsapata? Tette-e a legkisebb erőfeszítést is az ország demok-
ratikus erőihez való közeledésre? Tette-e a legparányibb lépést is a 
minden kisebbségi ügy támogatója, a munkásság felé? S amíg a szláv 
diákság nagy tömegeiben egyre jobban sodródott a liberális eszmék, a 
haladást akarók, a szociális igazságot keresők táborába, addig a magyar 
diákság „hazulról” importált üres jelszavakkal dobálózva végzett tra-
gikusan nevetséges bűvészmutatványokat a maga legnagyobb megelé-
gedésére és mások mulattatására. Még csak azt sem mondhatni, hogy 
kisebbségi mivoltának magárautaltsága, elszigeteltsége vezette eddig. 
A zágrebi egyetem magyar diákjai nem egyszer tettek hűségnyilatko-
zatot a horvát frankovác-fasiszta diákságnak. Ha zsidóverésről, vagy 
a haladószellemű diákság megtámadásáról volt szó, még nacionalista 
gátlásokat sem éreztek.

A válság az idők folyamán ledöntötte azokat a kirívó gazdasági és 
ezzel együtt nacionalista különbségeket, amelyek eleinte mély szaka-
dékot húztak az itteni magyarság és a szláv lakosság meg hivatalnok-
osztály közé. A helyzet egyformán sújtotta mind a szlávságot, mind 
a magyarságot.  Nem volt már ok arra, hogy a nemzetiségi előnyök 
irigységet, ellenségeskedést váltsanak ki. A nemzetiségi különbségek 
elhomályosodásával egy időben annál jobban kihangsúlyozódtak a 
társadalmi rétegződés okozta különbségek. A dolgozó rétegek sorskö-
zössége elmosta a nemzetiségi határokat. Az értelmiség egyre rosszab-
bodó helyzete folytán közelebb került a társadalmi kérdések vonalához, 
mely fokozatosan határozottabb irányt vett fel. Egy erjedési folyamat 
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indult meg a magyar diákság soraiban is, és egy vékony réteg, különö-
sen a szegényebbek azok, akik segélyakció ellenére lassan tisztultabb 
szemléletre tettek szert. A „vezetők” még mindig vakon járták a régi 
táncot a pesti füttyszóra, és vakságukban nem vették észre, hogy las-
san már csak egyedül járják. Az ifj úság nagyobb része elfordult tőlük. 
Kiábrándult a szemforgató hazugságból és ámításokból. A valóság 
öntudatra ébresztette. Ez a folyamat korántsem volt egyenes irányú és 
gyors alakulás. A bomlás megindult, az ellentétek határozottabbakká 
váltak, de tisztán csak kevesen ismerték fel a tényleges okokat. Megin-
dult a harc az „öregek” és fi atalok között. Generációs harcnak nevezték. 
Divatosak lettek a generációs mozgalom és generációs harc jelszavai. 
Voltak, akik kikötöttek ennél és tovább nem jutottak, de voltak, akik 
megtalálták igazi helyüket, és bátran állást foglaltak a dolgozók ügye 
mellett. Az ifj úság kettészakadt. A gyorsabb tempóban haladók és az ún. 
mérsékeltek, ingadozók, zavarosabb világnézetűek tábora. Mindnyájan 
érezték az idők nyomasztó terhét és látták a társadalmi igazságtalan-
ságokat, de tapogatózó nekiindulásukban itt-ott kátyúkba kerültek, 
megrekedtek vagy kisiklottak, hogy azután újabb nekilendüléssel 
visszakerüljenek az eredeti kerékvágásba. Ezt az ingadozást mutatta 
a jugoszláviai magyar fi atalság egyetlen lapja, a Híd is. Ahogy kivált 
a magyar fi atalság átlagos tömegéből egy kis élcsapat, megindult egy 
lassú, de folytonos társadalmi munka is, melynek első megnyilvánulása 
1934-ben a Híd megalapítása volt. A Híd és a köréje gyűlt fi atalok, 
akik dolgozni akartak és becsületesen keresték a szociális igazsághoz 
vezető utat, megindulásának első évétől kezdve igyekezett a fi atalság 
élni és cselekedni akarását dokumentálni. Fokról fokra tisztult ki a lap 
körül csoportosuló fi atalok világnézete, és annak ellenére, hogy ez a kis 
tábor sohasem volt képes tagjait egyben tartani – állandó változások 
és fl uktuálások mutatkoztak itt is –, mind határozottabb vonalban 
fejlődött. Ez a folyamat természetesen nem ment simán. Gondoskodtak 
róla a reakció csatlósai, hogy minduntalan megzavarják. Felvonultattak 
mindent, amit egy jól nevelt ifj úságnak a szent maradiság és tudatlanság 
védelmében meg kell mozgatnia. Kezdve kicsinyes, személyes táma-
dásoktól a koholt rágalmakig és piszkos provokációkig. Nem tudták 
megérteni a lap őszinte és becsületes jóakaratát, mert maguk sohasem 
ismerték ezt. Hol is tanultak volna becsületet és őszinteséget?
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A középosztály idősebb, konzervatívabb generációja és a haladó-
szellemű fi atalság elfojtott, belső ellentétei csak akkor törtek felszínre, 
mikor egy demokratikus kormányintézkedéssel újra megengedték a 
magyar olvasókörök és közművelődési egyesületek működését. Egyes 
„vezetők” már jó előre megérezték ezt, és aggodalommal tekintettek 
az újonnan megalakuló egyesületek működése elé. A legszívesebben 
visszavonatták volna az engedélyt, ha nem tartanak a közvélemény 
ítéletétől. Az események azután igazolták is aggodalmuk helyénva-
lóságát. Az egyesületekbe beözönlő ifj úság követelte a maga jogait. 
Új munkaprogramokért és a fi atalok cselekvési szabadságáért folyt a 
harc. A régi, jó nevelők pisszegtek és csitítgattak, de már nem találták 
meg azokat a szépen idomított báránykákat, melyeket évekkel ezelőtt 
sorsukra hagytak. A megszokott és megunt érvek sem hatottak már, 
és mikor látták, hogy semmi sem használ, egy magyar gesztussal, úri 
gesztussal egyszerűen kizárták az ifj úságot kijelentve, hogy kultúra volt 
és lesz is ifj úság nélkül. Ebben igazuk volt. Ahhoz a kultúrához, amit 
a közművelődési egyesületek nyújtanak, nincs szükség fi atal erőkre, 
lendületre, pezsgő életre: az a kultúra a lefelé indulók, a lassú agónia 
kultúrája.

Az összes közművelődési egyesületek közül egyedül a szuboticainak 
van ifj úsági szekciója, és hogy van, nem annyira a fi atalság érdeme, mint 
inkább a választmány erélytelenségének tudható be.

Mit várhat a jugoszláviai magyarság továbbra is attól a középosz-
tálytól, amely tehetetlenségének és életképtelenségének már annyiszor 
tanújelét adta? Megvárja-e, míg egy egész generáció cserélődik ki, vagy 
pedig hamarabb kezébe veszi a saját sorsának irányítását? Ezekre a 
kérdésekre ma még korai lenne választ adni. Új erőcsoportosulások 
vannak folyamatban, melyek egyelőre még határozatlan és elmosódó 
képet nyújtanak. Mindössze egy vehető ki tisztán: a jugoszláviai magyar 
középosztály elvesztette hitelét a széles néptömegek és a haladószellemű 
ifj úság körében.

Híd, 1937. május, 1–7. p.
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A VOJVODINAI MAGYAR FIATALOK ÚTJA

Jugoszláviában néhány esztendővel ezelőtt új mozgalom indult meg   a 
kisebbségi magyarság rétegeiben. A mozgalomnak a valóságban meg-
határozó döntő tényezője: a magyar ifj úság. Ebben a történelmi vissza-
pillantásban nem akarunk romantikus képeket adni az itteni ifj úság 
életéről és kultúrmunkájáról, hanem a valóságot ismertető áttekintést. 
Az elmúlt esztendőkben, mint minden kezdeményezésnél, elindulásnál, 
így nálunk is többször cikkeztek, előadásokat tartottak a jugoszláviai 
magyar ifj úság aktuális problémáiról, azonban legtöbbször az ifj úság 
igazi életének, képességeinek és társadalmi helyzetének megfelelő 
ismerete nélkül.

A Vajdaság területén élő magyarságnak soha nem voltak akár szel-
lemi, akár politikai téren hősies szakaszai, semmire nem vállalkozott, 
újítást nem pártolt és csak nagyritkán cselekedett. Ezen a tájon minden 
időben a saját sorsukkal megelégedett, nehezen mozgó emberek éltek. 
A tehetősebb lakosság túlnyomó része jómódú gazdálkodó, mindenbe 
könnyen beletörődő és meglehetősen szűkmarkú. Ez az álmos mozdu-
latlanság áthatja az egész vidéket és a sivár alföld minden gyermekét. 
Az első körültekintésre sehol egy támaszpont nem tűnik fel, az úgyis 
kevés lelkesedéstől fűtött alföldi ember mozgása, gondolkodása bi-
zonytalan és tartalomban nagyon szegény. A nagy kiterjedésű, vissz-
hangtalan tájba évszázados súllyal ékelődött be a közöny, amely, mint 
a mocsárláz, megfertőzi az akaratot. Ebben a légkörben indult meg a 
mozgalom, amelynek bár halvány szikrája, de bevilágította úgyszólván 
az egész vidéket.

Milyen volt a mozgalmat indító ifj úság? 
Önteltségben és szellemi képzettségben a félúton megállapodott. 

A középiskola nagyon keveset nyújtott. A régi tananyagok összevá-
logatása, előadási módja, azok a közoktatásügyi rendeletek, amelyek 
korlátozzák a progresszív előadók egyéni, jobb elgondolásait és az ósdi 
klasszikum többi penészes összetevői mind olyan atmoszférát terem-
tettek a kisszámú középiskolákban, amely a mai nehéz gazdásági hely-
zetben semmiféle optimizmus előrelendítője nem lehet. A legnagyobb 
részük nehéz anyagi helyzettel küzdött, előbb kellett kenyérre, ruhára 
a pénz, és ha jutott felesleg, akkor könyvre is tellett.

Milyennek látták az életet?



q  e 449 w

q  

A társadalmi élet arca teljesen megváltozott. Üteme gyorsabb, gé-
piesebb és hidegebb lett. Kíméletlen életharc, kevés megértés, törtetés, 
rohanás, egyre kevesebb siker és több csalódás, tragikus visszahullás, 
deklasszálódás jellemezte a kort. Az illuzórikusan sokatmondó érett-
ségi után magasszárnyalású ünnepi beszédekkel bocsátották útnak a 
fi atalokat, és utána a tanácstalanság, a fővárosi élet kálváriái, a nehéz 
egyetemi évek, majd a kilátástalanság, a diplomával való munkanélkü-
liség lett az osztályrészük.

Ennek az ifj úságnak az életét és megmozdulását és néha talán forra-
dalmi ízű tiltakozását az idősebb nemzedék részéről több ízben szóvá 
tették, megvitatták, és arra a sajnálatos megállapításra jutottak, hogy 
a fi atalság, az új nemzedékek megmozdulása nem más, mint törtető 
ösztönének, indulatának és fi atalos beképzeltségének megnyilvánulása. 
Ugyancsak a fenti megállapítás szerint már régen nem volt ennyire 
felkészületlen, felületes és komoly munkára alkalmatlan ifj úság, mint 
a mai, de sopánkodásaik során feledték azt, hogy a rájuk háruló kultu-
rális, gazdasági és egyéb feladatok sűrűségében az idősebb nemzedék 
éppen úgy fuldokol, mint az »utánpótlásra alkalmatlan« új generáció.

|

A Vajdaság területen élő magyar ifj úság mozgalma az 1931. évben 
indult. A fi atalok egyetemes tábora akkor még kiismerhetetlen volt: 
egyedül a főiskolások életéről hallottunk valamit. Életük közismertebb 
volt, életmegnyilvánulásaikat itt-ott megláthattuk, és így könnyebben 
hozzájuk férkőzhettünk, mint a magyar munkásság vagy a fi atal paraszt 
életéhez. Igaz, hogy a diákság csak elenyésző töredéke az új nemzedék-
nek, amely a harmincas évek során magáévá tette a megmozdulást, 
azonban a mai társadalmi rendben, különösen nálunk a leghangosabb, 
osztályhelyzeténél fogva a leghangosabb szerepet játssza. A fi atal mun-
kásság kulturális megmozdulásának hatása csak később jelentkezett, 
amint azt látni fogjuk az ifj úsági táborok diff erenciálódásánál.

Egészen az 1930-as évekig úgy tűnt fel a szemlélőnek, hogy Jugo-
szláviában nincsenek magyar fi atalok. Úgy tűnt fel, hogy a vajdasági 
magyarság nem érezte meg az életerek fenyegető érelmeszesedését, és 
nem tartotta szükségesnek a vérkeringés felfrissítését. Bár találkoztunk 
a húszas években is ifj úsági megmozdulással, azonban ennek jelentősége, 
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egyesek szerint történelmi, még ma sem mérhető fel. A Zágrábban ta-
nuló magyar egyetemi ifj ak az ezerkilencszázhuszonnyolcas és huszon-
kilences években megalakították a legelső magyar főiskolások három 
korporációra tagozódott egyesületét, a Vojvodinát. Ebbe az egyesületbe 
tömörültek annak idején a Zágrábban tanuló magyar főiskolások, de 
munkásságuk a tőlük távol élő vajdasági magyar középosztályra és 
parasztságra nézve nagyon keveset jelentett. Ez az egyesület adta a ki-
sebbségi magyar vezetők első utánpótlásait, azonban kultúrmunkássága 
a szélesebb néprétegnél nem volt átütő erejű. A kezdetleges megújhodás 
hozta felszínre a kisebbségi főiskolások folyóiratának megindítását, 
amelyhez annak idején  Szenteleky Kornél nagy önzetlenséggel segítő 
kezet nyújtott, de cselekvés hiányában ez továbbra is terv maradt, és 
csak 1934-ben valósították meg az egyetemi városoktól kissé távolabb, 
a Vajdaságban élő magyar fi atalok.

A széleskörű ifj úsági mozgalom megindulása 1931 őszére esik. 
Körülbelül egy időben indult meg a mozgalom a Zágrábi Magyar Egye-
temisták újjáalakult egyesületében, a szabadkai Népkör ifj úságának 
körében és az akkor megalakult beográdi főiskolások egyesületében, 
a Bolyai Farkasban.

A Vajdaságban néhány lelkes, kitartó ifj ú kezdte meg a nehéz, 
ugartörő munkát, nem törődve azzal, hogy hetekig, sőt hónapokig 
öt-tíz tagja volt az egyesületnek. Heti összejöveteleiken egy-egy dinárt 
adtak, hogy a jegyzőkönyvekhez szükséges papírt elő tudják teremteni. 
Pár hónapi kitartó szervezőmunka után előszivárogtak az érdeklődő 
fi atalok. A szabadkai jogi fakultáson tanuló horgosi, kanizsai, zentai, 
bácskatopolyai, bajmoki és zombori magyar ifj ak is beiratkoztak az 
egyesületbe (és magukkal vitték otthonukba a mozgalom első magvát).

|

Az 1929–1930-as években már csak egyetlen magyar tagozatú gim-
názium volt Jugoszláviában, a szabadkai, ahonnan háromfelé vette 
útját az évenként 15−18, később már csak 8−10 leérettségizett magyar 
diák. Ezeknek a diákoknak nagy része a zágrábi, később a beográdi 
egyetemre íratkozott, vagy Szabadkán maradt. Meg kell említenünk 
a dalmáciai katholikus theológiát is, amelyre évenként szintén 2–3 
tanuló jutott.
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A három egyetemi város három különböző embertípust nevelt. A 
zágrábi főiskolások voltak a legöregebbek és anyagilag − talán mondhat-
juk − a legjobban szituáltak. A beográdi egyetemisták már a szegényebb 
sorsú magyarok gyermekeiből regrutálódtak, de megvolt az a lehetősé-
gük, hogy szabadon válasszanak pályát A Szabadkán maradottak már 
helyzetüknél fogva is a legrosszabb anyagi körülmények között éltek: 
sokszor nem volt annyi pénzük sem, hogy elhagyják a várost, megis-
merkedjenek a legszűkebb hazájukkal, környezetükkel, és éppen emiatt 
nem volt alkalmuk pályaválasztásra. Ha akartak, vagy módjukban volt, 
csak jogra mehettek vagy abbahagyták a további tanulást, ami sajnos 
nem ritka még ma sem. Az érettségi után egy ideig értelmetlenül, ta-
nácstalanul támolyogtak, majd körülményeik kényszerítésére elmentek 
fakereskedésbe írnoknak, mészárszékbe pénztárnoknak két-háromszáz 
dinárért, vagy kántornak heti tíz dinár fi zetésért. Így kezdődött meg 
nálunk az erőpocsékolás, amelynek lassú elhatalmasodása, mint valami 
lappangó vész, sorvasztotta a már úgyis gyenge és komolyabb társadalmi 
megmozdulásra erőtlen középosztályunkat.

A világháború utáni béke első éveiben bekövetkezett konjunktúra 
sokban megkönnyítette a vajdasági magyar fi atalok továbbképzését. 
Bécsben, Grácban, Budapesten, Németországban, Svájcban, sőt Fran-
ciaországban is találunk jugoszláviai magyar egyetemistákat. Ám a hely-
zetet felismerők hamarosan belátták, hogy az államnyelv megtanulása 
igen fontos tényező a Jugoszláviában való érvényesülésnél. Jogászok, 
bölcsészek és az évek során már orvostanhallgatók is kezdték látogatni 
a zágrábi egyetemet. A huszonhetes és huszonnyolcas években, amikor 
a gazdasági válság kiváltotta a munkanélküliséget, a vajdasági magyar 
kisiparosok, kisgazdák és kereskedők nagy része anyagilag összeroppant, 
aminek következtében gyermekeik a belföldi, zágrábi, később a beográdi 
egyetemeken vagy a szuboticai jogi fakultáson folytatták vagy kezdték 
újra tanulmányaikat. A külföldön tanuló főiskolások száma közben 
annyira megcsappant, hogy ma már csak egy-két nagykereskedő, nagy-
birtokos és nagyiparos fi a tanul külföldön. A gyakori helyváltoztatás 
és az anyagi források összezsugorodása a haladásnak vetett gátat úgy, 
hogy az egyetemet végzett intellektuelek sokszor négy-öt évvel később 
kerültek vissza illetőségi helyükre, és ennek következtében csak nehezen 
tudtak gyökeret verni a már megváltozott társadalomban.
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A zágrábi magyar egyetemisták, a Vojvodina egyesület alapjait 
felhasználva, a harmincas években megalakították új egyesületüket: 
a zágrábi Magyar Egyetemisták Egyesületét. Mint említettük, itt na-
gyobbára a módosabb magyar családok gyermekei tanultak, szegény 
sorsúak csak igen ritkán vagy diáksegéllyel juthattak a zágrábi egye-
temre. A zágrábi egyetemen, ahová 1925−1926-ban kezdtek először 
feliratkozni a vajdasági magyar diákok, a statisztikai adatok szerint az 
1926−1934 között összesen 35 jogász, 6 theológus, 24 gyógyszerész, 8 
orvos, 2 tanár, 3 mérnök, 1 közgazdász és 1 állatorvos kapott diplomát. 
Nyolc esztendő alatt 80 magyar diplomás hagyta el a zágrábi egyetemet. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy nyolc év alatt mindössze két tanár szerezte 
meg a diplomát, és a további statisztikát hozzáadva, 12 év alatt egy 
állatorvos szerzett diplomát, holott Jugoszlávia magyarlakta területe 
kizárólagosan mezőgazdasági vidék, ahol igen sokan foglalkoznak 
állattenyésztéssel.

Zágrábban ezekben az esztendőkben körülbelül száznyolcvan 
magyar főiskolás volt, akik közül több mint százan egyesületi életet 
éltek. Az egyesületben esténként ismeretterjesztő előadásokat, tudo-
mányos felolvasásokat, magyar dalesteket és kultúrestéket rendeztek. 
Előadásaik és egyáltalán az egyesület szelleme kimondottan jobboldali: 
keresztényszocialista világszemlélet. Minden megmozdulásukból 
kizárják a zsidókat.

A beográdi magyar egyetemisták egyesülete későbbi keletű. Néhány 
lelkes fi atalember összefogásával 1931-ben alakították meg a Bolyai 
Farkast. Szegény sorsú magyar szülők gyermekei tanulnak a jugoszláv 
fővárosban, és ezek a fi úk az egyetemi évek alatt nemcsak a nehéz tan-
anyaggal, hanem a megélhetés nehéz gondjaival is küszködnek. Vannak 
olyanok is közöttük, akiknek biztosítva van a megélhetése, kényelme, 
de nagy részük keserves napokat él át, hogy tanulmányait befejezhesse. 
Tejkihordással, pincérkedéssel, ügynökösködéssel vagy zenészkedéssel 
keresik meg kenyerüket. Ez a kétségbeesett vergődés nem szórványos, 
ezek a foglalkozások már természetes pénzforrást jelentenek az új élet 
küszöbén álló fi atal magyar diákok számára. Az ötvenfőnyi beográdi 
kis magyar sziget meghitt oázis. Kitartóan, becsületesen dolgoznak.

A harmadik egyetemi város Szabadka. Az ottani jogi fakultáson 
aránylag kevés magyar tanult. Az első években alig 10-15 magyar 
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joghallgató volt, pár esztendővel később a zentai, horgosi, kanizsai, 
bácskatopolyai, bajmoki, csantavéri és zombori diákokkal számuk 
25-30-ra emelkedett. A szabadkai magyar egyetemisták működésüket 
a huszonnyolcas-huszonkilences években kezdték meg, de az ered-
ménytelen szárnypróbálgatás maradt. 1931-ben a szabadkai Népkör 
kultúrszakosztályaként indult meg újra az ifj úsági munka.

|

A harmincas évek elején a mozgalmat indító új nemzedék már bizto-
sabban látta helyzetét, józanabb fejjel tudott körülnézni a problémák 
útvesztőjében, és elsőnek ismerte fel kisebbségi életében kötelezett-
ségeit. Belátta, hogy mindenekelőtt a szociális öntudat adja meg azt 
a biztonságot, amellyel a legnehezebb körülmények között is bizako-
dással lehet nekiindulni az életnek. »Az ifj úság élni akar« jelszóként 
tört elő, a tespedést tanulni, dolgozni akarás váltotta fel, a kezdő 
kapkodásban ellenállhatatlan erővel tört elő a kritika, amely annyi 
évtizeden keresztül elpalástolta a lelkiismeretlenséget, hanyagságot és 
a káros következményekkel járó felületességet. Ezek voltak a szellemi 
összetevői annak a széleskörű munkának, amely évekkel később az egész 
Vajdaságban átütő erővel hatott, amely megteremtette a jugoszláviai 
magyar fi atalok első folyóiratát, és amely lendületet adott a magyar 
egyesületek kultúrmunkájának.

A szabadkai magyar Népkör ifj úsági kultúrosztálya egy esztendő 
szervező kultúrmunkával nagyszámú tagot gyűjtött, akik között a 
joghallgatókon kívül ott láthattuk a fi atal kereskedősegédeket és a 
komoly munkára vállalkozó fi atal iparosokat. Mondhatni, ez volt az 
első olyirányú megmozdulás, amely ha tudat alatt is, de lelkesedéssel 
és kitartással a gyérülő középosztály új alapköveit lerakta. Bár ennek 
az egyesületnek is, éppen úgy, mint az előbbieknek, voltak és vannak 
fogyatékosságai, de munkája aránylag rövid idő alatt komoly eredmé-
nyeket hozott. Hamarosan felfi gyeltek a serényen dolgozó együttes 
munkájára, amelyet elősegített az is, hogy az 1933. évben Becskereken 
és Zomborban megalakult a testvéregyesület.

Az egyöntetű szervező és kultúrmunka 1934. május havában te-
remtette meg a magyar fi atalok első folyóiratát, a Hídat. A folyóirat 
elindítása a hídverés építőmunkájának megvalósítása volt. Hidat 
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akartak építeni a magyar és a jugoszláv nép és kultúra közé, hogy a két 
egymás mellett és hasonló életkörülmények között élő nép kapcsolatai 
szorosabbak legyenek. Hídat akartak építeni korok, életfelfogások, 
nemzetek: ember és ember közé. Ez az ifj úsági folyóirat az addigi 
jugoszláviai magyar folyóiratok sorsához hasonlítva a legnehezebb 
körülmények között indult meg. Se segítő kéz gyámolítását, sem anyagi 
támogatást nem kapott. A tervet, mint minden újítást, a visszhangta-
lanság, sőt a reakció fogadta. A nehezen, hosszas rábeszéléssel szerzett 
pár előfi zető dinárjaiból fedezték az első adminisztrációs kiadásokat, 
ugyancsak az első számok nyomdaköltségeit. A lapterjesztés a nagy 
lelkesedés ellenére alig ment, a terjesztők, fáradtságot nem kímélve, 
kilincseltek és a gúnyos megjegyzések záporában sokszor keserűen 
ismételgették  Bebel Ágost örök igaz megállapítását, amely talán 
sehol sem alkalmazható olyan találóan, mint ezen a sivár rónaságon: 
„Bagolynépség ez, amely mindenütt felüti a tanyáját, ahol homály 
uralkodik, és megriadva huhog, mihelyt egy fénysugár zavarja meg a 
neki kedves sötétséget.”

Hónapokkal később, amikor az anyagi nehézségeket sikerült az 
útból elhárítani, súlyosabb akadály hátráltatta meg az előrehaladást: a 
kultúrmunkával és más kezdeményezésekkel szemben megnyilvánuló 
közöny eloszlatása és a dolgozók táborába újabb csoportok bekapcso-
lása. A folyóirat első számát a közönség vegyes érzelmekkel fogadta. A 
határtalan bizalmatlanság és a szinte közismert bácskai szűkmarkúság 
ezúttal is jelentkezett, de a már épülő Hídat nem tudta ledönteni.

A Híd körül csoportosuló ifj ak az anyagi bajokat úgy-ahogy elhá-
rították, de sokkal nagyobb akadályt jelentett az öntudatlan, ide-oda 
tévelygő fiatalok csoportjainak szembehelyezkedése. Ezek részint 
hiúságból, rosszakaratból vagy egyszerűen tudatlanságból hallgatták 
agyon vagy támadták a lapot. Az egyenetlenség később erősödött, és 
ez szélesítette ki ama szakadékot, amely a vajdasági magyar ifj úságot 
kettészakította. A folyóirat legfontosabb programpontja az új nem-
zedék problémáinak lelkiismeretes feldolgozása, alapos ismertetése, a 
falu- és községmonográfi ák készítése. Megismertetni a vidéket, nemzeti 
elhelyezkedésünket a különböző nemzetiségi csoportok területi és kul-
turális keresztezésében. Felkutatni az alig ismert magyar falvak élettani 
sajátságait, a kisvárosokat, a hányavetett sorsú magyar paraszt, zsellér 
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életét. Ezt a hatalmas feladatot tűzte ki maga elé a mozgalmat indító 
nemzedék, a tanulmányok leközlése során az itteni élet adottságait és 
lehetőségeit vetítette a magyar közösség elé; bár szavuk dadogás volt, 
de ők indították meg azt a lavinát, amelynek sodródása valósággal 
öntudatra riasztotta a saját fájdalmán egyre rágódó ifj úságot.

|

Az ifj úsági kultúrmozgalom továbbjutásával újabb rétegek kapcsolód-
tak a munkába, a fi atal munkásság. Ezeknek az ifj aknak a munkája, 
munkabírása erősebb és átütőbb erejű volt, mint a diákoké, nagyobb 
lelkesedéssel és kitartással dolgoztak, mint a főiskolások. Az intellek-
tuelek részéről ugyancsak a szegényebb osztály gyermekei álltak be a 
dolgozók táborába, míg a módosabb családok gyermekei hallgatólagos 
tudomásulvétellel vonultak vissza − a semmittevésbe. Ezeknek elszige-
telődése következtében a mozgalom megindítói az ifj ú-munkás rétegben 
látták meg az erőt és terveik kiteljesedését.

Ugyanebben az időben indult meg Újvidéken a Nép című független 
magyar politikai hetilap, amely jobboldali kultúrprogramjával maga 
köré gyűjtötte azoknak az ifj aknak egy részét, akik a haladó szellemmel, 
mondjuk a baloldali ideológiával nem azonosították magukat, és távol 
maradtak a baloldal felé orientálódó Híd fi ataljainak csoportjától. A 
kikristályosodó világnézetek jelentkezésével megindultak a világné-
zeti harcok. A lapok hasábjain a polémiák egész sora éleződött ki, és a 
már-már egyetemesnek hitt ifj úságból tömegek váltak le. Ugyancsak 
Újvidéken ÉK címmel új baloldali folyóirat indult, amely a fi atal mun-
kásnemzedéket gyűjtötte maga köré. A két tábor útja mind erősebben 
elkanyarodott egymástól úgy, hogy az 1936 első hónapjaiban a Híd − 
programot változtatva − baloldali világnézetű lappá alakult át.

A fejlődés, a tisztulás erősbödő folyamatában újabb társadalmi 
rétegek, osztályok kibontakozását látta a szemlélő. Ezek a csoportok 
lépésről lépésre foglaltak helyet az itteni magyar társadalom közösségé-
ben. Ezekben az években a mozgalmat indító fi atalok az életbefordulás 
előtt álltak.

Az egyik csoport a keresztényszocializmus mellett tört lándzsát, 
és egy új, egészségesebb polgári középosztály megteremtésével kizá-
rólagosan keresztény szellemben akarta problémáit megoldani. Fő 
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törekvésük arra irányult, hogy az új középosztály a magyar népnek 
nem csak barátja, de tanácsadója és segítője is legyen.

A másik tábor a materialista világnézetet vallotta helyes állásfogla-
lásnak, útiránynak és a földnélküli paraszt, munkás sorsának vállalására 
kötelezi a munkálkodó ifj úságot, hogy összefogó munkával a gazda-
ságilag összeroppant törpebirtokosokon, földmunkásokon segítsen. 
A nemzeti kultúrát felismerve és különböző korok eszmeáramlatait 
átértékelve keresi azokat a pontokat, amelyek révén a világ kultúrkö-
zösségébe kapcsolódhat.

|

Az ifj úság megtalálta az orvosságot, amely a Vajdaság ingoványain meg-
öli a mocsárlázt, amely még ma is marja, tépi a kérges tenyerű magyar 
paraszt életét. A kétségbeesett kapkodás ütemes munkává alakul át és 
hosszú, halotti csend után ismét fölharsan a népi kultúra dala. 

Magyar Album I. h. n. é. n. [1941] 14–21. p.
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MILYEN PÁLYÁRA LÉPJEK?
Kalauz a pályaválasztás előtt álló ifj úság számára

Előszó

Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod, az erő micsoda? – Akarat,
Mely előbb vagy utóbb borostyánt arat.

( Arany János)

A pályaválasztás életre szóló elhatározás. Ez a könyv tehát akkor volna 
tökéletes, ha mindenki megtalálná benne az ő sajátos életére vonatkozó 
egyedül helyes utasításokat. Ennek a könyvnek azonban le kell monda-
nia arról, hogy mindenkit csalhatatlan tanáccsal lásson el a válaszúton. 
Tanáccsal csak annyiban szolgálhat, hogy föltárja a lehetőségeket. A 
lehetőségek megragadása és kihasználása már feladatán kívül áll. De 
nem is kíván túlmenni a lehetőségek föltárásán, mert ebben van jelen-
tősége, és ezzel kíván használni az élet útjaira indulóknak.

Érezzük, hogy ez az álláspont rendkívül rideg. Hiszen a magyar 
társadalomnak mindenekfelett szívügye, hogy művelt, anyagilag és 
erkölcsileg erős fi atalságot neveljen föl, melyre nyugodtan rábízhatja a 
nemzetfönntartó föladatokat. Vajon ebben az igyekezetünkben elegen-
dő lesz-e tapasztalatlan ifj úságunknak csupán a lehetőségeket megcsil-
lantatni, s éppen akkor, mikor leginkább szüksége van biztos támaszra 
és felelős tanácsra, elegendő lesz-e, ha a betűrend hideg fölsorolásával 
kimerítő tájékoztatást adunk a pályák sokféleségéről.

Ezt a kérdést azonban már nem a fi atalsághoz, hanem a magyar 
társadalomhoz intézem. Azért teszem ezt, mert úgy érzem, hogy ezen 
a téren is évről évre rengeteget mulasztunk. Sem mi, szülők, sem pedig 
gyermekeink nincsenek tájékoztatva, melyek azok a pályák, ahol adott 
időben és viszonyok között a legkönnyebben el lehet helyezkedni, ahol 
a boldogulás aránylag simább és gyorsabb. Pedig ezt az égető kérdést 
a foglalkozások kataszterének fölállításával kellő eredménnyel meg 
lehetne oldani. Egyesületeink, melyek társadalmunk úgyszólván 
minden rétegét fölölelik és szervezetbe foglalják, városonként és 
községenként, évről évre adatokat gyűjthetnének arról, melyek azok a 
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pályák és foglalkozási ágak, amelyekben aránylagos hiány jelentkezik, 
tehát érvényesülési lehetőségben gazdagabbak. Az adatok alapján év-
ről évre kimutatás készülhetne, s ebből a pályaválasztók hozzávetően 
felvilágosítást, tehát tanácsot kaphatnának, melyek azok a foglalkozási 
ágak, ahol az elhelyezkedés aránylag legkevesebb harc nélkül lehetséges 
volna. Ezt a kimutatást természetesen időközben a hasonló pályákra 
indultak statisztikájával kellene kiegészíteni, nehogy hullám hullámra 
torlódjék, és így ismét a túlzsúfoltság esete álljon elő.

Végre világosan meg kell látnunk, hogy a pályaválasztás nem tisztán 
és egyedül az egyesek sorskérdése. Soha sem volt oly szorosan összekötve 
az egyénnek és a nemzetnek a sorsa, mint éppen manapság. A magyar 
kisebbség önmagára van utalva, tehát tagjaira, amelyekből áll. Senkitől 
nem várhat segítséget, és nem remélhet támogatást, csupán önmagától, 
tehát azoktól, akikből összetevődik. Miként várhatjuk azonban fi a-
talságunktól, hogy nemzetünkért dolgozzék, mikor mi a nemzedékek 
egész sorát egyszerűen sorsára hagyjuk ahelyett, hogy sorsáról gondos-
kodnánk. Az igazi építő munkát az alapokon kell kezdenünk, tehát 
éppen az ifj úságnál. Népünk minden egyes gyermekéért harcolnunk 
kell, hogy felelősségünk tudatában, tiszta lelkiismerettel mondhassuk: 
íme, eleget tettünk kötelességünknek. És ha majd mindent megteszünk 
fi atalságunk érdekében, ami módunkban és tehetségünkben áll, akkor 
joggal követelhetjük, hogy a fölnevelt új nemzedék átvegye tőlünk a kö-
zösségért való munka nehéz föladatát. A fi atalság sorsával való komoly 
és céltudatos törődés így hagyománnyá válik, nemzedékről nemzedékre 
öröklődik, és népünk önfenntartó elemévé lesz.

Az egyén és a nép boldogulása kétségtelenül szorosan összefügg, és a 
mi sorsunkban sokszoros jelentőséget nyer. Éppen azért a magyar népi 
közösség szempontjából csak azok a foglalkozások értékesek, amelyek 
azon a területen gyakorolhatók, ahol éppen a magyarság él. Nekünk 
minden tanult, képzett és mesterségében jártas egyén rendkívül becses, 
de a mi népünk közvetlen hasznára csak az lehet, aki a mi népességi 
területünkön telepszik le, és így önkéntelenül is bekapcsolódik abba a 
kollektív életbe, melyet nemzeti életnek nevezünk. Nemzeti szempont-
ból tehát kevésbé értékesnek, sőt gyakran károsnak mondhatjuk azt 
a foglalkozási ágat, amely gyermekeinket más nyelvterületre sodorja, 
tőlünk elszakítja, testünkről letépi, s így esetleg egész életében anyagilag 
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és erkölcsileg is egy más közösség tagjává teszi. Lehetséges, hogy ez a 
fölfogásunk megszorítja a foglalkozási ágak csoportját, amelyet gyer-
mekeinknek ajánlhatnánk, viszont az is bizonyos, hogy a tömegben élés 
minden foglalkozási ágnak olyan gazdasági hátvédet ad, amely nélkül 
aránylag könnyű indulást és biztos boldogulást elképzelni nem lehet. A 
néphez és nemzethez való ragaszkodás a pályaválasztás szempontjából 
tehát nem hangzatos szólam, hanem sorsunknak és rendeltetésünknek 
világos fölismerése abban a pillanatban, amikor felelősségteljesen vá-
lasztanunk kell az élet útjai között.

De nemcsak nemzeti érdekünk ajánl tartózkodást egyes pályáktól és 
foglalkozásoktól, hanem kisebbségi sorsunk egyenesen elzár bizonyos 
megélhetési lehetőségektől. Kétségtelen ugyanis, hogy az állami és 
közigazgatási hivatalok betöltésénél komolyan számba nem jöhetünk. 
Különösen középosztályunk hosszú időn keresztül megszokta, hogy 
szerényebb jövedelmű, de nyugdíjas állásokban helyezkedjék el, mert 
így öreg napjaira biztosítva látta saját magának és családjának életét. 
Középosztályunknak ez az állami és közigazgatási kitartottsága az 
államfordulattal megszűnt. Tehát egyik napról a másikra, harcos tár-
sadalommá kellett alakulnia, amely bárhová és bármilyen körülmények 
közé is állítják, kiverekszi magának az élet lehető legjobb föltételeit. 
A kisebbségi társadalomnak viharverésre kész, harcra edzett, bátor, 
mozgékony és folytonosan munkáló társadalomnak kell lennie, mert 
csak így számíthat arra, hogy az élet versenyében helyt állhat.

Minél inkább elfoglalja azonban a többségi nép az állami és egyéb 
hivatalokat, annál több hely marad a kisebbségi népeknek a szabad 
pályán. Népünk érdeke, s egyben sorsa is arra utalja tehát fi atalságun-
kat, hogy a szabad pályákra vesse magát. Mikor azt sürgetjük, hogy 
fi atalságunk a szabad pályát válassza, akkor nemcsak az ügyvédi, orvosi, 
mérnöki és egyéb úgynevezett középosztály-pályákra gondolunk, de 
főleg a kereskedelmi és ipari pályákra, melyekre eddig csak azokat adtuk, 
akik tanulmányaikban nem boldogultak, tehát rendszerint a meg nem 
felelő elemeket. A középosztálybeli fölfogás kóros terjedése a társadalom 
jelentékeny részét oda juttatta, hogy a fi zetéses írnoki állást rendszerint 
többre becsülte, mint a kereskedelmi és ipari szabadfoglalkozásokat. 
Ezeket a fölfogásokat bizonyos osztálybabona vezette, amely egyes fog-
lalkozásokat elfogadott, bevett, tehát társaságképes foglalkozásoknak 
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ismert el, míg egyeseket, főként a kereskedelmi és ipari foglalkozást, 
társaságra nem képesítőnek tekintette. Nyilvánvaló tehát, hogy a szülők 
és gyermekek bent akartak lenni a nemzet állományában: a társaság-
ban. Kisebbségi sorsunkban azonban a széttagozódás, a megosztás és 
osztályozódás fényűzését el nem ismerhetjük. Mi az értékeket nem 
a társadalmi állás vagy foglalkozás minősége szerint mérjük, hanem 
aszerint ítélünk meg mindenkit,  miként tölti be vállalt hivatását, és 
miként teljesíti kötelességét önmagával és közösségünkkel szemben. A 
népi közösségnek ebben a megvallásában sürgetjük az ipari és kereske-
delmi pályákra való fokozott hajlandóságot. Annál is inkább tesszük 
ezt, mert meg vagyunk győződve arról, hogy a magyarság számához 
képest aránytalanul kevés az iparos és kereskedő, már pedig ez a tény 
önmagában hordja e pályákon a fokozott erkölcsi és anyagi boldogulás 
ígéretét. Mivel pedig a gazdasági boldogulás és jólét természetesen ma-
gával hozza a táradalomban elfoglalt állás biztonságát, és a köznek való 
munkásság és segítség lehetőségét, kétségtelen, hogy ezek a szabad pályák 
sokkal többet ígérnek egyénnek és köznek egyaránt, mint a szűk levegőjű 
hivatali szobák, ahol az előmenetel hiánya és a függőség érzése minden 
egyéni kedvet és kezdeményezést, sokszor az élet egész ízét elveszi.

Sokszor azonban a pályaválasztást szüleink foglalkozása, vállalko-
zása, befektetése vagy birtoka határozza meg. Ilyenkor nem is pályavá-
lasztásról van szó, hanem inkább a foglalkozás örökléséről. De éppen 
ilyen esetekben kell magunkban tudatossá tenni, hogy a foglalkozásnak 
nemcsak a gépi életföntartást kell célul kitűznie, hanem bármilyen 
legyen is az, egy magasabb gondolat és törekvés kifejezője kell, hogy 
legyen. Csak így, és ez által jelenthet ez a foglalkozás az elődök által 
elért eredménnyel szemben kifejtett haladást, a világgal szemben pe-
dig azt a színvonalat, amely az élet növekvő igényeinek megfelel. Az 
a körülmény, hogy már megkezdett ipari, kereskedelmi, vagy egyéb 
vállalatokat vagy foglalkozásokat folytatunk tovább, nem ment föl 
bennünket az alól, hogy az illető foglalkozási ág időszerű állása szerint 
kiképzésünket meg ne szerezzük. Különösen a már vagyonosabb osztály 
gyermekeinek fokozottan lelkére kötjük, hogy a kisebbség életében a 
foglalkozás nem csupán kenyérkeresés, hanem hivatás, amelyre mind a 
magunk, mind egész népünk érdekében lelkiismeretesen és becsületesen 
föl kell készülnünk.
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A mi kisebbségi életünkben főleg a földbirtokosokra igaz az, hogy 
a gyermek foglalkozását a szülők vagyona határozza meg. Századokon 
keresztül így volt ez, és éppen legkonzervatívabb osztályunknál felte-
hető, hogy még sokáig így is lesz. Sok tekintetben helyes volna ennek az 
osztálynak elzárkózottságát föllazítani, és a többi foglalkozási ágakkal 
megkeverni, mert hiszen a népi közösségnek gondolata egy kisebbségi 
nép keretén belül a legnépesebb foglalkozási ág részvétele nélkül szinte 
lehetetlenség. De ha az adott helyzet szerint nem is számíthatunk arra, 
hogy birtokos osztályunk érdeklődését más szabad pályák iránt meg-
nyerjük, föltétlenül sürgetnünk kell, hogy a földmíves utód, mielőtt 
elődeinek birtokába lép, magát a mai élet követelményeihez képest 
szakszerűen és korszerűen kiképezze. Végre egyszer s mindenkorra el 
kell vetni azt a babonát, hogy könyvből nem lehet gazdálkodni. Na-
gyon jól tudjuk, hogy minden tudományt könyvből sajátítunk el, és 
a mezőgazdaság igen kiterjedt tudományos irodalma csak könyveken 
keresztül közelíthető meg. Sajnálatos, hogy gazdasági szakiskolánk alig 
van, úgyhogy éppen azok nem szerezhetnek maguknak szakiskolai ki-
képzést, akiknek talán arra legtöbb szükségük volna. De ha nincsenek 
is szakiskoláink, ki kell használni a helyi viszonyok nyújtotta összes 
közoktatási lehetőséget, hogy a földmíves minél műveltebben kerüljön 
vissza földjére. Ez a műveltség majd lehetővé teszi, hogy a szakegyesü-
letek és könyvtárak révén utánaolvasson annak, amit iskola híján meg 
nem tanulhatott. A nagyobb gazdák gyermekei végezzenek középiskolát 
és gazdasági akadémiát, de ismét csak térjenek vissza községeikbe és 
szállásaikra, hogy a nagyobb tudás és készültség vértezettségében har-
coljanak azért a rögért, amely apáikról rájuk maradt. 

A már kiépített állásokat megtartani és fokozott szellemi és gyakor-
lati előkészültséggel még tökéletesebben kiépíteni hasonlíthatatlanul 
fontos feladata a mi kisebbségi életünknek.

De a szellemi szabad pályákra való képesítésnél sem ismerhetjük 
el kielégítőnek csupán csak a vizsgák letételét és a szükséges gyakorlat 
megszerzését. A szellemi munkásnak foglalkozásában nem csupán 
kenyérkeresetet kell látnia, hanem egyben hivatást is. Mert hivatást kell 
betöltenie azon a helyen, ahol kenyerét keresi. A kisebbségi sorsban élő 
egyén nemcsak saját magáért felelős, de felelős azért a népért is, amely 
az ő egyéni boldogulását lehetővé teszi. Ezért ha valaki jogi pályára 



e 462 w   q

q

szánja magát, nem elegendő, hogy jól-rosszul túlessék a vizsgáin, de 
foglalkoznia kell főleg a közgazdasággal, társadalomtudománnyal és a 
kapcsolatos tudományágakkal, hogy az életbe megfelelő képzettségű és 
népünk vezetésére alkalmas férfi ak kerüljenek. Az orvosnak ismernie 
kellene a népjóléti intézmények szellemi és gyakorlati fegyvertárát, va-
lamint a mérnöknek az agrárépítkezést, az agrárkémiát, statisztikát stb., 
hogy mindegyik a maga helyén ne csak egyszerűen kenyeret keressen, 
hanem foglalkozási ágán belül értse és művelje azokat a tudományága-
kat, amelyekre egyébként a falvakban és városokban éppen kisebbségi 
sorsunk következtében szakembereink nem lehetnek. Egyedül csak 
így pótolhatjuk azokat a hiányokat, melyek szellemi életünkben lép-
ten-nyomon jelentkeznek. A szellemi pályák tehát sokszoros terhet és 
kötelezettséget rónak művelőjére, de a szellemi munkás igazán csak 
akkor számíthat munkájának értékelésére és megbecsülésére, ha ön-
zetlen szándékkal visszaadja népének azt a támogatást, amelyet attól 
kenyérkereső foglalkozásában folytonosan élvez.

De nemzeti életünkben főleg azokra vár a legfontosabb munka-
kör, akik vagyonukból élnek, tehát nincsenek ráutalva a kenyérkereső 
foglalkozásokra. Eddig ez az osztály a nemzet munkájától csaknem 
tüntetőleg távol maradt. Pedig az ebből az osztályból származóknak 
az egyetemekről a magyar irodalom, nyelv, történelem és egyéb nálunk 
nem képviselt tudományágak okleveleivel kellene megtérniük. Ezeknek 
az okleveleknek értékét nem lehetne pénzben kifejezni, mert nem lehet 
rájuk kenyérkereső foglalkozásokat építeni. De annál nagyobb hasznot 
hajtanának népünknek, cserében azért a gondtalan megélhetésért, 
melyet ez osztály sarjai népi közösségünkben élveznek.

Azt mondottuk, hogy ez a könyv csak lehetőségeket tár fel és egye-
düli tanácsa a lehetőségek megmutatása. Mégis a lehetőségek mellett 
legjobb tanács: a hajlam és tehetség. Hajlamai ellenére valakit valami 
pályára kényszeríteni nemcsak oktalanság, de kegyetlenség is. Viszont 
a tehetségnek alkalmat adni, hogy ott munkáljon, ahová elrendelése 
szól, már előre megoldott feladatot és örömökben gazdag életet jelent.

És végül megint az ifj úsághoz szólok. Választhattok bármilyen 
foglalkozást vagy pályát, tehetitek ezt legjobb belátástok szerint, vagy 
mások és más viszonyok befolyásolása vagy kényszere alapján, lehettek 
boldogok pályátokon, vagy teher lehet az néktek – egyetlen eggyel tar-
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toztok magatoknak és népeteknek: legyetek a többieknél készültebbek 
és különbek. Higgyétek el, ebben rejlik minden erőnk! Higgyétek, 
valljátok, tegyétek, és ti lesztek a jövő oszlopai. (1938. május 10.) 

 Draskóczy Ede: Milyen pályára lépjek? Kalauz a pályaválasztás előtt álló 
ifjúság számára. Dr.  Draskóczy Ede előszavával. Petrovgrad,  

Globus nyomda, 1938.  Draskóczy Ede: Előszó, 3–10. p.
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A SZLAVÓNIAI MAGYARSÁG 
ÉS A JULIÁN EGYESÜLET

A jugoszláviai magyar kisebbségnek az a része, mely a régi Horvát-Szla-
vónország területén lakik, múltjánál, mai helyzeténél s jövő kilátásainál 
fogva egészen más helyzetben volt és van, mint a régi magyar területeken 
lakó magyar kisebbség. Ezt az egészen más kisebbségi csoportot nevez-
zük röviden szlavóniai magyarságnak. Ámbár ez az elnevezés történelmi 
szempontból nem helyes. Szlavónia alatt történelmi szempontból tu-
lajdonképpen csak a volt Belovár, Zágreb és Varazsdin megye értendő. 
Horvátországnak nevezték régen a mai Lika-Krbava és Módrus-Fiume 
megyéket, míg a régi Szerém, Verőce és Pozsega megyék ezelőtt 200 
évvel még közvetlenül Magyarországhoz tartoztak. Mindezek a te-
rületek azonban később Horvát-Szlavónország alkotó részeivé lettek, 
amit röviden Szlavóniának szoktunk nevezni. Szlavóniai magyarság 
alatt tehát ebben a cikkben azt a magyarságot értjük, mely a Dráva és 
a Száva között él, Zemuntól Zágrebig. Sőt ide kell még számítanunk 
azokat a kisebb magyar szórványokat, amelyek Boszniában, Bjelina, 
Brcsko, Derventa és Prnjavor környékén vannak.

A szlavóniai magyarság három rétege

A szlavóniai magyarságnak három rétege van. Legrégibb az az Árpád-
kori őstelep, mely Oszijek alatt négy magyar faluban: Rétfalán (Rét-
falu), Hrasztinban (Haraszti), Lászlovón (Szentlászló) és Kórógyon él. 
Ezek a honfoglaló magyarságnak idetelepült és ezer év viharai között 
itt maradt töredékei. A Kórógyi család egyik tagja részes volt  Szent 
Gellért püspök meggyilkolásában. Később ez a család a főnemesek 
közé emelkedett,  Kórógyi István macsói bán volt. Az utolsó Kórógyi 
gróf,  Kórógyi Gergely a mohácsi csatában esett el. Ennek a családnak 
voltak jobbágyai az Oszijek alatti ősmagyarok. Lélekszámuk ma 2500. 
Mind a négy falu népe tiszta magyar és 400 év óta tiszta református. 
Mindegyikről nyelvi, néprajzi, történelmi és gazdasági szempontból 
külön-külön tanulmányokat lehetne és kellene írni. Most azonban erre 
nincs terünk, csupán röviden annyit állapítsunk meg, hogy nyelvük a 
legősibb élő magyar nyelv, néprajzi sajátságaiknál fogva legközelebbi 
rokonaik a baranyai és ormánysági magyaroknak, de rokonságuk 
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megállapítható a moldvai csángókkal is, történelmük visszanyúlik az 
Árpádházi királyokig s  IV. Béla idejéből már történelmi okmány van 
róla, hogy mai lakóhelyükön laktak. A törökjárás idején a Vuka náda-
saiban meghúzódtak és így megmaradtak. Később, mint a vukovári 
és rétfalui uradalom jobbágyai elég jól éltek. Halásztak, vadásztak. 
A nagybirtokok kialakulása után is még tűrhető volt a helyzetük, de 
a húsz év előtti földreform óta, melyből természetesen kimaradtak, 
anyagi helyzetük siralmas, sőt kétségbeejtő.

Az utána következő másik réteg a nagy uradalmak cselédsége. A 
jobbágyvilág után Szlavóniában is nagy uradalmak keletkeztek. A 
rumai, rétfalui és nasicei gróf Pejacsevich-uradalmak, a vukovári gróf 
Eltz, a nustári gróf  Khuen s távolabb a daruvári Tüköry uradalmak 
mind magyar cselédséggel dolgoztattak. Ez a magyar cselédség, ha 
egy kis vagyonkát gyűjtött össze, a legközelebbi faluban házat vett, 
földet vett, letelepedett. Így szivárgott be a szlavóniai magyarság az 
uradalmak körül fekvő szerb és horvát falvakba. Ha ránézünk a szla-
vóniai magyarság nemzetiségi térképére, amit gróf  Széchenyi Béla, a 
Julián Egyesület elnöke 1904-ben adott ki, rögtön szembetűnik, hogy 
a magyarok által lakott falvak legsűrűbb csoportja mind a felsorolt 
uradalmak központja körül valóságos tömör foltokban helyezkedik el: 
Ruma, Vukovár, Oszijek, Nasice és Daruvár vidékén.

A harmadik réteg: az 1870-es évektől kezdve a dunántúli megyék-
ből és Bácskából leszivárgott magyarság, mely otthon a nagybirtok 
miatt nem terjeszkedhetett, tehát amije volt, eladogatta, s az árán vagy 
Amerikába ment, vagy pedig Szlavóniába és Boszniába jött le, mert 
itt akkor még kevés pénzért sok földet lehetett venni. Tudok eseteket, 
hogy pénz sem kellett hozzá, hanem egy kabátért, egy kenyérért, egy 
üveg pálinkáért, négy-öt hold földet vettek. Így szivárgott le a harmadik 
réteg az 1870–1900-ig tartó harminc esztendő között.

Leginkább olyan falukban telepedtek le, ahol már volt egy-két ma-
gyar család az előbbi rétegből, s akkor a sógor, koma, ismerős révén jött 
Magyarországból a többi, mert különösen eleinte sűrűn hazalátogattak, 
s elmondták, milyen olcsó itt a föld. Egyéb se kellett a magyarnak, s 
megindult a lassú népvándorlás.

A három réteget egybefoglalva, a mai Horvát bánságban a magyarság 
összes létszáma 62.647. A két utóbbi réteg természetesen nyelvi, faji s 



e 466 w   q

q

kulturális szempontból kevert nép. Leginkább a Dunántúl déli megyé-
iből és a Bácskából jöttek, de találni köztük veszprémieket, békésieket, 
bihariakat, sőt még székelyeket is. Általában magasabb életszínvonalat 
hoztak új hazájukba. Az őslakosság ma is elismeri, hogy tőlük tanulta 
meg a föld jobb megművelését és a kenyérsütést. Az ő életszínvonaluk 
azonban a leköltözés óta nem emelkedett, sőt inkább a környezethez 
való természetes alkalmazkodásnál fogva inkább lefelé szállott.

A szlavóniai magyarság kulturális élete

Az első réteg, az ős magyar telepek 400 év óta a magyar reformá-
tus egyházhoz tartoznak, mindig voltak papjaik, tanítóik s 1918-ig 
fele kezeti magyar iskolák is fennállottak. A második és harmadik 
rétegből, a Somogyból jött reformátusok Daruvár vidékén szerveztek 
néhány kis, erőtlen egyházat, de a túlnyomó római katolikus többség 
a horvát plébániákhoz tapadt, s miután a külsőségekben változást nem 
tapasztalt, ha nem élt mélyebb lelki életet, az áttelepülés első éveiben 
az új helyzetbe könnyen beletörődött. Gyermekeik iskolázása már 
nagyobb gondot okozott. Az első időkben voltak, akik gyermekeiket 
magyarországi rokonaikhoz küldték iskolába, de erről később le kellett 
szokniuk. Belátták, ha itt akarnak élni, meg kell tanulniuk a nyelvet. A 
horvát iskola tehát már ezelőtt 70 évvel megkezdte a maga céltudatos 
munkáját a szlavóniai magyarság között, melynek hatása már 10-20 év 
múlva kezdett érezhetővé válni, mikor a szülők észrevették, hogy gyer-
mekeik egymás között horvátul beszélnek, magyarul még dalolni sem 
tudnak, a horvát templomban egész jól feltalálják magukat, énekelnek, 
gyónnak. Ekkor kezdtek az idősebbek, az akkor még vezető korosztály 
nemzeti öntudatra ébredni. Kezdett nekik fájni, hogy sem a templom-
ban, sem az iskolában, sem a községi életben nincs nekik semmi joguk. 
Évtizedek kellettek ahhoz, míg ennek lassan tudatára ébredtek s emiatt 
elégedetlenkedni kezdtek. Ez az elégedetlenség a szerém megyei Mara-
dikon mérgesedett el legelőször. A maradékiak elmentek  Strossmayer 
gyakovói püspökhöz, s azt kérték tőle, helyezzen oda magyar plébánost, 
aki őket anyanyelvükön gyóntatja, s engedje meg, hogy a templomban 
magyarul is énekelhessenek. Ezzel aztán csordultig telt a pohár. Mara-
dikon megindult a mozgalom, hogy térjenek át a református vallásra. 
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Két nagyon értelmes paraszt ember volt ennek a mozgalomnak a veze-
tője:  Özvegy György és  Sárosi István. Felmentek Pestre  Szász Károly 
püspökhöz s kérték, hogy jöjjön le hozzájuk, az egész falu áttér.  Szász 
Károly elutasította őket. Azt mondta nekik: nem vágom a kaszámat a 
más búzájába. Özvegy és Sárosi ebbe nem nyugodtak bele, a mozgalom 
tovább folyt, s Maradikon és Nikincin tényleg áttértek néhány százan. 
Erre lett fi gyelmessé a magyar társadalom. A katolikus klérus sürgette, 
hogy a szlavóniai katolikus magyarság ügyében valamit tenni kell. De 
hogy mit kell tenni, azt nem tudta senki.

A Julián Egyesület megalakulása

A Julián Egyesület megalakulásának történetét egyik résztvevő, néhai 
 Kelecsényi Zádor vukovári körjegyző beszélte el nekem a következő-
képen. Egyszer egy titokzatos levelet kaptam, melyben meghívtak 
bizonyos napra és órára egy budapesti lakcímre. A levélen olvashatatlan 
aláírás volt. Megjelentem a lakásban, az inas ajtót nyitott, lehúzta rólam 
a kabátot s bevezetett egy férfi szalonba. Egyedül voltam s fogalmam 
sem volt, hol vagyok s miért jöttem. Néhány perc múlva jött egy úr. 
Bemutatkoztunk, de a nevünket úgy morogtuk oda egymásnak, hogy 
sem én nem tudtam ki ő, sem ő nem tudta, ki vagyok én. Így jöttek 
egymásután urak. Ezek is morogtak valamit a nevük helyett s leültek, 
de senki sem ismerte a másikat. Az volt az érzésem, hogy mi itt most 
bankót fogunk hamisítani. Egyszer csak jött két marciális alak, látszott 
a külsejükön, hogy református papok. Ezek nem morogtak, hanem ért-
hetően megmondták a nevüket:  Antal Gábor püspök vagyok.  Földváry 
Jenő daruvári református lelkész vagyok. Hála Istennek – gondoltam 
–, mégsem fogunk bankót hamisítani. Később jött  Várady Árpád kato-
likus püspök,  Kollányi Ferenc jáki apát, s végül előkerült a házigazda: 
 Pékár Gyula országgyűlési képviselő. Az értekezlet megkezdődött s 
az volt a tárgya, mit lehetne tenni a szlavóniai magyarság megmentése 
érdekében? Azzal hamar készen voltak, hogy a református magyarság 
kérdése nagyon egyszerű, támogatni kell az egyházakat, fi atal, tevékeny 
lelkészeket kell leküldeni, a református felekezeti iskolákat meg kell 
szervezni ott is, ahol nincsenek, s általában az egyházon keresztül kell 
segítségére sietni a szlavóniai magyarság református rétegének. De mi 
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legyen a római katolikus magyarsággal, mely túlnyomó többségben 
van, s mely az erősen horvát érzelmű papság nyomása alatt el akarja 
hagyni a vallását? Érdekes, hogy épp egyik katolikus úriember azt az 
eszmét vetette fel, nem volna-e jó ezt az áttérési mozgalmat támogatni, 
s a szlavóniai magyarság megmentésének kérdését felekezeti alapon 
megoldani. Még érdekesebb, hogy ezzel a gondolattal  Antal Gábor re-
formátus püspök sem értett egyet, mert nem egységre, hanem csak még 
nagyobb megoszlásra vezetne. De legérdekesebb, hogy  Földváry Jenő 
daruvári lelkész fejéből pattant ki a mentő gondolat, alakítani kell egy 
egyesületet, mely a római katolikus magyarság részére magániskolákat 
állít fel, s az iskolákkal kapcsolatban könyvtárakat szervez s ellátja a 
szlavóniai magyarságot irodalmi termékekkel. Ez volt az első értekezlet, 
mely 1904-ben a Julián Egyesület megalakítására vezetett. Nevét Julián 
baráttól vette, ki  IV. Béla király alatt fölkereste az Ázsiában maradt 
magyarokat. A Julián Egyesület célul tűzte ki a szlavóniai magyarok 
iskolákkal és könyvtárakkal való ellátását. Tehát nem magyarosítás 
volt a célja, hanem magyarok megtartása az elhorvátosítás évtizedek 
óta tartó, céltudatos munkáinak meggátlására. Lényegében pedig az 
volt a cél, hogy a szlavóniai katolikus magyarságnak ne kelljen vallását 
elhagynia azért, hogy magyar maradhasson. Mert a Julián Egyesület 
megalakulását voltaképpen a maradiki áttérések hívták életre.

A Julián Egyesület mukája

Az iskolák engedélyezése nehezen ment. A törvény ugyan módot 
adott a magyar tannyelvű magániskolák felállítására, de a bánok 
nem szívesen adták meg az engedélyeket. Különösen a magyar bánok. 
Ezeknek elég bajuk volt amiatt, hogy magyarok voltak, s nem merték 
Zágrábban még azzal is rontani a helyzetüket, hogy magyar iskolákat 
engedélyezzenek. Ha horvát ember volt a bán, akkor könnyebben ment 
a dolog. Senki sem mert annyi magyar iskolát engedélyezni, mint pl. 
 Tomasics Miklós. Az ő erős horvátsága annyira közismert volt, hogy 
még ez sem árthatott neki. De ezen felül nem volt kicsinyes ember. 
Tudta, miről van szó. Az a néhány ezer magyar nem fogja felfordítani 
Horvátországot. Legfőképpen pedig tudta, hogy szó sincs magyaro-
sításról, ahogy azt a horvát közönséggel elhitették, hanem csak arról 
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van szó, hogy az, aki ragaszkodik a magyarságához, magyar iskolába 
járathassa gyermekét. Ezeknek állított fel a Julián Egyesület magyar 
iskolákat. Pontos adataim nincsenek, de egy 1913-ban kiadott térkép 
szerint akkor Szlavóniában a következő magyar iskolák működtek. 
Szerém megyében: Csákovci. Erdevik. Hrtkovci, Irig, Máli-Radinci, 
Maradik, Marinci, Nikinci, Sztári Jankovci, Platicsevó, Satrinci, Szót 
és Vrdnik-Szelo. Verőce megyében: Aladár-puszta, Dolnyi Miholyác, 
Antunovác, Budakovác. Csemernica-puszta, Qacsiste, Glozsgye-puszta, 
Gradina-puszta, Krivaja-puszta, Gornye Kusonye, Vladiszlávci, Mar-
tince-puszta, Netecsa-puszta, Szlatina, Sztarin, Terezinopolye, Zdenci-
puszta és Zslebina-puszta. Pozsega megyében: Babmagóra, Daruvár, 
Dragutinovác, Jamarica, Krestelovác, Lipik, Cepidlaka, Paliszállás, 
Suplyaipa és Szokolovác. És végül Belovár-Körös megyében: Bedenik, 
Brinyani, Galovác, Grubisnopolye, Laszovac, Brslyanica, Velika Pi sza-
nica, Narta, Oszekovó, Pasiján, Zrinyszka és Zsdála. A Julián Egyesület 
1913-ban ezt az 52 magyar iskolát tartotta fenn.

A magyar iskolákon felül több mint 100 népkönyvtárat állított fel, 
amelyeknek forgalmát évenként helyszíni látogatások alapján megvizs-
gálta és irányította.

Végül a Julián Egyesület kiadásában jelent meg 1908-tól 1918-ig 
évente tízezer példányban a Szlavóniai Magyarok Képes Kalendáriuma, 
150 oldalon.

Félreértések eloszlatása végett meg kell jegyeznem, hogy ugyanak-
kor voltak még Szlavóniában magyar református felekezeti iskolák és 
államvasúti iskolák is.

Református felekezeti iskolák voltak 10 egyházközségben éspedig: 
Velika Piszanicán, Brekinyszkán, Korenicsániban, Rétfalán, Hrasz-
tin ban, Lászlovón, Kórógyon, Vukováron, Maradikon és Mojavolya-
pusz tán. Ezeket a Julián Egyesülettől függetlenül a református egyház 
állította fel és tartotta fenn. Közülük a kórógyi, lászlovói, hrasztini és 
rétfalui több mint 400 év óta fennállanak.

A vasúti iskolák is teljesen függetlenek voltak a Julián Egyesülettől. 
Ezeket a magyar államvasút azért tartotta fenn, hogy itt szolgáló ma-
gyarországi alkalmazottai, kik csak ideiglenesen szolgáltak Horvát-Szla-
vónországban, ne legyenek kénytelenek gyermekeiket horvát iskolába 
járatni, hanem anyanyelvükön tanulhassanak, s Magyarországra való 
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visszahelyezésük után gyermekeik minden zökkenés nélkül otthon 
tovább járhassanak iskolába. Ilyen vasúti iskolák voltak tíz állomá-
son és pedig: Zágrebban, Pleternicán, Bródban, Nasicén, Vinkovcin, 
Mitrovicán, Rumán, Ingyiján és Zemunban. Ezekbe az iskolákba a 
gyermekeket mindennap külön vonatok vitték be.

A Julián Egyesülettől szintén függetlenül, de ennek erkölcsi támo-
gatása mellett az Országos Központi Hitelszövetkezet Szlavóniában 
számos fi ókot állított fel. Erre nézve azonban adatok nincsenek bir-
tokomban. De azt tudom, hogy majdnem minden olyan községben, 
ahol magyar iskola volt, élénk szövetkezeti élet is virágzott, s ezeknek 
a kormányzását és ellenőrzését Oszijeken külön főügynökség intézte.

A szlavóniai magyarság gazdasági életének támogatására alakult 
meg 1912-ben a Szlavóniai Agrár Takarékpénztár is, amiben a Julián 
Egyesületnek szintén jelentékeny része volt. Míg a hitelszövetkezetek a 
szlavóniai magyar nép apróbb hiteligényeit elégítették ki, ez a pénzin-
tézet nagyobb, hosszú lejáratú kölcsönöket folyósított s ezzel nagyobb 
birtokokat parcellázott. Sok magyar gazda így jutott olcsó földhöz 
Ruma, Oszijek, Nasice és Daruvár vidékén.

Ide kell még számítanunk a Szlavóniai Magyar Újságot is, mely 
szintén 1908-tól 1918-ig Oszijeken jelent meg. Ez ugyan magánvál-
lalkozás volt, de a Julián Egyesület támogatásával és irányítása mellett 
szolgálta a szlavóniai magyarság ügyét. A Szlavóniai Magyar Újság 
hozta felszínre a szlavóniai magyarságnak kulturális és egyéb panaszait. 
Ezek az »egyéb« panaszok voltak aztán a legérzékenyebbek, melyeket a 
Julián Egyesület sem tudott orvosolni s azóta is orvoslás nélkül vannak.

Ezeknek a panaszoknak legfontosabbika az, hogy a szlavóniai ma-
gyarságnak az a része, mely az 1870-es évek óta vándorolt be Szlavóni-
ába, ott nem tudott törvényesen meggyökerezni. Földet vásárolhatott, 
de illetőségi jogot nem kapott, s ezáltal a községi életből, a legelő- és 
erdőjogokból ki volt zárva. Ez a jognélküli állapot nagy részben még 
most is fennáll.
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Mi történt a háború után?

A háború után Horvát-Szlavónországban az összes magyar iskolák 
egyszerre megszűntek. A református felekezeti iskolák közül az ősi 
községek iskolái még egy darabig tengődtek, de néhány év múlva azokat 
is bezárták, s csak egyetlenegy maradt máig hírmondónak, a kórógyi is-
kola. A könyvtárak szétzüllöttek. A Szlavóniai Magyar Újság megszűnt, 
a hitelszövetkezeteket, a kórógyi kivételével, szintén fölszámolták. A 
Szlavóniai Agrár Takarékpénztár nacionalizálódott. Húsz esztendeig 
a szlavóniai magyarság körében síri csend uralkodott. Míg Bácskában, 
Bánátban és Baranyában legalább az alsó négy elemi osztályban egyes 
tantárgyakat magyarul tanítottak, addig Szlavóniában a magyar tanítás 
teljesen megszűnt. A szlavóniai magyarság, melyet a Julián Egyesület 14 
év alatt talán egy kissé el is kényeztetett, mert mindent ingyen a helyébe 
vitt, most minden támasz nélkül maradt, s a református magyarságot ki-
véve, többé senki sem törődött vele. Gyermekei a horvát iskolákba jártak, 
olvasni valókhoz nem jutott, szövetkezeti élete megszűnt, csupán a régi 
jogbizonytalanság maradt meg úgy, ahogy azelőtt volt. Ez az elhagyatott-
ság kergette azután a szlavóniai magyarságot annak a politikai pártnak 
a karjaiba, mely a múlt évben a horvát bánság önkormányzatát kivívta.

A szlavóniai magyarság mai helyzete
 

A szlavóniai magyarság ma a horvát bánság területén él, de helyzete 
lényegében máig sem változott meg. Hallani ugyan újabban, hogy 
egyes helyeken magyar párhuzamos osztályokat engedélyeznek, de ezek 
még csak papiroson vannak meg. Kérdés, hogy fognak a gyakorlatban 
megvalósulni, s ha megvalósulnak, milyen lesz az a magyar tanítás ma-
gyar tanítók nélkül. Az illetőségi kérdésben azonban ma sincs semmi 
változás. A szlavóniai magyar legtöbb községben nem taníttathatja a 
fi át sem iparosnak, sem kereskedőnek, mert nem fog soha iparengedélyt 
kapni. A községi életben nincs semmi joga. Nemrég jártam Belovár és 
Pozsega vidékén. A régi magyar telepek népe erősen megfogyatkozott. 
Húsz esztendő alatt sokan eladták földjeiket s visszamentek Magyar-
országra, akik itt maradtak, készek volnának azonnal fölkerekedni s 
visszamenni, ha odaát vehetnének földet.



e 472 w   q

q

Megmarad-e a szlavóniai magyarság magyarnak?

A szlavóniai magyarság megmaradására nézve a sorsdöntő 12-ik órában 
vagyunk. Az első nemzedék, mely ide költözött, már kihalóban van, 
a második nemzedék, amely már itt született s ma 40–50 éves, még 
tud magyarul, de épp oly jól tud horvátul is, a harmadik nemzedék, 
mely nemsokára átveszi a szerepet, már jobban beszél horvátul, mint 
magyarul.

Nemrégen megkérdeztem egy szlavóniai magyar gazdát, hogy oda-
haza a család milyen nyelven beszél?

– Hát kérem, itt a szobában magyarul, de odakint horvátul.
Azt a tényt akarom benne felmutatni, hogy a szlavóniai magyarnak 

a magyarsága már csak az élet ünnepi oldalát jelenti, de az életének 
mindennapi oldala már horvát.

Kérdeztem azután, hogy járatnak-e magyar újságot?
– Járatom a Friss Újságot, de nem olvassa senki. Fel sem bontjuk.
– Miért nem?
– Azért, mert én már nem látom olvasni, a fi aim pedig már nem 

tudnak magyarul olvasni.
Ebben a faluban, ahol ezt mondták, 12 református magyar család 

él, akikhez egy esztendőben kétszer megy ki a lelkész. És ez az egyetlen 
szál, mely őket vallásukhoz és magyarságukhoz köti. Ahol pedig az 
a magyar katolikus vallás, ott még ez a vékony szál sincs. Ott semmi 
sincs. Útban van a teljes beolvadás, írhatnak az újságok, amit akarnak, 
a 20–30 éves szlavóniai magyar, a harmadik nemzedék már nem olvassa 
el, mert nem tudja elolvasni. De azért ez az olvasni nem tudó, horvátul 
már jobban beszélő nemzedék is még tudja, érzi és szenvedi azt, hogy ő 
magyar, s ha volna rá módja, még ma visszatelepülne Magyarországra.

Ez a visszatelepülési vágy általános ma az egész szlavóniai magyarság 
körében. De felüti a fejét ismét itt-ott a vallásváltoztatás gondolata is. 
Szerém megyében a római katolikus magyarság több helyen kacérkodik 
az ó-katolikusokkal, akik magyar prédikációval kecsegtetik őket. A 
helyzet ma ugyanaz, ami 1904-ben volt, s ma ismét szükség lenne egy 
Julián Egyesületre. Ma már persze kulturális segítségről, iskolákról szó 
sem lehet. Hanem ha odaát, Magyarországon lehetővé tudnák tenni 
a szlavóniai magyarság visszatelepülését, s az itteni hatóságok is ezt 
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elősegítenék, a szlavóniai magyarságban megvan erre a készség, aminek 
bizonysága az, hogy egyes vidékekről 20 év alatt minden támogatás 
nélkül is visszatelepültek.

Ezzel szemben a baranyai, bácskai és bánáti magyarságban az átte-
lepítés gondolata teljesen ismeretlen, ők itthon érzik magukat, mert 
kulturális, gazdasági és jogi viszonyaik is sokkal jobbak, s községükhöz, 
földjükhöz őket már tradíció köti. A vajdasági magyar tulajdonképpen 
még nem is ébredt egészen tudatára annak, hogy ő kisebbség, ez majd 
csak az uralomváltozást átélt nemzedék kihalása után fog bekövetkezni.

Jugoszláviában tehát kétféle magyar kisebbség van. Egyik a vajdasági 
magyar, mely 20 év óta él kisebbségi sorban, de ez idő alatt kulturális, 
gazdasági és jogi helyzete egészen más és sokkal jobb, mint a szlavó-
niai magyarságé, mely mai lakóhelyén 70 év óta vergődik, s mint egy 
szép álomra gondol vissza arra a 14 esztendőre, mely idő alatt a Julián 
Egyesület volt és működött. 

Kalangya, 1940. november, 477–485. p.
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q   Dettre János
A KISEBBSÉGI MAGYAR IRODALOM

Egyik csehszlovákiai magyar lap fölveti a kérdést, s nyomban megindítja 
a vitát: lehet-e érték az utódállamok területén élő kisebbségek irodalma, 
vagy pedig az adott helyzetben kénytelen-e megmaradni rudimentális 
értéktelenségében? A kérdés még akkor is érdemes a megválaszolásra, 
ha csak egy feleletet lehet is rá adni, s ha minden gondolat, mi a kérdés 
nyomában felszáll, csak ezt az egyetlen gondolatot indokolja. A felelet 
nem mondhat mást, csak azt: igen. Csak ennek az igennek tartalmát, 
mélységét, lehetőségének korlátjait s beteljesülésének feltételeit mérheti 
csak föl a vizsgálódás.

A nemzeti irodalomnak az a feladata, hogy a nemzet gondolatköré-
nek, érzésvilágának, lelki tartalmának, kedélyrezdüléseinek, tradíció-
inak, alkotó erejének, teremtő zsenijének sajátosságait, különösségeit, 
specifi kumait az irodalom közvetítésével átadja az emberi kultúrának. 
Ha a magyarországi magyar lelki tartalma más tényezőkből tevődött 
össze, mint a kisebbségi magyaré, akkor a nyelv megegyezése ellenére 
dogmatikusan is indokolva van a kisebbségi magyar irodalom hiva-
tottsága.

Azt pedig be kell látnia mindenkinek, hogy a monarchia össze-
omlása s a régi Magyarország darabokra válása nemcsak a politikai 
határokat változtatta meg. Az utódállambeli magyar már most is egész 
más szemmel fi gyeli az eseményeket, mint idegen országok magyarjai, 
habár nyelvben és kultúrában édestestvérei maradtak. Más célok hevítik 
őket, más problémák foglalkoztatják, más-más feladatok előtt állnak, 
más-más gazdasági elhelyezkedésben vívják az élet csatáit, megváltozott 
a miliő és megváltozott az élet tartalma, az új vizekre új evezők jöttek 
és új bor az új tömlőbe. Megmaradt és megmarad a nyelvnek s a kultúra 
tradícióinak közössége, de a lelki élet matériája, tartalma merőben 
megváltozott. Nem természetes-e, ha a megváltozott tartalom új for-
mákat is keres, ha az új matéria elhagyja a réginek kifejezési eszközeit?

De nemcsak a magyarországi magyarság útjától vált el az elszakadt 
magyarság ösvénye, az elszakadt magyarság egymástól is elszakadt. 
A székely magyart a nyelvnek és kultúrának elszakíthatatlan testvéri 
láncában is az érzéseknek, gondolatoknak és érdekeknek messzeségei 
választják el a Mura-vidéki vagy komáromi magyartól. Tagadhatatlan, 
hogy sok, súlyos és vérző problémának közössége összetartja őket, s a 
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közös nyelvnek és közös tradícióknak fundamentumán a közös sors sok-
ágú és sok rétegeződésű kapcsolatot teremt. Sorsközösségben valójában 
már csak az utódállamok magyarjai élnek, s ez a sorsközösség a ma élő 
nemzedékben sokkal elevenebb kapcsolatot teremt, mint amennyire a 
múltak közössége a magyarság szétszakadt ágait összefűzi.

A kisebbségi magyar hangja egészen új hangot, egészen friss men-
talitást és új lendületet fog hozni a magyar irodalomnak. A kisebbségi 
magyarság betöltetlen kívánságain, orvosolatlan sérelmein, új, szokat-
lan, sokszor fájdalmas elhelyezkedésén megsokasodott mondanivalók 
új tartalmat jelentenek majd a magyar irodalomban. Ez az új hang, az 
új tartalom meg fogja találni a kifejezés új formáit is, mint ahogy igazi, 
elhallgathatatlan, végzetes, kikívánkozó mondanivaló még soha nem 
jelentkezett elnyűtt formában.

Minden elkülönbözés, minden szétválás gazdagodást jelent. A 
magyarság szétszakadása gazdaggá fogja tenni a magyar irodalmat. 
Erdélyben, a Vajdaságban, Szlovenszkóban a magyar kultúra új ten-
gerszemei fakadtak, melyek fölé más-más ég borul, s más-más képét 
tükrözi vissza a föléje boruló arcnak. Ami különbség letagadhatatlan 
a svájci francia és a párizsi francia, az elzászi német és a berlini német 
között, az a különbség fogja szétválasztani a budapesti és székelyudvar-
helyi, félegyházi és zentai magyar lelki életének anyagát, akármennyire 
eleven marad is a közös nyelvhez és a közös kultúrához való szerelmes 
ragaszkodás. 

Bácsmegyei Napló, 1924. november 16.; In: Új partok felé – Válogatott 
cikkek.  Az írásokat összegyűjtötte, a szövegeket gondozta, az utószót 

írta Dér Zoltán; Szabadka – Életjel, 1979. 140–141. p.
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q  VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOM
A Bácsmegyei Napló vitasorozata 1926–1927

A vajdasági magyar irodalomról ma divat lekicsinylően beszélni. A   vér-
mes szkeptikusok – és ezekre hallgat leginkább az idevaló magyar közön-
ség – odáig bátorodnak, hogy egyszerűen kijelentik: vajdasági magyar 
irodalom pedig nincs, hogy írók, akik itt a Vajdaságban élnek, művészek, 
akiket idevetett a sors, lehetnek jó írók, jó művészek, vajdasági irodalom 
azonban, egész és organikus, még nem fejlődött túl a dilettantizmus 
keretein. Hogy ez az irodalomellenes felfogás mennyire nem helytálló, 
ezt bizonyítják az alább következő írások, melyek a vajdasági magyar 
irodalom életképességét és fi gyelemre méltó erejét dokumentálják.

A vajdasági magyar írók közül természetesen csak a Bácsmegyei 
Napló szűkebb gárdáját szólaltatjuk meg, amely nem is reprezentatív 
munkáival, hanem tisztán alkalmi írásaival szerepel. Már ez az ér-
tékes írógárda is teljes mértékben igazolja azt a véleményünket, hogy 
Vajdaságban igenis vannak magyar írók és van magyar irodalom. De 
ezenkívül akadnak még vajdasági írók, olyan nevek, akik a vajdasági 
magyar irodalomban tiszta értéket képviselnek és megérdemlik, hogy 
az idevaló magyarság szeretettel és segítő jószándékkal fogadja őket, 
mint a magyar írás, a magyar kultúra úttörőit. Az írásokat egy kri-
tikai dialógus vezeti be, amely a vajdasági magyar irodalom helyes 
szempontjait igyekszik kitűzni és vitába száll a jogosulatlanul magas 
igényű szkeptikusokkal. (a szerkesztő)

( béta)
ÍRÓ ÉS KÖZÖNSÉG
Párbeszéd a vajdasági magyar irodalomról

Én: Hiába keresünk kákán csomót, annyi tény, hogy van vajdasági ma-
gyar irodalom, amely idővel kicsiszolódik az itteni magyarság speciális 
életviszonyainak tükrévé.

Ő: Kákán csomót nem keresek, de igenis keresek irodalmat a köny-
vekben. Rám, aki a nyugati irodalom minden újdonságát megveszem, 
elolvasom és kiélvezem, a Vajdaságban megjelenő könyvek semmi 
vonzóerőt nem gyakorolnak. Vajon irodalomnak tekinthető-e az, ami 
egy műveltebb olvasót egyáltalán nem érdekel és az átlagos igényeket 
nem elégíti ki?
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Én: Abba senkinek sem lehet beleszólása, hogy ki milyen könyvet 
olvasson. Erre nézve az egyéni ízlés szuverén parancsai az irányadók. Az 
olvasó azonban, ha még olyan művelt is, még nem irodalmi tényező és a 
kritikája, ha a saját szempontjából még olyan jogosult is, nem foszthat 
meg egy könyvet irodalmi jellegétől és kulturális jelentőségétől. Igen 
sokan vannak, még a literátus emberek között is, akik  Dante Divina 
Comediáját nem tudták végigolvasni, azért a nagy fi renzei költő mégis 
a világirodalom egyik legmasszívabb alakja.  Zrínyi Miklós grófnak, a 
magyar irodalom első igazi eposzírójának Obs dio Szigetiana-ját a ne-
mesi olvasóközönség alig méltatta fi gyelmére, míg  Gyöngyössy István 
Marssal Társalkodó Murányi Vénus- át a legnagyobb elragadtatással 
olvasták. Mégis az irodalomtörténet sokkal kiválóbb epikusnak ismeri 
el Zrínyit, mint Gyöngyössyt,  Katona József Bánk bán-ját is betemette 
a közömbösség és meg nem értés sivó homokja, ahonnan csak az utókor 
ásta ki.  Kölcsey sokkal több hibát talált Berzsenyiben és Csokonai-
ban, mint  Kis János ban, de  Berzsenyit és  Csokonait most is citáljuk, 
míg  Kis Jánosnak egyetlen sora sem ragadt meg emlékezetünkben. 
 Gyulai Pál szerint  Kemény Zsigmond különb regényíró, mint  Jókai, 
ami semmit sem von le  Jókai nagyságából, viszont Kemény érdemeit 
sem homályosítja el. Jókainak még most is friss a népszerűsége. Az 
irodalmi értékmérésnél tehát nem lehet föltétlenül döntő szerepe az 
olvasó ítéletének, sőt e tekintetben gyakran az éles judiciumú kritikus 
szemmértéke is csal. Kérdem: milyen jogon törsz te olyan fölényesen 
pálcát a vajdasági magyar irodalom fölött?

Ő: Szép az a lelkesedés, amellyel a vajdasági magyar irodalom ügyét 
felkarolod. Azt hiszem azonban, kissé elveted a sulykot, amikor az itteni 
írókat nagynevű irodalomtörténeti személyiségekhez hasonlítod. Itt 
tulajdonképpen nem is lehet szó írókról, legfeljebb művelt emberekről, 
akik passzióból írnak is néha.

Én: Szóval különbséget teszel hivatásos és dilettáns írók között?
Ő: Természetesen. Ahogy a műkedvelő színészt nem lehet szí-

nésznek nevezni, úgy a műkedvelő írónak sem jár ki az író elnevezés. 
Ismerek egy orvost, aki kedvtelésből foglalkozik rádióapparátusok 
felszerelésével és valóságos szaktekintély ezen a téren anélkül, hogy 
bárki is műszerésznek titulálná. Az emberek foglalkozását hivatásszerű 
munkájuk és nem a szórakozásuk határozza meg.
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Én: Rendben van. Az az orvos, aki pompás rádiókészülékeket állít 
össze, valójában nem műszerész vagy gépészmérnök, hanem orvos. 
De ha te ettől az orvostól egy kitűnő rádiót kapsz, nem élvezed-e azt 
jobban, mint azt a rossz tákolmányt, ami esetleg egy iparengedélyes 
mechanikus kezéből kerül ki? A munka a fő és nem alkotójának címe 
és rangja. Bús Fekete László hivatásos író, az a bizonyos lógóbajuszú, 
félénkszemű alsósztregovai földbirtokos pedig, aki Az ember tragédi-
áját írta, gazdálkodott, a megyénél szolgált és csak üres óráiban íro-
gatott. Nevezd a vajdasági magyar írót ügyvédnek, orvosnak, papnak, 
tanárnak, hivatalnoknak vagy újságírónak, vagy aminek akarod, de a 
munkálkodását és nemes ambícióját ne becsüld le!

Ő: És ha úgy találom, hogy a művei nem érdemesek az elolvasásra?
Én: Akkor tanúságot teszel arról, hogy semmi fogékonyság nincs 

benned az irodalomtörténeti és kultúrhistóriai szempontok iránt.
Ő: Ezt nem értem.
Én: Majd megmagyarázom. Te a műveltségedre hivatkozva kijelen-

ted, hogy csak nagyszerű, csak világhírű könyveket olvassz. Én meg 
azt mondom: a tiednél magasabb rendű műveltség kell ahhoz, hogy az 
ember, mint olvasó is, ne puszta játéknak, hanem stúdiumnak fogja fel 
az irodalmat, be tudjon hatolni mélységeibe, és észre tudja venni a fej-
lődés lelkét a kezdetlegesebb művekben is, ha azok valamely kulturális, 
vagy szociális, vagy történeti állapot kifejezői. A magyar irodalom a 
Halotti Beszéd-től kezdve a Bartám és Jozafát legendáján,  Apáti Ferenc 
Feddő ének-én, Az igaz papság tüköré-n,  Pázmány Péter prédikációin, 
 Faludi Ferenc Téli Éjszaká-in,  Bessenyei Philosophus-án és  Fáy András 
Bélteky-ház-án keresztül a legvegyesebb értékű elemekből tevődött 
össze. Akármilyen atomikus parányok azok, akiket az irodalomtörté-
net az egyes korok keretében felsorol, s amelyeknek te a legfejlettebb 
és legnemesebb gyümölcseit válogatod ki, mégis részei az egésznek. A 
vajdasági magyar irodalom termékeit sem szabad az abszolút művészet 
követelményeinek látószögéből megítélni, hanem bele kell őket helyezni 
egy most bontakozó új korszak távlatába.

Ő: Most megint Kényi János strázsamesternek, a magyar nemzet 
együgyű hadi szolgájának nívójára süllyeszted a szegény vajdasági 
magyar írókat, akiket az imént Zrínyi Miklóssal és Katona Józseff el 
egy sorba állítottál.
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Én: Szó sincs róla. Nem sorolom én őket sem a nagyok, sem a je-
lentéktelenek közé, csak méltánylom és méltányoltatni szeretném azt 
a missziót, amit betöltenek.

Ő: Nem tudom, milyen missziójuk lehet kiskaliberű íróknak a 
virágzó magyar irodalomban. A Balassa Menyhárt árultatásáról szóló 
komédia annak idején fi gyelemreméltó drámai kísérlet lehetett, mert a 
magyar dráma akkor még embrióban volt. De miért kellene térdet-fejet 
hajtani holmi gyönge experimentálások előtt most, amikor a magyar 
irodalom minden ága olyan örvendetesen meglombosodott?

Én: Ha nem untatlak, ennek az okát is kifejtem. A Vajdaság ezelőtt 
még annyira sem volt elhatárolt magyar kultúrterület, mint Erdély, vagy 
Szlovenszkó, ahol a hegyek húznak természetes választóvonalat egy-egy 
vidék köré. Itt már csak a magyar kultúra metropolisának közelsége 
miatt is hiányoztak egy külön – mondjuk: provinciális – magyar iro-
dalom kialakulásának feltételei. Az új nemzeti államokban a kisebbségi 
sorba szakadt magyarság helyzete alapvető változáson ment keresztül, 
és ehhez képest a magyar irodalomban is szükségkép megindult egy 
diff erenciálódási folyamat. A Vajdaság, Erdély és Szlovenszkó magyar 
népének gondjai, bajai, lelki diszpozíciói és célkitűzései annyira spe-
cifi kálódtak, hogy ennek megfelelően kell a magyar irodalomnak is 
decentralizálódnia. Az erdélyiek és a szlovenszkóiak magukkal hoztak 
némi irodalmi alaptőkét, amelyet továbbfejleszthetnek, de nekünk 
elölről kell kezdenünk, magunknak kell a bányából kitermelnünk 
a köveket, amelyekből a vajdasági magyar irodalmat felépíthetjük. 
Tisztelet és becsület a vajdasági magyar íróknak, akik az építőkövek 
kibányászásának keserves és hálátlan munkáját végzik.

Ő: Igen ám, de az íróknak közönségre van szükségük, és azt nem ta-
gadhatod, hogy az olvasók túlnyomó része nem úgy gondolkozik, mint 
te. Pártoljuk a hazai ipart, de ruhát csak angol szövetből csináltatunk, 
mert az a legjobb. Megveregetjük a vajdasági magyar írók vállát, de ha 
könyvesboltba megyünk, bizony csak a bevált jó márkát vásároljuk meg.

Én: Épen ezért kell mindent elkövetnünk, hogy a közönségben 
bizalmat ébresszünk, szeretetet és ragaszkodást szítsunk íróink iránt. 
Nézd, mi lett a magyar színészetből száz év alatt. Amikor a szárnyait 
bontogatta, lehetetlen feladatnak látszott, hogy a Pesten meggyökere-
zett német színészettel versenyre keljen. A magyarság azonban a nemzeti 
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kultúra érdekében Th ália magyar papjai mellé állott, ámbár a német 
színházban jobb volt a műsor, gyakorlottabb az előadás és tetszetősebb 
a díszletezés. Ettől a minőséget nem latolgató áldozatkészségtől terebé-
lyesedett ki a magyar színészet annyira, hogy bármelyik nyugat-európai 
nép színészetével vetekszik. A vajdasági magyar irodalom is a hőskorát 
éli, és első rohamcsapatát a kisebbségi magyar kultúra híveinek rokon-
szenvező pártfogása illeti meg.

Ő: És a kritika?
Én: A kritika ellenőrizzen, szabályozzon, purifi kálja az ízlést, tűzzön 

ki irányelveket, de ne követelőzzék, és ne tartson statáriumot az írók 
fölött. A kritikus legyen megértő és jóindulatú összekötőtiszt író és kö-
zönség között. Állapítsa meg módjával a fogyatkozásokat, de mozdítsa 
elő lelkes propagandával azoknak az értékeknek kelendőségét, amelyek 
a vajdasági magyar írók műveiben megcsillannak.  A bírálat szigorúságá-
nál egyelőre fontosabb a harc a tömegek kulturális közömbössége ellen. 
Tompítsuk le a kifogásokat és sokszorozzuk meg a dicséretet azokkal 
szemben, akik a vajdasági magyar irodalom fundamentumát rakják le! 

Bácsmegyei Napló, 1926. december 25. 17. p.

 D. J. [ Dettre János]
AMNESZTIA VAGY STATÁRIUM?
A „vajdasági magyar irodalom” kérdéséhez

A Bácsmegyei Napló karácsonyi számával egyidőben került a kezembe 
egy kisebb monográfi a (Az elszakított magyarság irodalmi élete, írta: 
 Gagyi Jenő), melynek megállapításai homlokegyenest szállnak szembe 
mindazzal, amit a karácsonyi szám hangsúlyoz, manifesztál, s amire 
a karácsonyi szám bizonyítékul ajánlkozik. A Vajdaságnak nincsenek 
írói, nincs irodalmi élete, a Bácska híres volt mulató, duhaj urairól, 
agarászatairól, hajnalig tartó kártyacsatáiról, zsíros parasztjairól, […] 
nagy gazdasági haladásáról, munkaidőben dogozni tudó embereiről, 
csak éppen kultúréletéről nem volt soha híres, hangzik a múltról és 
jelenről a lesújtó ítélet Budapest felől – minden Budapest irodalmi 
székéből hirdetett ítélet azt mondja –, s vagyunk, élünk és dolgozunk, 
mondja a karácsonyi szám.
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Kinek van itt igaza? Ha magyarországi író az utódállamok magyar 
irodalmáról szól, a Vajdaságról vagy egészben hallgat – s ez a jobbik 
eset –, vagy vigasztalanul lesújtó ítéletet mond. A Vajdaság magyar írói 
hiába döngetnek kaput, falat, a magyarországi irodalmi életnek sem aka-
démikusaitól, sem szabad szervezeteitől nem kapják meg a de facto, de 
még a de jure elismerést sem. Ha szabad szubjektívnek lennem: nekem 
a vajdasági irodalom szívbéli ügyem volt és szívbéli ügyem maradt. Öt 
évet meghaladó időn keresztül ennek az irodalomnak lektora voltam: 
öt éven keresztül elolvastam és fölmértem mindent, ami itt megjelent, 
s mennyi mindent még, ami csak – szeretett volna megjelenni. Ez a 
történeti félmúlt adjon jogcímet ahhoz, hogy vitába szálljak a vajdasági 
írókkal, s igyekezzek hozzájárulni a jogos önérzet és jogos irodalmi 
kritika összebékítéséhez.

Először is

a karácsonyi szám pompás újságírói teljesítmény: kiváló, sőt nagy-
szerű zsurnalisztikai munka, de nem bizonyítéka az irodalomnak. 
Azt bizonyítja, hogy – ahogy  Baedeker mondaná – írók vannak, de 
irodalom nincs. Az irodalom valami kollektív megnyilatkozás – esz-
közben, célban, hangban –, lehet a legféktelenebb diff erenciáltság, de 
„száz alakban, százképpen” mutassa meg azt az embert, aki ott él, ott 
vergődik, ott roppan össze vagy sikolt fel az örömtől – a Vajdaságban. 
A vajdasági irodalomnak legnagyobb baja, hogy nem vajdasági. Csak 
másodsorban baj az, hogy nem irodalom.

Micsoda határtalan lehetőségeket ad az írónak az a merőben új 
helyzet, amibe a vajdasági embermatéria belesodródott. Milyen kimerít-
hetetlen témát ad a tegnap és a ma: a társadalom dezignált organizmusa, 
a nemzetiségi mimikri-elmélet ezen eleven példája, az asszimiláció 
problémája, a vívódó régi és vajúdó új társadalom első formái, hogyan 
pattogzanak le a társadalom mennyezetéről a frázisok freskói, hogyan 
birkózik az új viszonyokkal a régi ember s az új ember a régi tradíciókkal 
– ötletek és témák kagylóival, ki tudná kimeríteni ezt a végtelen tengert.

Mindebből egyetlen szó, egyetlen hangulat, egyetlen probléma 
nem került még vajdasági író tollára. Ez a történelmi kollektivizmus 
vajdasági író számára még nem téma. A legnagyobb baj az – ha szabad 
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visszatérni a karácsonyi szám bizonyító erejéhez –, hogy ahol magyar 
újság megjelenik Marosvásárhelytől Ohióig, az az irodalmi melléklet 
bárhol megjelenhetett volna. Csak a lapfej jelöli meg a helyet, hogy hol 
született meg az irodalom. Csak az hiányzik belőle, aminek egyedül 
kellene benne lenni: az a föld, az az égbolt, az a munka, az a keserűség, az 
a lelkes öröm, az a reménytelen szenvedés, a jövőnek az a mohó keresése 
s az a múltat felejteni akaró lázas iparkodás, az a szociális élettartalom, 
ami együttvéve formálja ki a Vajdaság mai emberének lelkét. Hol az 
ember a vajdasági irodalomban? Hol a hely színe, hol a mai Bácska 
levegője?  Dosztojevszkij orosz tudott maradni, akárhol írt, a vajdasági 
író első kötelessége, hogy vajdasági legyen.

Másodszor pedig

mindennel inkább szabad törődni, mint a hivatásos író és dilettáns 
író megkülönböztetésével. Elvégre: Cervantes vámszedő volt,  Katona 
József pedig fi skális: senkit sem szabad a dilettantizmus szégyenében 
elmarasztalni. A hivatásos újságíró még nem hivatásos író, s a hivatásos 
ügyvéd még lehet igazi értéket adó író. A kritika ne a foglalkozást, ne 
a kenyérkeresetet nézze, hanem a tehetséget. Aki tehetséges, az előtt 
nyíljon meg a nyilvánosság kapuja, s annak számára nyíljon meg az 
áldozatkészség erszénye – akár hivatásos író, akár dilettáns. Aki pedig 
tehetségtelen, azt nem szabad közel sem engedni a nyomdafestékhez.

Harmadsorban

ellent kell mondanom  Béta barátomnak, aki az irodalmi melléklet 
bevezetésében azt követeli, hogy minden irodalmi törekvést támogatni 
kell, minden megjelenő könyvet meg kell vásárolni, mert a vajdasági 
irodalom termékeit nem szabad az abszolút irodalom követelménye-
inek látószögéből megítélni, hanem bele kell őket helyezni egy most 
bontakozó új kornak tárlatába. Ez igaz lehet, de csak a tehetséges író 
írásaira, ezen a címen azonban senkitől még csak azt sem lehet kívánni, 
hogy értéktelen könyvet csak azért vegyen meg, mert az „vajdasági”.

Rossz könyvet nem lehet „egy most bontakozó kornak tárlatába 
belehelyezni”, a vajdasági irodalom szűz talajáról kíméletlen kézzel 
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kell kitépni a rossz könyvek dudváit. Minden értéktelen könyv többé-
kevésbé akadálya a jó könyv, a tehetséges író munkája megjelenésének. 
A Vajdaságban kevés ember van, aki könyvet vásárol, már kultúrpoli-
tikai szempontból sem szabad tűrni azt az állapotot, hogy ennek a pár 
lelkes és áldozatkész kultúrembernek érdeklődését értéktelen könyvek 
előfi zetési felhívásával hűtsék le. Aki egymás után öt rossz „vajdasági” 
könyvet megvett, az a hatodik értékes könyvet csak azért, mert vajda-
sági író írta, nem fogja már megvenni. A lelkes irodalomszeretetnek, 
s a legbuzgóbb áldozatkészségnek is van határa: bűn volna értéktelen 
könyvek számára foglalni le a rendelkezésre álló kevés érdeklődést és 
vékonyan csörgedező áldozatkészséget. A jó könyv megjelenésének 
egyetlen nagy ellensége van: a rossz könyv.

És végül negyedszer

nagy hiányossága a vajdasági irodalomnak, hogy nincs szerkesztője. 
Nem napilapok szerkesztő uraira gondolok, de egy kicsit  Kazinczy 
Ferencre vagy akár Osvát Ernőre, szerkesztőre, akinek egyetlen szent 
ügye van: az irodalom, aki felkutatja a tehetségeket, aki neveli az ígé-
retet, aki verekszik, harcol, hogy nyilvánosságot kapjon a hivatottság, 
akiben határtalan sok a szeretet mindenkivel szemben, aki megérzi a 
tehetség istenszagát, de akiben határtalanul sok a kíméletlenség is, ami-
vel a nyomdafesték nyilvánosságától távol tartja a tehetségtelenséget. 
Szeretet és kíméletlenség egyfelől, hozzáértés, buzgóság és biztos ítélő-
képesség másfelől: a vajdasági irodalomnak nemcsak az a hiányossága, 
hogy nem vajdasági és nem irodalom, hanem az, hogy nincs – mutatis 
mutandis – Kazinczyja. Mint ahogy a vasút teremti meg a forgalmat, a 
szerkesztő hívja életre az írókat. Az irodalomból hiányzik a szerkesztő, 
a tésztából az élesztő, az autóból a sofőr.

Nem szolgálja az irodalom érdekeit az, aki amnesztiát hirdet min-
denkinek, aki nem hivatottságból, csak felbuzdulásból ír. Kétségtelenül 
tehetséges írók élnek a Vajdaságban, de vajdasági irodalom addig nem 
lesz, amíg a vajdasági írók csak geográfi ailag tartoznak a Vajdasághoz, 
nem lesz irodalmi élet addig, amíg a rossz könyveknek és tehetségtelen 
iparkodóknak csak zörögniök kell ahhoz, hogy bebocsáttassanak, s 
nem lesz irodalmi lap, amíg nem lesz szerkesztő. A Miatyánk csak az 
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ellenünk elkövetett vétkek megbocsátását ígérteti meg velünk: az iro-
dalom ellen elkövetett vétek ellen nincs bocsánat. S az értéktelen könyv 
megvásárlása még nagyobb bűn az irodalom ellen, mint az értéktelen 
könyv megírása. Mert minden vásárló egy-egy felbujtó újabb haszon-
talan könyv megírására, tehát újabb bűncselekmény elkövetésére, s a 
felbujtó mindig bűnösebb, mint a tettes. A tehetségteleneknek – akár 
hivatásosak, akár dilettáns „széplelkek” – nem amnesztiát kell hirdetni, 
hanem statáriumot. 

Bácsmegyei Napló, 1927. január 9. 17. p.

IRODALOM ÉS KÖZÖSSÉG
Egy olvasó hozzászólása a vajdasági magyar irodalom kérdéséhez

A Bácsmegyei Napló karácsonyi számában közölt vajdasági írásokat 
párbeszédes refl exiókkal vezettük be, amelyekben a vajdasági magyar 
irodalom ügyének megítélésére az optimizmus és a szkepszis érveit igye-
keztünk szembeállítani, és a mérleget az optimizmus javára elbillenteni. 
 D. J. legutóbbi, vasárnapi számunkban felelt erre a cikkünkre, és azt a 
véleményt fejtette ki, hogy a vajdasági magyar irodalom jelenségeivel 
szemben üdvösebb a rigorozitás, mint a hibákat elnéző lelkesült elfo-
gultság.  D. J. a vajdasági írások local couleur-jének hiányát is felemlíti 
annak jeléül, hogy a vajdasági magyar irodalomról alig lehet szó, és a 
tehetségtelenek elriasztása céljából a kritika pallós jogának kíméletlen 
gyakorlását kívánja. Mindezekre a kérdésekre, melyek tüzetes elbírálást 
igényelnek, még vissza fogunk térni. Ezúttal egy olvasónk hozzászólását 
közöljük, amelyben rendkívül érdekes módon és a magyar népre jellemző 
intoleranciával nyilatkozik meg a vajdasági magyar olvasóközönség fel-
fogása az itteni magyar irodalomról. (a szerkesztő) (Bácsmegyei Napló, 
1927. január 16. 15. p.) 

Tekintetes szerkesztő úr!

Az utóbbi időben sok szó esik a vajdasági magyar irodalomról, ami 
van, és arról, ami nincs, s legfőképpen erről. Legutóbb  D. J.-től jelent 
meg egy kritikai vélemény erről a kérdésről. Meg vagyok azonban róla 
győződve, hogy az ő megállapításai nem találkoznak általános helyes-
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léssel, s különösen a hivatásos írók között lesznek talán számosan, akik 
nincsenek vele egy nézeten, mert hiszen a hivatásos írók között mindig 
voltak nézeteltérések, mint ahogy vannak a hivatásos mesteremberek 
között is. Én nem mint hivatásos író, és talán még nem is dilettáns, 
hanem mint egyszerű polgárember, aki szeretem az irodalmat, és meg 
tudom becsülni annak munkásait, szeretnék a kérdéshez hozzászólni. 
Csakis hozzászólni, mert hivatásos kritikát gyakorolni a kérdés felett, 
az mások dolga. Pusztán rokonérzést akarok megnyilvánítani egy gon-
dolattal, és megmondani, hogy mit tartok én a vajdasági irodalomról 
mint polgár, mint tömeg, akiért készül az irodalom, a könyv, az újság. 

Hogy van-e vajdasági irodalom, vagy nincs? És hogyha van, olyan-e, 
amilyennek lennie kellene?  D. J. azt mondja, hogy ilyen nincs. Nekem 
ezután nem maradna más, mint aláírni az ő megállapítását. Ezt azon-
ban mégsem tehetem, s nem törhetek pálcát ilyen szigorúan afelett, 
a kicsi vajdasági irodalom felett, ami – valljuk be őszintén – mégis 
van. Hogy olyan-e, amilyennek lenni kellene? Erről a kérdésről talán 
lehetne beszélni. Hogy például a lapból – hogy  D. J. szavaival éljek, 
„csak az hiányzik, aminek benne kellene lennie, az a föld, az az égbolt, 
az a munka, az a keserűség, ami együvé formálja ki a Vajdaság mai 
emberét, annak a lelkét” – azt már mégsem merném így elmondani, 
mert hiszen néha a lapban ennek gyönge jeleivel is találkozhatunk. Ez 
azonban távolról sem jelenti annak elismerését, hogy a mai vajdasági 
irodalom az és olyan, amilyennek lenni kellene, amilyent a vajdasági 
magyar nép, a nép akar. 

Itt azonban meg kell állapítani azt a ténybeli igazságot, hogy a la-
pokban mindenről bőven olvasunk, csak arról keveset, amiről nagyon 
sokat kellene olvasni. Világosan akarok beszélni. Engem kielégítenek 
a mai vajdasági lapok, mert csak ezek vannak, könyv az nincs. De itt 
nem rólam van szó, s nem is az agyonkulturált városról, ez már elég 
romlott. Itt a vajdasági szűztalajról van szó, a romlatlan, becsületes, 
derék magyar társadalomról. Azt már nem merném állítani, hogy a 
falu, a nép előszeretettel olvassa az ifj ú maisták, holnapisták, meg a jó 
ég tudja micsodisták – tisztelettel legyen mondva – kultúrmalacságait. 
Tőlem lehetnek ezek a feltűnő fi atal irodalmárok jó írók, a jó szándékot 
sem vitatom el tőlük, de őszintén szólva, az én begyem nem veszi be 
őket, s merem állítani, a falusi magyaré még kevésbé. Megengedem, az 
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írás kissé üzlet is, s talán túlnyomólag az, ahol számolni kell az olvasók 
igényeivel, s talán az olvasók többsége ma olyan írást akar, amilyen van. 
De szabadjon tisztelettel kérdeznem, az olvasó formálja az írót, vagy az 
író az olvasót? Nem volna talán ésszerű ezt az elfajult kultúrát a helyes 
útra terelni? Ne tessék megijedni, nem olyan kultúrát gondolok, amilyent 
a Hazai Verai Jánosok írtak a jó magyar népnek hajdanában. Oktató, 
felvilágosító, léleknemesítő, emberségre tanító olvasmányok kellenének, 
minden megnyilvánulásában, s aztán tükröt állítani elé, hogy megis-
merje önmagát. S azt hiszem, ehhez nem ért a mai vajdasági irodalmi 
gárda. Pedig ez nagyon fontos volna az általános nagy emberi kultúra 
érdekében is. Enélkül hiába csinálnánk terjedelmes, nívós nagy lapot – 
mint a Bácsmegyei Napló is –, mert ebből a nép csak a gyilkossági híreket, 
no meg így télvíz idején, választás előtt a politikát olvashatja, amihez 
ő nem ért. De az úgynevezett irodalmi részt, amire a fő súlyt kellene 
helyezni, nem olvassa, mert nem érti meg, nem az ő nyelvén van írva. 

Mit kellene tehát tenni?
 D. J. erre a teendőre is rámutat – meg kellene szervezni a vajdasági 

irodalmat, meg kellene szervezni az irodalmi gárdát. Hogy kikkel és 
miből? Hogy van-e ilyen gárda, amelyet megszervezni lehessen? Én azt 
hiszem, hogy van. Csak szervező, irányító kell, aki a követhető helyes 
utat megjelölje. Hogy ki legyen ez a szervező, ez az irányító? Ez már, azt 
hiszem, fogasabb kérdés, ehhez én nem is merek hozzászólni. De ha ez 
megvan, úgy megy minden, mint a karikacsapás. Attól nem tartok, hogy 
nem lehet megtalálni az új Tömörkény Istvánokat, Szigethy Vilmosokat, 
no meg a Cserzi Mihályokat akik – ha borotvával a kezükben is – a 
néplélekből a néplélekhez tudnak szólni, s akik olyan ekével szántják az 
elárvult vajdasági ugart, amellyel azt termővé lehet varázsolni. 

Igenis hiszem, hogy meg lehet és meg kell találni őket, csak keresni 
kell akár villanyfény világánál, akár Diogenes lámpája gyenge világos-
sága mellett. Keresni kell őket, és csatasorba állítani, mert a Vajdaság 
ma még jó talaj a jó irodalom számára, a Vajdaság ma nagy művelhető 
talaj. De ha ezt a talajt nem úgy művelik, ahogy megkívánja, maholnap 
az csak gazt és dudvát fog teremni. 

Vagyok szerkesztő uramnak híve,  Tóth Ferenc „nagybecskereki 
iparos” (Velikibecskerek) 

Bácsmegyei Napló, 1927. január 16. 15. p.
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Szántó Miklós
A VAJDASÁGI IRODALOM

A Bácsmegyei Napló két egymás utáni vasárnapi számában két cikk 
jelent meg. A második, amely egy egyszerű iparos írása (egy becskereki 
fazekasmester írta), azért is nagyon érdekes, mert azt bizonyítja, hogy a 
szerkesztőségeken, irodalmi törzsasztalokon kívül mások is érdeklőd-
nek az irodalom iránt.  D. J., aki január kilencedikén Amnesztia vagy 
statárium című cikkével bevezette ezt a vitát, azt állítja, hogy vajdasági 
irodalom nincs, mert ami van, az nem vajdasági és nem irodalom. 
Rámutat arra, hogy ami a Bácsmegyei Napló karácsonyi számában 
Vajdasági Irodalom gyűjtőcím alatt megjelent, az Marosvásárhelytől 
Ohióig mindenütt megjelenhetett volna bármely magyar lap irodalmi 
mellékletén. Megbocsát  D. J., de ezeknek a kifogásoknak az elavultsá-
guknál csak az alaptalanságuk a nagyobb.

Amikor a kilencvenes években a magyar irodalom európai arányokat 
vett, akkor jöttek a szőrszálhasogató ósdi kritikusok azzal a váddal, 
hogy a magyar irodalom nem magyar, mert vers és próza hősei, ha 
véletlenül magyar is a nevük, nem magyarosan gondolkoznak, hanem 
lehetnének franciák is, ha a Péter név helyett Gaston nevet adnának 
nekik. Időbe telt és csak európai sikerek hatása alatt látták be, hogy 
Az Ördög is magyar, nemcsak a Sárga csikó. Épp így vajdasági  Borsody 
Lajos novellája és a  Baedeker elmefuttatásai, ha a történetek nem is ki-
mondottan vajdaságiak, és nem teszi vajdaságivá  Szekula Jenő regényét 
az, hogy a mai Vajdaság területén látszik.   Szenteleky Kornél vajdasági 
író, ha Párisból ír is, és a vajdasági irodalmat nem teszi sem vajdaságivá, 
sem irodalommá, ha egy novella Kruševlján játszódik le.

Mindez nem jelenti azt, hogy nem kellene megírni a mai Vajdaság 
regényét, vagy a mai Vajdaság novelláját, de sem a cselekedet színhelye, 
sem a szereplők nevei nem teszik vajdaságivá az irodalmat.

 D. J. megállapítása, hogy a mai vajdasági irodalom nem irodalom, 
olyan, amivel nem lehet vitába szállni. Egyéni dolog, hogy ki mit tart 
irodalomnak. Ismerek egy szuboticai orvost, aki nem olvassa más író 
könyvét, csak olyanét, aki már legalább Nobel-díjat nyert. Tagadha-
tatlan azonban, hogy addig is író az író, amíg eljut az elismerésnek a 
Nobel-díjban megnyilatkozó formájáig. Ez a válasz  D. J.-nek arra az 



q  e 491 w

q  

állítására is, hogy csak az abszolút jó könyv, csak az abszolút irodalmi 
érték számára tartja indokoltnak az érdeklődő pártfogást és az olva-
sónak azt a támogatását, hogy meg is vegye a könyvet. Én inkább  Béta 
pártján vagyok, aki érdeklődést kér minden kísérlet számára is azon a 
jogcímen, mert az akar valamit, és mert vajdasági. Hivatkozom arra, 
hogy a magyar színészet Pesten sohase gyűrhette volna le a német szí-
nészeket, ha a magyar közönségben nem lett volna benne az érzés, hogy 
támogatni kell a magyar színjátszást, csak azért, mert magyar. A Gyapjú 
utcai német színházban jobb színészek, jobb darabokat játszottak szebb 
kiállításban, és mégis a magyarul csak félig-meddig tudó pesti svábok 
és zsidók eljártak a magyar színházba is, hogy biztosítsák a magyar 
színészet számára az életet és a fejlődést. Csak így vált lehetővé, hogy 
a magyar színészet nemcsak méltó versenytársa a német színjátszásnak, 
hanem felül is múlta azt.

A vajdasági közönségnek vajdasági öntudatúnak kell lennie. Ez a 
vajdasági öntudat azt kívánja, hogy érdeklődő támogatás fogadja, ami 
vajdasági irodalom és vajdasági művészet.

Tagadhatatlan, hogy az utódállamok irodalmi életében a vajdasági 
irodalom a legkevésbé fejlett, a leggyöngébb és a legkevesebb reprezen-
tatív írót tud felmutatni. Ennek oka talán nem az, amit  D. J. mond, 
hogy itt nincs egy  Osvát Ernő, aki a tehetségeket felkutatja és támogatja, 
nincs  Kazinczy, aki levelez, bíztat, bátorít. Mert hiszen Romániában 
és Csehszlovákiában sincs. Az oka az, hogy a vajdasági magyarságnak 
van a legkevesebb jogi és politikai szabadsága. A szabadságnak a hiánya 
megérzik az irodalmon is, mert minden, ami korlátok közé van szo-
rítva, tespedésre ítéltetett. A második és szintén nem jelentéktelen ok, 
hogy a Vajdaságban nincs nagyvárosi élet. A nagyváros az irodalom és 
a művészetek igazi műhelye. Mert igaz, hogy  Madách Alsósztregován 
írta meg Az ember tragédiáját, de tagadhatatlan az is, hogy a nagyváros 
nemcsak a gazdasági, hanem szellemi életnek is központja, nagyvárosból 
indul ki és oda tér vissza minden, ami fontos, életbevágó és lényeges. 
Nagyvárosba tódulnak az öntudatra ébredt lángelmék, tehetségesek és 
itt keresik az utat és eszközöket, hogy teremthessenek és érvényesül-
hessenek, alkossanak vagy elbukjanak. A Vajdaságnak pedig nincsenek 
nagyvárosai, és azért nehezebben teremtődhet meg itt az irodalmi élet 
és az irodalom.
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Mégis az a néhány könyv, amely az utóbbi évben megjelent több 
mint biztató jele a kezdetnek, és van még egy, ami pozitívum arra, hogy 
megkezdődik itt is az az irodalom, amely méltón áll meg az utódállamok 
irodalma mellett. Akármennyire szerénytelenségnek vagy öndicsekvés-
nek tartjuk, ki kell mondani, hogy ez a pozitívum a Bácsmegyei Napló. 
Ennek a lapnak a vasárnapi melléklete az utóbbi időben, mintha célul 
tűzte volna ki, hogy pótolja a hiányzó vajdasági irodalmi lapot. Többet, 
nagyobbat, érdekesebbet és értékesebbet ad, mint akármilyen vajdasági 
irodalmi hetilap adhat, és ha nem is tisztán vajdasági, de teret nyit a 
vajdasági íróknak. Hogy ezek nem mind tehetségesek? … A Pesti Di-
vatlapban sem csupa Petőfi  írt, és mégis nevelt egy Petőfi t. A vajdasági 
irodalom is várja a maga Petőfi jét…

|

A kérdéshez újólag hozzászól  D. J. is, aki a kérdést felvetette s a követ-
kezőket mondja: A vajdasági irodalom problémájához csak ennyit: Ez 
nem az elnézés és a rigorozitás szembeállítása. Elnézőnek kell lenni a 
tehetséggel szemben, de csak a tehetséggel szemben szabad elnézőnek 
lenni. Kíméletlen szigorúsággal csak a tehetségtelenséget kell üldözni. 
Ha tehetség, fogadja elnéző szeretet, gyámolító jóság, segítő bátorítás. 
És támogatás, támogatás, támogatás. Ha tehetségtelenség, riassza el és 
üldözze ki a rigorozitás. (d. l.) 

Bácsmegyei Napló, 1927. január 23. 15. p.

  Szenteleky Kornél
LEVÉL  D. J. BARÁTOMHOZ 
A „VAJDASÁGI IRODALOM”-RÓL

Engedd meg, drága barátom, hogy vitába szálljak veled, hogy én is hoz-
zászóljak a „vajdasági irodalom” tagadott, bizonyított és mindenképpen 
időszerű kérdéséhez. A B. N. január 9-i számában kitűnően elgondolt 
cikket írtál erről, s ennek a cikknek tulajdonképpen minden tételével 
teljesen egyetértek – az elsőt kivéve. Sőt, az első tételedet is aláírom, 
de némi megokolást, néhány mentő, magyarázó szót fűzök egyébként 
nagyszerű és mélyre látó okfejtésedhez.
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Abban ugyanis teljesen azonos a véleményünk, hogy vajdasági iroda-
lom nincsen. Igenis, ez így van, ezt senki sem tagadhatja. A Vajdaságban 
élő irodalomnak semmi köze sincs a Vajdasághoz, nincs couleur localja, 
nincs levegője, nincs sajátos zamatja – szóval a „vajdasági” jelző minden-
képpen hibás. Hogy nincsen „vajdasági” irodalom, annak oka – amint 
azt  Gagyi Jenő is megállapította – abban rejlik, hogy a Bácskának, a 
Bánátnak kultúrélete sohasem volt. Még kevésbé van mostan. Te, drága 
barátom, aki öt éven át éber, szerető és  Kazinczy-szemmel szemlélted 
az irodalmi megmozdulásokat, te tudod legjobban, milyen sivárak, 
reménytelenek itt a viszonyok írók és olvasók tekintetében. Legelőször 
a tradíció hiányzik, a múlt, az elkezdett irány, a lefektetett alap, amelyet 
folytatni, lerombolni, átformálni, megtagadni mindig könnyebb, mint 
teljesen újat csinálni. Ezen a tespedt, művészietlen lapályon nincs semmi, 
de semmi emlék, itt sohasem voltak ősi kolostorok, évszázados kollégi-
umok, hírhedt lovagvárak, görnyedt, legendás dómok vagy templomok, 
france-i könyvesboltok, fontainebleau-i erdők, ezen a józan, disznóól 
szagú földön sohasem éltek nótázó igricek, ferde kucsmás kurucok, sárga 
szakállú ötvösök, magas homlokú hitvitázók vagy fi nom ujjú humanis-
ták. Hol vert volna gyökeret a vajdasági irodalom? Irigykedve olvastam 
a múltkor a Rivista d’ Italia egyik kritikai közleményét, amelyben a 
cikkíró arról panaszkodik, hogy a nyűgös múlt mennyire lehetetlenné 
teszi egy új és szabad olasz irodalom kifejlődését. Ó, ha ennek a terhes 
és gátló tradíciónak – questa onerosa e impedimente tradizione – csak 
egy porszeme esett volna kincses Toscanából a Vajdaságra, mindjárt 
gazdagabbak és vajdaságiabbak lennénk. Lenne valami jellegzetessé-
günk, hiszen a múlt és a hely ráüti bélyegét fi aira, akár hívők legyenek 
azok, akár múltat romboló forradalmárok.  Dante például épp annyira 
fi renzei, mint a jámbor  Fra Angelico da Fiesole, avagy az izgága  Papini. 
Mi azonban parvenük vagyunk, nincsenek őseink, elődeink. Ha egy 
irodalmi Coudenhove-Kalergi gróf páneurópai irodalmat akarna csi-
nálni, úgy nagyszerű talajra akadna a Vajdaságban. Itt nincs tradíció, 
nem kötelez a nemesség, nálunk nincs lokálpatriotizmus.

Másodszor a háttér, a miliő hiányzik. Igaz, hogy ez nem mindig 
fontos, de sokszor épp ez adja meg egy írás zamatját és couleur localját. 
Ezen a lomha, lapos, tespedt tájon még kunyhója sincs a szépségnek. 
Ízléstelen, álmos kisvárosok, önző, mogorva falvak, hasznot ígérő ku-
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koricások és – nincs tovább. Csúf és unalmas minden táj, egyiknek sin-
csen lelke, íze, mesemondó kedve. Ez nem Hortobágy, itt soha sincsen 
délibáb, itt nem kószál az a sajátságos szilágysági, nyírségi vagy szegedi 
földszag, mely markánssá marja a nép arcát és lelkét. Itt még egy novel-
lának sem lehet hátteret találni. És éppen ezért mindnyájunkban, akik 
itt irodalmat próbálunk csinálni, élénken lüktet és jajong valami örök 
nosztalgia, az elkívánkozás sóhaja és siráma. Aki a múzsákat szereti, 
az nem szeretheti ezt a józan, sivár, kicsinyes, disznóhizlalásos vidéket, 
ha százszor itt született, itt él, viszont nem is gyűlölheti annyira, hogy 
gyűlölete a szatíra, az irányregény vagy akár a pamfl et alakjában öltsön 
művészi formát. Unalmas, szenvtelen szürkébe ágyazni mondanivalón-
kat csupán azért, hogy a „vajdasági” jelzőt kiérdemeljük – azt hiszem, 
ez senkinek sem lehet vágya.

Sietek válaszolni az ebből fakadó ellenvetésre, amelynek nyomát 
már cikkedben is megtalálom. „Száz alakban és százképpen mutassa 
meg azt az embert, aki ott él, ott vergődik, ott roppan össze vagy sikolt 
fel az örömtől – a Vajdaságban.” Szóval ne keressük a miliőt, hanem a 
lélekkel foglalkozzunk! Ide kell fűznöm harmadik megállapításomat: 
a vajdasági lélek nem vergődik, nem roppan össze, nem sikolt fel az 
örömtől, a vajdasági lélek éppolyan sivár és szürke, mint a táj, amelyen él. 
Művészi szempontból tehát semmi érdekeset vagy érdemeset sem talál 
az ember ebben a gyáva, önző, közönyös és kicsinyes lélektarkaságban. 
Azt hiszem, Európában csupán a svájciak ennyire reálisak, önzők, ge-
rinctelenek és sokszínűek. (De ott legalább van múlt, tradíció és fenséges 
háttér!) A mi parasztjaink számítók, pulyák, és se szavuk, se daluk, se 
szokásuk, se észjárásuk nem eredeti. A városi emberek egynémelyikén 
a pesti kabarékultúra máza tarkállik, van aztán néhány fi nom és csen-
des kivétel, aki szép könyvet olvas, és szép álmokat álmodik a zsíros, 
trágyaszagú földek felett, de nincs kollektív vajdasági lélek, sőt még 
tiszta típusok sincsenek ebben a tarka, soknyelvű, sokhitű és egyedül 
gazdasági kötelékkel összefűzött népességben.

Ezek után talán felvethetem a kérdést: legyen-e vajdaság irodalom? 
A lehetőség roppant nehézségeire már rámutattam, hiszen jóformán 
semmi előfeltétele sincsen annak, hogy a „vajdasági” irodalom életre 
keljen. Nagy erőfeszítéssel, megtagadott hittel, kínos kereséssel lehet-
ne csak olyasvalamit csinálni, amire a „vajdasági” jelző illene. Joggal 
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kérdem tehát, érdemes-e kínlódni, keresni hit, cél és a szükségesség 
meggyőződése nélkül? Miért kínnal és kedvetlenül helyi színek és 
zamatok céltalan kutatásával eltölteni az időt és elfecsérelni sovány 
erőnket, mikor erre semmilyen belső szükség sem űzi az írót, mikor 
ennek hiányát sohasem érzi az olvasó? És ki akarja közülünk, akik a 
Vajdaságban betűket rovunk a magunk gyönyörűségére, a vajdasági 
jelzőt kiérdemelni? Bizonyos vagyok benne, hogy senki.

Mi, akik itt írunk, álmodunk, csüggedünk, tervezünk és elkóka-
dunk, sohasem gondolunk arra, hogy bennünket majd nem tud beosz-
tani az irodalomtörténet. Ki törődik a skatulyákkal, a fejezetcímekkel, 
mikor a szent láz űzi az embert a képzelgések és szükségességek papírra 
vetésére? Ki törődik a mámor és vajúdás nagy perceiben Gagyi Jenővel? 

Sorsunk, helyzetünk arra kényszerít bennünket, hogy egyéni uta-
kat tapossunk. Lehet, hogy így széthullunk, elkallódunk, mint bitang 
jószág, de azért büszkén és szabadon járjuk a magányos csapásokat. 
Elbukunk, vagy célhoz érünk, de nem húzunk olyan igát, amelyet ma-
gunknak kellene megformálnunk szürke művészietlenséggel. S éppen 
ezért talán ki szabad mondanom a kívánságom: ne legyen „vajdasági 
irodalom”. Legyenek írók a Vajdaságban, de hagyjuk a couleur localt 
meg a sajátos vajdasági lelket. Próbáljunk írni, ha tudunk, ha merünk, 
de ne törekedjünk olyan jelző kiérdemlésére, amely számunkra csak 
kötelességet, kötöttséget, nyűgös alkalmazkodást jelent, de amely nem 
fejezi ki művészi munkánk becsét, hitét és törekvését. 

Bácsmegyei Napló, 1927. január 30. 15. p.

 Vidor Imre
VAJDASÁGI IRODALOM

Időnkint – talán témapangások évadján – fel-felbukkan problémának 
a vajdasági irodalom. Gyűrűzik, fodrozik, majd nagyobb hullámokat 
nem verve megint elsimul. Most éppen újra divatba jött. Olvashatunk 
róla sok okos, helyes és igaz, de sok igazságtalan megállapítást is. Olyik 
nagy buzgalmában elvezet minket Balassa Menyhárt árultatásáig is, 
csakhogy tárgyi érvekkel bizonyítsa a vajdasági irodalom létjogosult-
ságát, sőt elkanyarodnak Madách Imréig, hogy megvédelmezzék a 
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dilettánsokat a professzionisták ellen. (Hát az íróskodás a Vajdaságban, 
mint fő foglalkozás, és az irodalom a Vajdaságban, mint megélhetési 
forrás – még krokinak is gyönge anyag.)

Vajdasági irodalom. Nem kezdem szőrszálhasogatással és ezért nem 
is teszek kifogást a vajdasági irodalom és vajdasági írók elnevezés ellen. 
Sőt magam is használom, de csak abban a jelentésében, hogy irodalom 
a Vajdaságban és írók a Vajdaságban. Pontosabban: magyar irodalom 
és magyar írók a Vajdaságban. Mert erről van szó.

A probléma első kérdése mindig az, hogy van-e ilyen? Hát, ha 
objektíve kellene megállapítani, nem tehetnénk egyebet, mint „a tény-
álladékot felvenni”, vagyis a látható bűnjeleket leltározni. Ily eljárás 
mellett, ebből a szemszögből bizony igazat kell adnom azoknak, akik 
a vajdasági irodalomnak nem is a szegénységét, hanem a reménytelen 
nyomorát állapították meg. Pár négylábas tárca egy-két (de inkább egy, 
mint két) napilapban, aztán ugyanennek a lapnak a karácsonyi száma 
és itt-ott egy-egy könyv, amely azon a kálvárián, amit megjelenéséig 
megtett, megbűnhődte írójának egész múltját és jövendőjét. Elvetélt 
akarásokról, íróasztalok fi ókjaiban porladó írásokról nem lehet ítélni. 
De internis non judicat praetor.

Most pedig én leszek bátor két kérdést felvetni.
Megelégedhetünk-e az ilyen „objektív” megállapítással? Nem kelle-

ne-e kutatnunk, hogy igazán ez volna a vajdasági irodalom? Nincsenek-e 
itt írók, akik pár termékeny, esetleg kedvetlen órában fogant tárcán, cik-
ken kívül tudnának méretekben és minőség szerint is olyat produkálni, 
ami komoly irodalom? Nem akadnának-e itt „regényírók, novellisták, 
drámaírók, költők, esztétikusok, szociológusok” stb.? Ez az első kérdés.

A második az, hogy azok az egyének, egyesületek és intézmények, 
akiknek és amelyeknek őszinte óhajtása és parancsoló kötelessége lenne 
a Vajdaságban a magyar kultúrát, ha van, megőrizni és fejleszteni, ha 
nincs, megteremteni, megtettek-e mindent, hogy komolyan és biztosan 
megállapíthassák, vajon van-e vajdasági irodalom, és ha van, vagy nincs, 
mit lehetne és mit kellene ebben az irányban tenni?

Hirdettek-e megfelelő pályadíjakat, hogy komoly munkára, iroda-
lomra biztassák a vajdasági írókat, akik – az ördög nem alszik – esetleg 
mégis lehetnek itt? Vagy talán a vajdasági magyar színház (esetleg csak 
kamaraszínház) nem tudott a legfényesebb tantiémek kecsegtetésével 
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sem irodalmi darabhoz jutni? Talán kiadók hiába könyörögtek ismert, 
vagy ismeretlen vajdasági íróknak kéziratért, mert nagyon akartak köny-
vet kiadni? Vagy végül legalább is egy komolyan megalapozott magyar 
folyóiratot kellett azért beszüntetni, mert nem akadt elfogadható anyag?

Mert ha volnának is a Vajdaságban írók, hol és hogyan csináljanak 
irodalmat, amikor csak egyetlen napilap tud nekik néhanapján valami 
kis szűk teret rendelkezésre adni? Aztán meg elvégre azt is el lehet 
gondolni, hogy még az íróknak sincs fölösleges pénzük, hogy saját 
költségükön csináljanak lapot, vagy adjanak ki könyvet. És last but 
not least valamely exponáltabb helyen lakó laptudósító havonta többet 
kereshet, mint valamennyi vajdasági író együtt egy év alatt.

És most dobom azt a követ a kútba. Most jön a realitás.
Ha az említett egyéneknek és egyesületeknek valóban szívükön 

fekszik annak a biztos megállapítása, vajon van-e vajdasági irodalom, 
tisztelettel ajánlom, tegyék meg az egyetlen megbízható próbát, kísérle-
tet. 1. Hirdessenek minden évben pályázatot irodalmi értékű regényre, 
novelláskötetre, vagy másmilyen munkát! (Esedezem: nem a parabutyi 
népélet humoros ábrázolására kiírt 500 dináros pályadíjra gondolok.) 
2. Alapítsanak könyvkiadó vállalatot, ha nem is altruista alapon állót! 
(Az üzleti alap kedvezőbb.) 3. Indítsák meg azt a bizonyos szépirodalmi 
folyóiratot. Ne keressék azt a vezetőt, akinek tisztelt személye körül 
minden vajdasági író készséggel csoportosul munkára, hanem egysze-
rűen kérjék őt fel erre!

Csak három évig kísérletezzenek! Csinálják meg mindhármat, ha 
hármat nem, legalább kettőt, ha kettőt nem, legalább egyet! Ha sikerül, 
bebizonyították, hogy van irodalom a Vajdaságban. Ha meddő lesz a 
kísérlet, nos, akkor legalább megmarad a pénz. De amíg ezt a kísérletet 
komoly akarattal, becsületesen meg nem csinálják, addig – bocsánatot 
kérek – minden ankétezés csak céltalan, akadémikus értékű vitatkozás, 
amelynek lehetnek elmés, okos megállapításai, de a vajdasági irodalom 
ügyét sem tisztázni, sem szolgálni nem fogja. Ha pedig e kísérletre nincs 
mód, vagy akarat, akkor – könyörgöm – hagyják meg a vajdasági irodal-
mat csöndes halottnak, az írókat meg békén élőknek. Ők, úgy látszik, 
már beletörődtek abba, ami nincs, meg abba is, ami van. 

Bácsmegyei Napló, 1927. február 6. 17. p.
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  Borsodi Lajos
SZÉLJEGYZETEK A VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOM 
KÉRDÉSÉHEZ

Nem vagyok egészen biztos benne: ildomos-e részemről ehhez az újab-
ban sokat hánytorgatott kérdéshez hozzászólnom. Régóta összenőttem 
a tollammal, néhány könyv címlapján ott szerénykedik a nevem, és ha a 
külső cselekvés itt mérvadó lehet: író volnék, ha nem másért, hát azért, 
mert a rengeteg papírra tett betű protezsál a nyilvánosságnál ennek a 
minőségnek némi elismerése irányában. Igen ám, de hiszen itt éppen 
a vajdasági tollforgatókról van szó, akiknek szerényen a háttérben illik 
maradniok, amikor őket csepülik, vagy nekik veregetik meg a vállukat. 
Hogy e kérdésben mégis hallatom a szavamat: annak a B. N. megtisztelő 
felhívása az oka.

Az első kérdés, amit e lap hasábjain felvetettek: van-e itt egyáltalán 
irodalom és ha – minden ellenkező látszat mellett is – volna ilyesféle, 
vajon az vajdaságinak tekinthető-e? Nem tudom, vajon az első kérdés-
nek puszta felvetésével − tehát annak a hangoztatásával, hogy amit itt 
az irodalom cégére alatt fi atalja és öregje művel, esetleg nem is érdemli 
meg a magasabb írásművészetnek kijáró fogalmi meghatározást – szol-
gáljuk-e egyáltalán az irodalom megerősödését? Nem méltóztatnak 
észrevenni, mennyi lekicsinylést, milyen generális lebecsülést foglal 
magában minden itt élő, szépet akaró, tollal áldott vagy vert íróval 
szemben ez a kérdés? Lehet-e ily kérdés felvetésével sarkallni, buzdítani 
azt az amúgy is egészen kicsiny, többnyire a közöny Szaharáján szárnya-
szegetten bandukoló gárdát, amelynek éltető levegője egyes egyedül a 
több-kevesebb elismerés? Ha nincs irodalom: úgy  Baedeker kivételes 
tehetsége hosszú évtizedek óta hiába sugárzik a Vajdaságban élő lelkek-
re, úgy   Szenteleky Kornél fi noman cizellált gondolatai hiába rajzanak 
a magyar értelem felé, úgy  Tamás István friss és száz színben tündöklő 
meglátásai hiába rajzolódnak fel a mi borongós horizontunkra?

Ami pedig azt a másik kérdést illeti: vajdaságinak minősíthető-e ez 
az irodalom – ebben a tekintetben dr. Szántó Miklós széles okfejtéssel 
megalapozott cikkéhez is szeretnék még egyet-mást hozzáfűzni. A Vaj-
daság geográfi ailag meghatározott terület, de nem az irodalom számára. 
Mert tessék elhinni, a szuboticai szállások körül élő magyarság lelki 
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összetételében ma még vajmi keveset különbözik a szeged-tanyai magyar 
néptől. Ezzel szemben  D. J. rámutat az újabb idők nagy változásaira 
és úgy véli, hogy az itt élő magyarság új élete, új vágyai, új standardja 
a fi gyelő szem és az ihletes írói kéz számára kimeríthetetlen kincses-
bányát jelent. De nem gondolja  D. J., hogy a nagy változás óta eltelt 
nyolc esztendő, tehát ez az aránylag rövid idő az itt élő magyar lelkét 
még nem individualizálta annyira, hogy a minden eredeti lelkiségre 
szeizmográfszerűen reagáló irodalom ebben a megváltozott életben, 
tollal még át nem szántott, szűz területet láthatná? Ez az új élet a tiszta 
irodalom számára ma még nem anyag, mert még nem vonta át a törté-
nelem bronz-patinája, mert csak túl közelről lehet szemlélni, és mert 
a toll, ha erre a területre téved, lépten-nyomon politikába ütköznék, 
holott művészetet keres. Cikket, refl exiót ezerszámra lehet róla írni, 
éppen csak regényt, drámát, novellát vagy verset nem. Vajon a sokkal 
gazdagabb, történelmileg is egészségesebb Erdély irodalma kitermelte-e 
már a tegnapitól különböző mai székely új fi guráját? Hát Szlovenszkó 
mai magyarjára hol akad rá  D. J. az ottani írók műveiben?

Azután meg: az általános érvényű irodalmi szempontok mellett 
micsoda külön értéke van az irodalmi műnek, ha ennek speciális Rajna-
melléki, Th emse-parti vagy vajdasági jellege van? De még ha volna is: 
bizony a madarat nem lehet más énekre tanítani, mint amivel a termé-
szet megajándékozta, és az eredendő hajlandósággal fémjelzett írónak 
sem lehet leckét feladni olyképp, hogy elgondolásainak szárnyalását 
kormányozza ezentúl más irányok felé. Ezért is nem látom gyakorlati 
értékét ennek a kérdésnek vagy szemrehányásnak.

És nem látom sem aktualitását, sem célját annak a fi gyelmeztetés-
nek, hogy tessék a jelentkező tehetségtelenséget agyonütni, a tehetséget 
pedig elnéző támogatással, jóakaró gyöngédséggel ajnározni. Hát olyan 
sok író tolong a vajdasági irodalom berkeiben, hogy ebben a rakoncát-
lan táborban egyszer már aztán rendet kell teremteni?! Persze hogy 
a gyöngeség előtt nem szabad az elismerés mesebeli kapuját kitárni, 
de ezt a Kikindától Tokióig érvényes szabályt miért kell a Vajdaság 
számára külön aláhúzással hangoztatni? Persze hogy az írói értéket 
szerető gondoskodással és atyai jóindulattal kellene kezelni, mert az 
igazi talentumnak nem elnéző gyámolításra van szüksége, hanem arra, 
hogy egy európai látókörű, tudásánál és ízlésénél fogva minden összeha-
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sonlításra képes, nagy írói kvalitásokkal rendelkező kritika, az ítélkező 
areopág méltóságával helyezze el az írói terméket az őt megillető rang-
fokozatba. A kritikus tolla nem kard és nem kellemesen csiklandozó 
pávatoll, hanem fi nom mérőeszköz. A kritikus a közönség (és nem az 
író) számára méri le az irodalmi mű értékeit, és ezzel a személyt nem 
látó munkával teszi, egyúttal az írónak is, a legnagyobb szolgálatot. Az 
elnéző, kegyes és szeretettel teljes kritikának amellett, hogy sérti az író 
önérzetét, fanyar mellékíze is van, ami az érdeklődő közönségnek elveszi 
az étvágyát. Komoly, tárgyilagos, hogy úgy mondjam, méltóságteljes 
kritika méltó egyedül az igazi tehetség rangjelzéséhez.

Még valamit. Nem lehet, még a pusztuló irodalom megmentése 
céljából sem, a közönséghez oly fajta intelemmel fordulni, hogy igaz 
ugyan, hogy itt komoly irodalom nincs, de azért, jó magyarom, mégis 
kötelességed, azt az ilyen-amolyan magyar könyvet elolvasnod. Nem 
hiszem, hogy az ilyen buzdításnak bármilyen foganatja lenne, mert a 
könyvolvasásnak lelki élvezet a célja, kötelességszerűen pedig élvezni 
nem lehet. Ennél a módszernél még jobb, ha a létező vagy nem létező 
vajdasági magyar irodalmat a saját erejére bízzuk, és minél kevésbé 
vetjük fel a kérdést, van-e vagy nincs errefelé magyar irodalom?

Ha pedig irodalompolitika nélkül mégsem lehet az itteni magyar 
irodalom ügyét előbbre vinni, úgy legfeljebb azt kell megtenni, amit 
vagy húsz esztendővel ezelőtt tettek meg Budapesten az arra hiva-
tottak: gondoskodtak arról, hogy a tehetségesnek tartott író neve 
minél inkább kerüljön forgalomba, hogy tiszta és messzire hangzó 
csengést adjanak ennek a névnek, hogy azt szinte beleégessék a kö-
zönség tudatába. Buzdítani, lelkesíteni, gyámolítani írót és irodalmat 
mindenképpen lehet, épen csak azzal a kézlegyintéssel nem, amellyel 
– lelkes mondatok közé takarva a lényeget – kétségbe vonják még az 
irodalom létezését is.

Bácsmegyei Napló, 1927. február 13. 17. p.
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Hesslein József
VAJDASÁGI IRODALOM

Őszinte örömmel olvasom vasárnapról vasárnapra azokat az érdekes és 
értékes írásokat, amelyek az elárvultnak tartott vajdasági magyar iro-
dalom fontos és komoly problémáját vitatják. Íme, a vajdasági irodalom 
mégsem maradt árván, hiszen annyian törődnek vele, annyian viselik 
gondját, és annyian akarnak rajta féltő gonddal segíteni komoly, okos, 
józan, egészséges ideákkal. És talán éppen abban van ennek a termé-
keny irodalmi vitának a legnagyobb és legértékesebb eredménye, hogy 
megszólaltatta, felszínre hozta, szóhoz juttatta és reményre ébresztette 
a mi szegény vajdasági irodalmunk aggódó barátait, lelkesedő kívánóit, 
és megmutatta, hogy igenis sokan vagyunk, akik akarjuk, kívánjuk, 
szeretjük és támogatjuk a vajdasági irodalmat.

Ne tévesszen meg senkit, hogy sokan a sötét pesszimizmus hangján 
szólaltak meg, hiszen az sem volt a tagadás hangja, csupán a szemrehá-
nyásé, a buzdításé. Hogy van vajdasági magyar irodalom, azt az sem ta-
gadja, aki azt írta: nincsen, hiszen nem akarhatja letagadni a tényeket, a 
könyveket, az élő írásokat, amelyek hétről hétre diadalmasan vonulnak 
be a vajdasági magyarok szívébe. A tagadók is bizonyára csak buzdítani 
akarnak, csak még többet és még jobbat szeretnének, és kétkedő sora-
ikkal csak a vajdasági írókat akarják még erőteljesebb termékenységbe 
lendíteni. Hiszen csak a vak nem látja meg a vajdasági irodalom élő 
valóságát, csak a süket nem hallja lelkes, fi atal, messzire hangzó szavát. 
Letagadni már régen nem lehet a vajdasági magyar irodalom létét, sem 
kétségbe vonni annak termékeny, nemes értékeit, de lehet, szabad és 
kell kívánni azt, hogy ez az irodalom nőjön, fejlődjön, terebélyesedjen, 
hangja halljon túl a határokon, és szerezzen minél nagyobb dicsőséget 
önmagának, nekünk, az egész Vajdaságnak.

Ha valami hiányzik, ha valami nincs, az nem a vajdasági irodalom, 
hanem az olvasóközönség. Vannak írók, de nem fogynak el a könyveik, 
voltak itt irodalmi folyóiratok, de beszűntek, mert nem volt közönsé-
gük, jönnek eredeti, értékes irodalmi írások az újságban, de kérdés, 
hányan olvassák el azokat. Itt van a megoldandó probléma, ez a döntő 
súlyú kérdés, hogyan lehetne a közönséget meghódítani az irodalom-
nak, hogy lehetne az itteni magyarságot közelebb hozni az irodalomhoz, 
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áldozatra bírni, megszerettetni vele íróinkat, könyveinket, folyóiratain-
kat. Mert képzeljük el, hogy micsoda szédületes tempóban lendülne fel 
nálunk az irodalom, ha érdemes volna itt írónak lenni, ha elkapkodnák 
a könyveiket, megfi zetnék az írásaikat, ha az írásból meg is lehetne élni.

Vajon mi hiányzik a vajdasági magyar irodalomból, ami ha megvol-
na, meg lehetne fogni vele a magyar nép szívét? Talán a local couleur, 
a vajdasági levegő, a vajdasági szín, hangulat, a vajdasági probléma, a 
vajdasági típus? Ennek a hiányáról már olyan sok szó esett. De nagy 
kérdés, vajon van-e egyáltalában saját külön, egyéni couleurje a Vajda-
ságnak, és ha volna is, olyan fontos-e ez a kicsinyes helyi érdekű színezet 
az olyan korszakban, amikor világproblémák, nemzetközi eszmék, 
egyetemes emberi gondolatok fogják le az embert és az írót mindenütt, 
a Vajdaságban is és az egész világon.

Sokkal fi gyelemreméltóbb ennél az én tisztelt barátomnak,  Tóth 
Ferenc becskereki iparosnak a lap hasábjain kifejtett véleménye, aki 
azt mondotta, hogy a mi népünk áhítja az irodalmat, de a mi íróink 
nyelvét, hangját, stílusát nem érti meg, mert a modern irodalmi irányt, 
a mostani irodalmi nyelvet, az újfajta irodalmi „izmusokat” nem tudja 
a magyar nép megemészteni.  Tóth Ferenc barátom a nép gyermeke, 
az ő szava a magyar nép szava és az ízlése. Fel kell hát tennünk, hogy 
 Tóth Ferencnek igaza van, és ha a vajdasági írók tudnának alkalmaz-
kodni a magyar nép nyelvéhez, hangjához, ízléséhez, akkor talán nagy 
fejlődést venne az irodalom üzleti oldalán. De lehet-e írónak utasítást 
adni, korlátokat állítani, stílust, hangot, felfogást, irányt kijelölni? Az 
író önmagából merít, önmagát adja, és nem kérdezi, tetszik-e másnak, 
megérti-e a nép. És régi igazság, hogy az irodalom mindig előrehalad 
a fejlődés legelején, a tömegek pedig messze elmaradnak mögötte, és 
csak századok múlva érik utol, és csak akkor, jóval halála után lesz az 
író naggyá a népek szemében.

Ne adjunk hát ki semmiféle direktívát az irodalom számára! Vajda-
sági magyar irodalom van, él, fejlődik és terebélyesedik a saját erejéből, 
a benne rejlő belső erőtől duzzasztva és nekünk, akik törődünk vele, 
akik szeretjük és támogatjuk, nem marad más feladatunk, mint törődni 
vele, szeretni és támogatni továbbra is. 

Bácsmegyei Napló, 1927. február 20. 17. p.
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A VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOM ÖNÉLETRAJZA
(Előszóféle)
 

– Vagyok, tehát születtem …
Hogy mikor és hol, nagyon nehéz megmondani. Mint külön vajdasági 
irodalom nem léteztem addig, míg külön Vajdaság nem volt. Mert hi-
szen voltak a Vajdaságban újságok, voltak újságírók, voltak nyomdák, 
amelyek időnként többé-kevésbé primitív kiállításban egy-egy könyvet 
is adtak ki, regényt, novellákat, egy-egy fi atal költő verseskötetét, itt-ott 
tréfás írásokat és tudományos eszmefuttatásokat is, amelyek éppúgy 
nem rázták meg a tudomány alapjait, mint ahogy a közöny ködébe 
veszett el az a néhány, alig észrevett könyv is, amely a régi Szabadkán, 
Szomborban, Óbecsén, Újvidéken és másutt megjelent. Az írók, a 
vajdasági írók is innen származtak el vagy legjobb esetben itt laktak. 
 Milkó Izidor (Baedeker), akinek a magyar irodalomban ismert neve és 
elismert munkássága volt, a Vajdaságban lakott, de nem volt vajdasági 
író. Aminthogy az, hogy valaki vidéki író, 1918 előtt inkább gúny, 
mint dicséret számba ment.

A Bácsmegyei Naplót sokszor, de sohasem joggal vádolták meg 
azzal, hogy túlságosan egocentrikus. Mindent önmagából származtat, 
és mindenkor önmagához tér vissza. Akármennyire tiltakozunk is ez 
ellen a vád ellen, mégis aki a vajdasági magyar irodalom születését és 
fejlődését vázolja fel, nem mellőzheti, hogy a Bácsmegyei Napló szerepét 
hangsúlyozottan meg ne említse.

Amikor 1920 nyarán sok betiltás és egyéb viszontagság után a 
Bácsmegyei Napló megindult, és riportlap helyett olyan újságot akart 
csinálni, amely az események regisztrálásán és kommentálásán kívül 
helyet ad a tudományos és szépirodalomnak is, elsősorban seregszemlét 
kellett tartania azok között, akiknek a tollára és képességére számít-
hatott. Újságok, amelyeket egészen jó újságírók csináltak, 1920-ban 
meglehetős nagy számmal voltak. Pécs és Baja szerb megszállás alatt 
volt, mind a két városban jelentek meg magyar napilapok, Pécsett 
talán három-négy is. Szuboticán szintén három napilap szolgálta azt 
a hivatást, hogy a közönség híréhségét, kíváncsiságát és érdeklődését 
kielégítse. A többi lap munkatársainak elvonása nélkül szerkesztőségi, 
újságírói és írói gárdát kellett a Bácsmegyei Naplónak teremtenie, mert 
abból indult ki, hogy a Vajdaság most már külön test, és nem számíthat 
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azokra, akik csak néhány évi átmeneti stációnak tekintik azt, hogy 
Szuboticán legyenek újságírók, hogy Szuboticán írjanak addig, amíg 
a budapesti irodalmi kávéházakban vagy a redakciókban észre nem 
veszik nevüket, és míg alkalmuk lesz Pestre jutni.

 Milkó Izidor itt élt a Vajdaságban, azonban esztendők óta hallgatott. 
Az első kötelesség volt az ő tartózkodó visszavonultságát megtörni, 
és a Mosoly, a Római mozaik, az Úriemberek íróját rábírni, hogy egy 
napilap irodalmi rovatának szolgálatába szegődtesse elismert tollát. 
 Godányi Zoltán, aki jelentős újságírói és írói sikerek büszke emlékével 
a becskereki munkásbiztosító pénztár igazgatói székében határozato-
kat és végzéseket fabrikált, szintén könnyen volt megnyerhető arra, 
hogy legalább egy időre az irodalom kedvéért hagyja ott a hivatalt. A 
lelkes  Borsodi Lajosról úgy látszott, mintha meg volna elégedve régi 
sikereinek emlékével, és egyelőre némaságával arra kényszerített, hogy 
nélkülözzük őt.

Ez volt minden.
Felfedező útra kellett elindulni, hogy írókat és újságírókat találjon 

a Bácsmegyei Napló. Novi Szádon, az út első állomásán, sikerült is 
felfedezni kettőt, akik közül egyiknek ma már odaát, Magyarországon 
jelentős színpadi sikerei vannak, azonban 1920-ban, egy augusztusi 
estén, nyolc órakor kétségbeesett, síró arccal jött utána a kávéházba az 
édes mamája azon zokogva, hogy fi a elromlik, mert íme, a szürkület 
beállta után még mindig a kávéházban ül és író akar lenni. Szám szerint 
nagyon csekély volt tehát az a garnitúra, amivel a Bácsmegyei Napló 
elindult, hogy valóra váltsa azt a programot, hogy a széplelkű olvasónak 
mindennap tárcát ad és vasárnap irodalmi melléklettel is kedveskedik.

A tárcák, mit tagadjuk, a hét legtöbb napján úgy készültek, hogy régi 
pesti újságok régi tárcáit vágták ki és nyomtatták le újra. És 1921-ben, 
egy téli borús napon egy névjegypapírra írt levél érkezett a szerkesz-
tőséghez, amelyben egyik bácskai falu szerb nevű orvosa reklamálja, 
hogy miképp jutott a Hétben megjelent régi írása a Bácsmegyei Napló 
tárcarovatába. Az orvos neve Sztankovics Kornél volt, akiről könnyű 
volt megtudni, hogy Pesten   Szenteleky Kornél név alatt regénye jelent 
meg, és hogy Kiss József lapjának, a Hétnek volt a kedvelt dolgozótársa. 
A haragos orvos helyett nemsokára megismertük a szíves, kedves, halk 
szavú írót, akinek azóta állandóan jelennek meg cikkei a Bácsmegyei 



q  e 505 w

q  

Naplóban, és akinek újabban megjelent könyvei reprezentálják, hogy 
van és lehet, ha nem is vajdasági irodalmat, de magyar irodalmat a 
Vajdaságban csinálni.

Elondjuk-e, hogy hogyan fedeződött fel, és hogy térítődött meg a 
többi? Egy másik vidéki orvos verseket küldött be, amelyeket a húga 
írt. A versek jók voltak és írójuk,  P. Gergely Boriska csakhamar állandó 
munkása lett a vajdasági magyar irodalomnak.  Radó Imre már 1920 
előtt budapesti könyvsikerekkel büszkélkedhetett, őt csak fel kellett 
rázni a közönyéből, hogy megint írjon. Egy szuboticai úriasszony meg-
ható emberi sorokat írt egy elhunyt király özvegyéről. Az első biztató 
és bátorító szó után kivirágzott, kitűnt, hogy nagyszerű tehetségű 
novellaíró.  Tamás István egy kis gimnazista volt, aki diákújsággal 
próbálkozott és melegedni járt be a téli hidegben a szerkesztőségbe 
– íróasztalt kellett adni neki, és kibontakozott a tehetsége. Az egyik 
szuboticai hotelben a szakács az újságíróknak nagyobb adag ételt tá-
lalt. Kiderült, hogy  Wilde Oszkárt,  Poe Edgart és  Jerom K. Jerome-t 
fordítja, verseket költ, novellákat ír, ritka képzett és tehetséges ember, 
s így lett író  Szabó János.

A Bácsmegyei Napló novellapályázata egész sor nevet és tehetsé-
get adott a vajdasági magyar irodalomnak. A novellapályázat révén 
terelődött a fi gyelem  Novoszel Andorra, akinek emlékére gyújtsuk 
itt meg az emlékezés mécsét, és korai elmúlása felett hullassunk egy 
könnyet. Ez a novellapályázat fedezte fel  Gál Ottót és  Vidor Imrét. 
Jöttek aztán, akik önmaguktól kopogtattak. Egy lelkes falusi tanító, 
 Kristály István, Beográdból, egy kereskedelmi irodából  Szász Márton 
Magisterről kiderült, hogy könyvei vannak, s budapesti újságoknál 
jelentős kritikusi sikerei.  Blazsek Ferenc katona volt Dél-Szerbiában, 
onnan írt novellákat.  F. Galambos Margit fi nom verseit már régen és 
szeretettel közölték a lapok.  Debreczeni József szerb költők magyar 
fordításával kezdte, jelentékeny sikerrel.  Ambrus Balázs neve ismert 
volt már a háború előtt is, őt csak újra kellett megszólaltatni.

A redakció belső dolgozótársain kívül, akinek a megnagyobbodott 
lap nem igen hagy időt, hogy a tárcarovat számára is dolgozhassanak, 
itt vannak, s mind gyakrabban találkozunk a nevükkel:  Farkas Geyza, 
a tudós akadémikus, aki ha könyveit Magyarországon is jelentette meg, 
mégis vajdasági,  Govorkovich Jánost a horvát és a német irodalomtól 
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hódítottuk vissza a magyar irodalom számára.  Popovics Jován szintén 
szerbül írt, most már maga fordítja az írásait magyarra…

És mikor már ennyien voltak, akkor jöttek maguktól a többiek. 
1928-ban már komolyan lehetett gondolni arra, hogy irodalmi folyó-
iratot kellene csinálni, és hogy ezt az Almanachot össze lehet állítani, 
mert nem múlik el nap, hogy egy-egy új ember ne kopogtatna új írással. 
Most több mint félszáz vajdasági magyar író írása várja e könyvben a 
legfőbb kritikusnak, az olvasónak érdeklődését. Vannak köztük, akik 
nem vajdaságiak is… De  Kosztolányi Dezsőt,  Móra Ferencet,  Somlyó 
Zoltánt,  Sz. Szigethy Vilmost nem lehet kihagyni a vajdasági irodalom 
antológiájából, ha nem is a Vajdaságban élnek.

Viszont ez az ötven néhány nevet és írást tartalmazó kötet nem 
arrogálja a teljességet. Nem akarunk írói katasztert adni, s nem mond-
juk, hogy csak az a vajdasági író, akinek neve ebben a kötetben előfordul. 
A Vajdaságban a Bácsmegyei Naplón kívül még három magyar nyelvű 
napilap, s egy szépirodalmi hetilap is van. Ha a szépirodalmi lap szinte 
kivétel nélkül azoktól közöl is írásokat, akiket a Bácsmegyei Napló 
megszólaltatott, a napilapoknak külön írói gárdájuk van, s vannak igen 
jelentékeny magyar írók a Vajdaságban, akik egyik lap koteriájába sem 
tartoznak. Azért sem vindikálja a teljességet ez az antológia, mert hiszen 
szinte napról napra küldenek új emberek új írásokat, s bármily vaskos 
is ez a kötet, legalább kétszer oly vaskossá kellett volna cseperednie, ha 
mindenki, aki erre joggal igényt tart, benne lenne a kötetben.

Reprezentatív kötet-e ez? 
Ha valamit reprezentálni akar, ez az, hogy a Vajdaságban is van 

magyar irodalom. Új emberek sokszor új szavakat hallatnak itt is, s 
érdemes ezekre a szavakra felfi gyelni… Felelni akar arra a jószándékú 
kérdésre ez a könyv, hogy van-e magyar irodalom a Vajdaságban. Ez 
a nem is teljes seregszemle talán bizonyítja, hogy van… Ez a könyv 
bizonyosság amellett, hogy ami itt életre hivatott irodalom, magyar 
irodalom, amit vajdaságiak teremtettek meg. Hogy nincs minden 
írónak, s nincs minden írásnak vajdasági koloritja? Ne is legyen… 
Egy írást nem tesz vajdasági novellává, ha annak színhelye Srbobran, 
a hőse pedig nem Nagy János, hanem Veszelics Jován. Bajos volna 
szépirodalmat csinálni úgy, hogy ennek az irodalomnak témakörét 
földrajzi határok közé szorítanák, s problémái köréből kizárnák a nagy 
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világproblémákat, de helyet adnának a sztaribecseji fl aszterozásnak. A 
sztaribecseji fl aszterozásról is tud egy tehetséges író jó novellát, vagy 
akár verset is írni, s a Paneuropa-kérdésről is lehet vajdasági irodalmi 
alkotást teremteni.

Vajdasági irodalom = irodalom a Vajdaságban. Azt jelenti, hogy a 
vajdasági írók szívében, lelkében, gondolkodásában miként keltenek 
visszhangot a vajdasági és általános emberi problémák, miként tudják 
ezt kifejezni, vagyis hogy mennyire irodalom a vajdasági irodalom.

A másik kérdésre, amit ugyancsak jószándékkal és sok jóakarattal 
vetettek fel, hogy mit kell tenni a vajdasági magyar irodalom érdekében, 
nem kell egész kötettel felelni. Elég egy mondat: olvasni kell. 

Irodalompártolás. Nézzünk szembe ezzel a szóval! Azt jelenti-e ez, 
hogy az áldozatkészség, amit sok jó szándék esetleg csatasorba állíthat, 
könyöradományokkal segítsen írókon vagy irodalommal kereskedő 
vállalkozásokon? A Maecenasok kora lejárt akkor, amikor az irodalom 
nem a kiváltságosok szórakozása többé, hanem a nagy tömeg szük-
séglete. Pártolni lehet egy írót, egy vállalatot, de nem az irodalmat. 
A mecenáskodás mellett  Csokonai Vitéz Mihály is éhen halt, hány 
vajdasági író lakhat jól a vajdasági mecenások juttatta morzsákon?

Ha valamit bizonyít ez a kötet, azt is bizonyítja, hogy nem kell már 
morzsákért kunyorálni, s nem muszáj könyöradományok bagójáért 
táncolni. Azok a tenniakarások, amelyek a vajdasági magyar kultúra, 
s annak egyik ága, a vajdasági irodalom érdekében meg akarnak moz-
dulni, álljanak sorompóba, hogy megteremtsék az olvasópublikumot. 
Azt a közönséget, amely szeretettel várja, és érdeklődéssel fogadja a 
vajdasági magyar írók munkáit. A jószándékú munkát bizonyosan 
megkönnyíti ez a kötet.

A kisebbségi magyar sors megtanulásának egyik stációja, hogy ta-
nuljuk meg a kisebbségi magyar írást szeretettel olvasni. A mi olvasóink 
még nem olvasók, hanem kritikusok. Szigorú és sokszor igazságtalan 
kritikusok. Persze távol áll tőlünk, hogy elismertetést kívánjunk min-
den törekvés számára, amely az irodalom álarcában jelentkezik, s elné-
mítsunk minden bírálatot azon az alapon, hogy mert valami vajdasági 
és magyar, azt csak hódolat illeti meg. De előbb olvasni és érdeklődni 
kell, s csak azután bírálni. Hosszú időn át sokkal kényelmesebb lett 
volna a mi számunkra is, ha elismert írók a Vajdaságban nem ismert 
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írásaival töltjük meg azokat a hasábokat, amelyek egy napilap irodal-
mi része számára rendelkezésre állanak. Talán nem is volna túlságos 
erkölcstelen, ha kihasználnók azt a helyzetet, hogy a magyar újságok 
legnagyobb része előtt le vannak eresztve a sorompók, s a magyarországi 
szellemi termékek ma még semmiféle jogvédelemben nem részesülnek.

Ennek az állapotnak a kihasználása ellen az ízlésünk tiltakozik, 
s tiltakozik annak átértése, hogy mi vajdasági lap vagyunk, nekünk 
tisztünk, hogy a vajdasági irodalom megteremtésénél bábáskodjunk. Ha 
nem ezt, s ha nem így tettünk volna, ugyan hány név vetélődött volna el 
azok közül, amelyekkel a következő lapokon találkozik a nyájas olvasó?

A karácsony ünnepi hangulatába derűt és jóleső érzést visz ez a 
vaskos kötet. Hisszük, hogy jövő ilyenkorra folytatása is lesz, s akkor a 
vajdasági olvasók megsokasodásáról is beszámolhatunk ezen a helyen. 
Magyar kötelességünk összetartani a Vajdaságban a magyarságot. A 
magyar nyelv ápolása ennek a legjobb eszköze. A vajdasági magyar 
irodalomnak az ad létjogosultságot, mert fajtánk, népünk s nyelvünk 
megtartásában segít bennünket. 

Vagyunk! A vajdasági magyar irodalom almanachja. A Bácsmegyei 
Napló karácsonyi melléklete; Szubotica, Minerva nyomda és lapkiadó 

Részvénytársaság, 1928. 3–5. p.
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ÍRÓI FELELŐSSÉGÜNK

Az utóbbi évek nem szépirodalmi olvasmányai közül tagadhatatlanul 
 Benda könyve az írástudók árulásáról tette rám a legtartósabb hatást, 
mert igazságait szinte nap nap után bebizonyítva látom, s a minden-
nap irodalmi eseményei akaratlanul is eszembe juttatják  Julien Benda 
megállapításait. Régente az író az eszméért, az igazságért kész volt 
meghalni, a leírt szó szent volt, a felelősséget minden író természetes 
dolognak tartotta, minden író mélyen hitt abban, amit leírt, és amit 
nyilvánosságra hozott. Az írástudó nem volt üzletember, nem kereste a 
közönség, az állam, a politikai áramlatok kegyét, nem hódolt a divatnak, 
olcsó, időszerű jelszavaknak, hanem az igazságot hirdette a legmeré-
szebb hittel, a legteljesebb felelősséggel. Azelőtt máglya, guillotine 
és vigasztalan várfogság volt az író sorsa, „az igazságért szenvedtek 
várfogságot”, szabadságvesztést, máglyahalált. Aki írt, az vállalta is 
azt, amit írt, a legtisztább hittel írta le meggyőződését, mert bizonyos 
volt abban, hogy írásával annak az igazságnak megvalósulásáért küzd, 
amely az elme tisztulását, az emberi lélek tökéletesedését, a jobb, igazibb, 
tökéletesebb emberiséget teremti és formálja.

A régi írástudók hősies és megrázó példái ma már a történelemé. A 
materialista világszemlélet elűzte a nagy eszményeket, a gyáva megal-
kuvás, a felelősség ügyes kijátszása, a politikai áramlatok meggyőződés 
nélküli követése gyáva és alacsony emberekké törpítette az írástudókat. 
Vagy talán a magasabb eszmék kultusza, az igazságba vetett hit rendült 
meg? Az mindenesetre tény, hogy kevesen, nagyon kevesen vannak, akik 
ma vállalják az igazságot, s ezek a kevesek se tartoznak az úgynevezett 
polgári irodalom írástudói közé. Van, aki ma a fasizmust dicsőíti, pedig 
tegnap még elszánt ellenzője volt, a tegnap szélsőséges istentagadója ma 
Krisztust dicsőítő könyvet ír, a forradalmi költő pedig langyos, szirupos 
történetekkel keresi a közönség kegyeit. Ezernyi példáját idézhetjük a 
kaméleon-meggyőződéseknek, az írástudók árulásának. Az írástudók 
ma már nem hiszik, hogy írásaikkal jobb és tökéletesebb világot teremt-
hetnek, következőleg igazi eszményeik sincsenek, és ha mégis igazságot 
hirdetnek, ez az igazság csak a mában, a divatban él, és az emberiség 
számára teljesen értéktelen. Ki gondol a nagy hitek és nagy eszmények 
hajdani hirdetőire? A lényeg ma mégiscsak a langyos jólét, amelyet a 
hitetlenség, a gyáva megalkuvás biztosít az író számára. Az író már 
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nem is gondol arra, hogy az eszmények és igazságok hirdetője legyen, 
görnyedt, tétova tekintetű szolgája lesz alacsony, kicsinyes érdekeknek, 
szeszélyes pillanatoknak. Így árulják el az írástudók az igazságot. 

 Benda igazságainak és megállapításainak visszhangjaképpen, a 
kisebbségi viszonyhoz alkalmazva mondotta ki  Berde Mária annak 
szükségességét, hogy az erdélyi íróknak vallani és vállalni kell sorsu-
kat, vallani és vállalni az elhivatottságot és az ezzel járó felelősséget. 
 Berde Mária szózata viharos visszhangot váltott ki, az iránymutatás 
és célkitűzés zavart, lelkesedést, feleszmélést váltott ki, s az eredmény 
végül is az lett, hogy az erdélyi irodalom mélyebb hitet kapott, az írók 
felelősségérzete fokozódott, törekvéseik tisztázódtak. Vallani és vállalni 
a kisebbségi sorsot, a kisebbségi problémákat, az eszményi kötelességet: 
jobb, tökéletesebb népet nevelni, és ezzel hozzájárulni egy új és jobb 
világ felépítésének munkájához, az új emberiség megteremtéséhez. 
Alig hiszem, hogy az erdélyi irodalom e mély és megejtő hit nélkül 
eljutott volna a mai magas nívójához, tudott volna lelkes értékelőket 
és olvasókat toborozni.

Az erdélyi igazság a mi igazságunk is.  Berde Mária felhívása és irány-
mu tatása ránk is érvényes, nekünk is szól. Nekünk is vallani és vállalni   kell
 sorsunkat, problémáinkat, és úgy kell hirdetnünk igazságunkat, mint 
ahogy azt a múltak írástudói tették. A mi feladatunk nem lehet szóra-
koztatás, mutatványos bűvészkedés, a csepűrágók könnyelmű   bohócko-
dása – ez különben sem volt soha a művészet célja. Vissza kell   tér nünk 
a nagy példákhoz, amikor még hittek a leírt szóban, hittek abban az 
igazságban, amit hirdettek és vallottak, amikor az írástudók még az em-
beriség javát akarták, és nem lettek kicsinyes érdekek hitetlen hűbéresei.

Ki ne látná társadalmunk ezernyi fekélyét, de kevesen vannak, akik 
minderre őszintén rámutatnának. Az írástudók legnagyobb része vakok 
és süketek módjára mosolyog, mintha nem látnák a bajt, nem hallanák 
a beteg szervezet siralmas nyögdécselését. Ó, vannak kivételek, akik 
bátran szembeszállnak az előítéletekkel, akik meg merik mondani 
az igazságot, akik őszintén és feltétlenül hisznek az eszmében, s akik 
valóban egy jobb, tisztább, tökéletesebb világot akarnak teremteni. 
Milyen öröm ezeknek az írását olvasni! Ilyenkor érezzük, hogy valóban 
kaptunk valamit az írótól, az író igaz, bátor hitvallásának csengő, szinte 
elragadó visszhangja támad az olvasóban.
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Végeredményben minden írás igazi értékét a hit adja meg, amellyel 
megíródott, az eszme, amely átsugárzik rajta. Már  Platón is az igazságot 
kereste a szépség mögött, a modern esztétika pedig régen eltávolodott 
az abszolút Szép eszményétől. A fontos mindig az, mi van a szépség 
mögött, hogy nem üres buborék-e az a csillogó gömb, amit az író a 
közönségnek mutat?  Rodin mondotta, hogy az igazi művész nem 
bohóckodhat üres, színesre festett golyóbisokkal, az igazi művésznek 
szívét kell elővenni a kebléből, és annak fényét, tüzét, vérét beleönteni 
az alkotásba.

Mindezek a megállapítások hatványozottan érvényesek egy ki-
sebbségi írónemzedékre. A többi írónál nem olyan lényeges az eszme 
hegeli átsugárzása, az alkotás igazságának és ideológiájának vizsgálata. 
A legtöbbnél hiába is kutatnánk mélységek után, a mérőón hamar fe-
neket érne, másoknál azonban világszemléleti vagy osztálytagozódás 
lesz a vizsgálat eredménye, ha az írói felelősség, az írói igazság kérdését 
felvetjük. A kisebbség élete és világszemlélete azonban egységesebb, az 
osztálytagozódás elmosódottabb, hiszen a kisebbségi sors már maga is 
elproletarizálódást jelent, ezért a kisebbségi író felelőssége koncentrá-
lódik, hatványozódik, minden leírt szónak megsokszorozódik a súlya 
és jelentősége. Itt már nem lehet könnyelmű, szeszélyes, hitetlen játékot 
űzni a szavakkal, a szépséggel, az eszmékkel és az igazságokkal. Itt valla-
ni és vállalni kell a leírt szót és az azzal járó felelősséget. Adott-e valamit 
az író írásával népének? Vállalta-e népének sorsát, baját, problémáit és 
vágyvilágát? Adott-e teremtő fényt, hitet, szívet, szépséget és eszmét 
az alkotásban? Hozzájárult-e – akárcsak egy téglácskával is – egy új, 
jobb és tisztultabb világ felépítéséhez?

Itt most nem külsőségekről van szó, helyi színekről, bácskai táj-
képekről és hasonló felszínes színhatásokról. Itt arról van szó, hogy 
a kisebbségi író átérzi-e írói felelősségét, mely reá fokozottabb súllyal 
nehezedik, átérzi-e, hogy csak hittel, mélyen átérzett és fel-feltörő 
igazságérzéssel lehet és szabad írnia, hogy vallani és vállalni kell az 
igazságot, mint a rinascimento kiváló írástudói, és hinni kell abban a 
teremtő eszményben, mely népének és az egész emberiségnek tökéle-
tesedését szolgálja. 

Kalangya, 1932. szeptember, 5. szám, 281–283. p.



e 512 w   q

q  Szenteleky Kornél 
ÁKÁCOK ALATT
Előszó egy novellaantológiához

Eddig minden délszlávországi magyar irodalmi mozgalom az összefo-
gás jegyében történt. Az első lírai antológia címe Kéve volt, jelenlegi 
irodalmi szemlénk neve Kalangya. Minden szálat kévébe kötni, a 
kévéket gondosan kalangyába rakni, nehogy egy mag is elhulljon – ez 
volt a jelszó, az eszme, a vezető gondolat, sőt majdnem az életprogram. 
Bármilyen politikai hite, művészi elgondolása vagy világszemlélete is 
van valakinek, ha magyarul ír, és ha írásaiban értéket találunk, akkor 
a kévében a helye, amely összefogja a magyar nyelvű kultúra minden 
munkását.

Ez a szempont jogosult, sőt az egyedüli helyes szempont, amikor a 
délszlávországi magyar irodalom megteremtéséről, a fejlődési lehetősé-
gek szabadságáról van szó. De most, mikor egy novella-antológiát kell 
összeállítanom, úgy érzem, hogy valami egységet, valami közös lelket 
kellene ebben a könyvben teremteni. Egy antológia, különösen egy 
novellagyűjtemény nem mutathat be egyéniségeket. Egy novellában 
nem férhet el az író arcképe. Üres szórakoztatás sem lehet antológiánk 
célja, mert ez bűn lenne és lelkiismeretlen időszerűtlenség. Viszont egy 
antológia annál vonzóbb, érdekesebb és értékesebb, minél egységesebb. 
Akármennyire önálló és különféle csempékből készül a mozaik, végül 
mégiscsak egységes kép bontakozik ki, s a képnek önálló lelke van.

Vannak művészcsoportok, forradalmi világszemlélet vagy erős 
miliőhatás alatt élő írók, akiknek gyűjteményes könyve az egységes 
szellem ereje folytán nemcsak hatásos, hanem magával ragadó. Az 
ilyen antológiák szikraesőt csiholnak a lelkekből, vagy gyújtogatnak 
az olvasók között. A Holnap első antológiájának váratlan, majdnem 
az egész magyar kultúréletet felkavaró hatását sohasem feledheti el 
az irodalomtörténet. Pár év előtt harminc új orosz elbeszélő könyve 
jelent meg Berlinben. Ez a könyv még a különben divatos orosz köny-
vek között is hatalmas, százezres sikert ért el. Mindenesetre a könyv 
megkapó egysége a hatalmas siker magyarázata. És valószínűleg az a 
németre fordított norvég novellaantológia sem ért volna el huszonhét 
kiadást rövid idő alatt, ha nem képviselte volna tisztán, megkapóan az 
egységes, sajátos norvég szellemet.

Hogyan lehetne tehát egységes lelket adni a mi antológiánknak?
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Világszemléletünk különböző, sőt egyénenként is változó, mind-
egyikünknek megvan a maga időszerű világszemlélete, melyet azonban 
a világ változó, vonagló arca erősen befolyásol. Közöttünk nincsenek 
ortodox forradalmárok, politikai elhagyatottságunk sem kedvez a 
merev, állandóra beállított látószögnek. Az igazi, harcos, élet-halált 
jelentő világszemléletek javarészt a többségi népeknél fordulnak elő, az 
egyik front teremti, tömöríti a másikat. Náluk az osztályrétegeződések 
is kifejezettebbek. Nálunk minden összefolyik, langyos, lágy bizonyta-
lansággá mállik, a tiszta osztályöntudatot éppoly ritkán találjuk meg, 
mint a kisebbségi öntudatot, a soha ki nem fejlődött polgári öntudatról 
nem is beszélve. Lehetetlen lenne tehát világszemléleti egységet adni 
ennek a könyvnek. 

Nincsenek közös művészi elveink, mint a Holnap költőinek, akik 
Dévénynél új időknek új dalaival törtek be. A Parnasse éppoly idegen tő-
lünk, mint a futurismo, a Praeraphaelite Brotherhood éppannyira távol 
esik tőlünk, mint a szürrealizmus. Az új orosz kollektív törekvéseknek 
legfeljebb sápadt utánzói lehetünk, de sohasem igazi, elszánt követői. 
Elszórva élünk majdnem húszezer négyzetkilométeren, meghittebb 
társaságok nem alakulhatnak, nem csatázhatunk, vitatkozhatunk új 
eszmékről, forradalmi, művészi elgondolásokról, ezért az írók között 
nem fejlődhetett ki sem egység, sem harcias ellentét. Nincsen egységes, 
művészi látószögünk, de azért hiányzik belőlünk az a rikoltó tarkaság 
is, ami másik húszezer négyzetkilométeren – legalább itt Közép-Eu-
rópában – az írók között fellelhető lenne. Pedig művészi meggyőződés 
tekintetében nem beszélhetünk közös nevezőről. Itt főleg külső ha-
tásról, a környezet hatásáról lehet szó, s ezért az egyedül elképzelhető 
egységet is ebben az irányban kell keresnünk.

Vissza kell térnünk a  Taine-hez, az „ész poétájá”-hoz, akihez külön-
ben sohasem lehet eleget visszatérni. De a  Taine-féle miliőelméletből 
okvetlenül ki kell hagynunk a faji tényezőt, amelynek tudományos 
értékét már többször kétségbe vonták, de amelynek nálunk különben 
sem lenne értelme, hiszen olyan területen lakunk, ahol különböző 
népek keverednek egymással, s így mindenesetre többen vannak az 
indogermán magyarok, mint a turániak. (Érdekesek  Schmidt Ádám 
doktornak a zombori és Zombor környéki iskolás gyermekek között 
végzett vércsoport-vizsgálatai. Jóllehet mindössze két helyen: Bajmokon 
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és Telecskán vizsgált magyar gyerekeket, a felmutatott értékek nem 
bizonyítják a magyar gyerekek fajtisztaságát a német, bunyevác, sokác, 
szerb, rutén és szlovák gyerekekkel szemben, akiknek vércsoportbeosz-
tása magasabb értéket mutat. – Zeitschrift  für Rassenphysiologie, Bd. 3. 
H. 2.) Így tehát egyedül a környezet hatását vizsgálhatjuk, a természet, 
a kultúra, a társadalmi viszonyok hatását az emberre. Ebben a hatásban 
keressük az egységet.

Bácskának és Bánátnak geopszichológiai arca körülbelül azonos. 
Az időjárási, a klimatikus- és talajviszonyokban nem találni lényeges 
eltéréseket. A hosszú, forró nyár mindenesetre magával hozza a for-
róságok, a nagy kisugárzások hatását az e tájon dolgozó emberekre, 
ami kifejezettebben a forró égöv alatt észlelhető. Nem testi lustaság-
ban nyilvánul meg ez a hatás, hanem a szellemi nehézkességben, az 
elhatározás lassúságában, megfontoltságában és kitartó, majdnem 
csökönyös merevségében. Ez általában a közép-európai paraszt tulaj-
donsága, de hatványozottan fellelhető a mi magyar parasztjainkban. 
Érdekes azonban, hogy ez a nehéz, maradi, minden kezdeményezéstől 
tartózkodó lelkiség nemcsak a kisgazdákra illik, hanem a föld nélküli 
zsellérekre, kiskereskedőkre, iparosainkra, sőt sok tekintetben szellemi 
munkásainkra is. Szinte úgy látszik, hogy a geopszichológiai tényezők 
erősebbek a társadalmiaknál, a gyenge kulturális tényezőkről nem is 
beszélve.

Szociális környezetünk is azonos képet mutat. Az igazságszolgálta-
tás, a közigazgatás egyforma Bácska és Bánát területén. Városainkba 
benyomul a tanya, a falu, nincsenek nagy, kőrengetegbe ágyazott ipar-
telepeink, ahonnan ez a vidéki levegő kiszorulna. A magyarság polgári 
rétege is – az általános viszonyok következtében – elproletarizálódik. 
Így érdekesen kerül össze a szociális balratolódottság a nehéz, maradi 
lelkiséggel, de ez az összetalálkozás eddig még nem okozott konfl iktu-
sokat, s a kiegyenlítődés jeleit sem lehet még észrevenni. A kisebbségi 
sors és élet is jóformán ugyanaz államunk területén. A városok nem 
jelentenek komoly kulturális központokat, a magyar tanítók egyre 
fogynak, iskoláink mind államiak. Jóformán egyedül elég fejlett sajtónk 
vállán nyugszik általános kultúránk ügye.

A tájkép alig változik. Egyik helyen erősebb a búza, másutt silá-
nyabb, de mindenütt búza, kukorica, a lankásokon, a homokos területen 
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szőlő, az országutak mellett nyiszlett eperfák, a csatornák és a folyók 
mentén szegényes, szomorú akácok.

Ez vázlatosan az a környezet, amelyben élünk, amely hatással van 
ránk. Ebben a hatásban keresem azt a szervesen egységes szellemet, 
amely minden egyéniségen, világszemléleten, írásművészeten túl ösz-
szefogja e föld magyar elbeszélőit. Ha különböző színű és illatú virá-
gokat gyűjtünk csokorba egy alföldi rétről, a virágok eredetét rögtön 
felismeri az, aki később a szobánkban találja a csokrot. Szeretném, ha 
ez ennél a csokornál, az ákácok alatt nyíló anthoszok kiválogatásánál 
is észrevehető lenne. Mert tudom jól, hogy az, aki ezt az antológiát 
kezébe veszi, az nem párizsi vagy alaszkai történeteket vár, az nem a 
Lány és Fiú párbeszédeire, avagy a nemzetközi házassági háromszög 
másfélmilliomodik permutációjára kíváncsi, hanem ennek a földnek 
ízét, színét, lelkét várja ezektől az elbeszélésektől.

Be kell vallanom, hogy sokan nem értettek velem egyet célkitűzése-
imben, megvádoltak, hogy korlátok közé szorítom a teremtő képzeletet, 
az írói szabadságot, és az erőltetett helyi színeket többre becsülöm az 
írói kiválóságoknál. Nem akarom érték-megállapításomat makacsul 
védelmezni, csupán két tényt szeretnék leszögezni, ami talán magya-
rázatul is szolgál:

Az első az, ahogy a sokat emlegetett couleur locale-t nem szabad szó 
szerint értelmezni. Nem az a fontos, hogy a történet Bácskában vagy 
Bánátban játszódik le, hogy a környezet színei megfeleljenek az idevaló 
táj színeinek. A szellem a fontos. A szellem, amit az író a színeken túl 
megérez, s amivel az író némi közösséget érez. Az olvasó találni fog 
ebben a gyűjteményben olyan elbeszélést is, amelyben nincsen bácskai 
vonatkozás, mégis jóformán minden szóból bácskai levegő áramlik, az 
egész írás bácskai problémákat, fájdalmakat és poézist lehel.  Örvendve 
látom, hogy a fi atalabb nemzedék teljesen átérzi az újabb meglátás, 
a pozitívumba kapaszkodás szükségességét. Ezt nevezhetjük esprit 
actuelnek, esprit localnak, avagy neue Sachlichkeitnak, a szavak nem 
fontosak, mert nem adhatják vissza pontosan az elgondolást. A lényeg 
az, hogy igazi életet, igazi mát adjon az író. Az, aki egy bácskai faluban 
ábrándos, rokokós andalúziai történeteket ír, az ügyes írásművésszé 
nőheti ki magát, de nem lehet igazi mai író. Az igazi írónak élnie kell 
a mában. Bele kell kapaszkodnia az idő, a talaj, a tények, a társadalmi 
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adottságok pozitívumába. Az az idő már elmúlott, amikor az író a 
művészi formában élhette ki magát, avagy a képzelet szárnyán libegett, 
megszakítva minden összeköttetést a valósággal. Az idő sebes forgása 
elszakítja azokat, akik a tegnap eseményeibe és elveibe akarnak kapasz-
kodni, a ma zűrös vihara pedig tovasodorja azt, aki gyökértelenül, hit 
nélkül kallódik a földön. Az író már nem csupán művész, a mai írói 
elhivatottság már sok tekintetben etikai irányú.

Ide kapcsolódik második megállapításom. Az új idők vajúdása óta, 
de különösen  Julien Benda öntudatos könyve óta az írói elhivatottság 
nemcsak művészi kérdés már, hanem erkölcsi is. Aki ma ír, az felelős-
ségének tudatában is írjon, írásainak legyen hite, célja és építő ereje. 
Harminc-negyven év előtt még divatos dolog volt az asszonyról, a 
szalonokról, a spleenről, a házassági háromszögről csevegni könnyű kis 
„tárcák”-ban. Ezeknek a sima, kedves, üres kis csevegéseknek korszaka 
azonban éppúgy lejárt, mint a pásztorjátékok kora. Ma írni kell és nem 
csevegni, be kell kapaszkodni valamibe, gyökeret kell ereszteni, színt 
kell vallani, új embert, új világot kell teremteni hittel, lelkes képzelettel, 
de mindig a pozitívumba kapaszkodva. Rá kell mutatni a fekélyekre, 
a lázító igazságtalanságokra, azokra a gonosz akadályokra, amelyek a 
jobb, tökéletesebb holnap elé feküsznek. Már nem lehetünk többé a 
közönség szórakoztatói. Írástudók vagyunk, a holnap elhivatott építői. 
S akkor nem szabad megtagadni a földet, az időt, amelyben építeni 
kötelességünk.

Tudom jól, hogy szavaim sokakból ellenérzést váltanak ki, és sze-
retném, ha ellenvetésüket bővebben kifejtenék, mert hiszen ez nem az 
én személyes ügyem, hanem egész irodalmunké. Lehet, hogy tévedtem, 
hogy jóhiszeműen zsákutcába vezetem irodalmunkat, lehet, hogy a 
másik oldalról elhangzó érvek, okfejtések és bizonyítékok nemsokára 
jelenlegi álláspontom revíziójára kényszerítenek. Meglehet, bár nem 
hiszem, hogy lebecsülöm az ellenérvek számát és erejét, a bizonyítékok 
súlyát és igazát. Minderre csak a holnap adhat feleletet.

Ennek az antológiának összeállításánál azonban külön mentségem 
az, hogy olyan könyvet akartam az olvasó kezébe adni, amelynek lelke, 
szerves élete van, s ezért érdekes, mint minden lüktető, lélegző igazi 
élet. Nem tudom, jól válogattam-e össze a mozaik csempéit, az egyik 
akarattal, a másik akaratom ellenére maradt ki a kép összerakásánál. Azt 
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szerettem volna bemutatni, hogyan élünk, érzünk, vágyunk, várunk, 
keresünk, búsulunk, hiszünk, csüggedünk, mosolygunk meg szeretünk 
Bácska és Bánát földjén, az ákácok alatt. A kép mindenesetre hiányos, 
de a képnek talán így is van egységes lelke, mint a görög torzóknak 
vagy a rokkantaknak.

Ez a lélek elindul az ákácok alól, s talán eljut a megértésig, a sze-
retetig.

  Szenteleky Kornél: Ákácok alatt. Délszlávországi magyar írók novellái 
I–II. Összeállította   Szenteleky Kornél. Kiadja a Jugoszláviai Magyar 

Könyvtár, Szubotica, é. n. [1933] Ákácok alatt (Előszó); 
I. kötet, 5–12. p.
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A Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók 
Kultúregyesületének értesítője, 1932–1940

Irodalom és írók

Társadalomszemléletünk legkényesebb, legcsiklandósabb területe. 
Írjunk lapokat, vagy talán köteteket és könyvtárakat a dudvás, gazos 
és töretlen bácskai ugarról. Az eszem-iszomnál tovább nem terjedő 
bácskai mentalitásról. A dölyfös paraszti gőgről. A minden költői 
szárnyalást és költői ihletet gúzsba kötő bácskai táj hagyomány- és 
eseménynélküliségéről. A lelkes és önzetlen tollforgatókat megértésben 
és elismerésben sohasem részesítő közönség kultúrátlan, lelkiismeretlen 
és szürke közönyéről. Ecseteljük pár drámai sorban éhező, szenvedő és 
házaló íróink nehéz anyagi helyzetét. Emlékezzünk meg a halvaszületett 
irodalmi társaságokról, és ne feledkezzünk meg a pro és contra local 
couleurről, de semmi esetre a mindezt díszítő ezüst koszorúról. Ismé-
teljük, váltogassuk és színezzük ezeket a szólamokat, és kész a vajdasági 
magyar irodalom. Ezekből a szólamokból, amelyeket vajdasági íróink 
oly előszeretettel használnak, hamarább lehetne egy könyvtárra valót 
összeszedni, mint egy komoly, általános érdekű, és főleg állandó értékű 
vajdasági magyar könyvet találni. Ha most mi is szépen elismételnénk 
ezeket a szólamokat, s megtoldanánk néhány író felmagasztalásával, ak-
kor jó és derék fi úk lennénk. Ha a másik utat választjuk, és megmondjuk 
az igazat, könnyen érvényesülhet a közmondás: szólj igazat és beverik a 
fejed. Már pedig: mi még akkor is ezt az utóbbi utat választjuk.

 Szerb Antal az Erdélyi Helikon pályadíját nyert irodalomtörté-
netében a következőket írja: „legkevésbé fejlődött ki önálló magyar 
szellemi élet délvidéken, a Jugoszláviához csatolt területen. Ezeknek 
a részeknek nem voltak önálló magyar kulturális hagyományai, és a 
magyar lakosság politikai, társadalmi és gazdasági helyzete kevésbé 
kedvez az irodalmi életnek. Az a kevés, ami ilyen irányban történt, 
mind a fi atalon meghalt   Szenteleky Kornél nevéhez fűződik. Ő ala-
pította a Kalangya folyóiratot; e köré a folyóirat köré gyűl az ottani 
irodalmi élet.” Ennyi mindössze: ez az egész mondanivalója egy kiváló 
és elismert szakírónak.

Bizony többet, igazabbat – legalábbis az értéket, a jelentőséget és 
eredményt kutató tárgyilagos bírálónak – mondani a vajdasági iroda-
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lomról mint külön, sajátos tartalommal, céllal, küldetéssel, hanggal 
és színnel bíró irodalomról nemigen lehet. Sokat írtak mifelénk is, de 
inkább csak mennyiségre. Napilapjaink állandó irodalmi mellékletei, 
a Reggeli Újság A mi irodalmunk című melléklete, a Kalangya két-
ségkívül elég tartalmas, változatos és fejlettebb színvonalat képviselő 
írásokat is hoztak. Ezen írások közül nem egy elvitathatatlan irodalmi 
színvonalon áll ugyan, de azon kívül, hogy a Vajdaság területén, a Vaj-
daságban élő, vagy innen elköltözött írók írták, semmi különösebb és 
sajátosabb vajdasági jelleggel nem bírnak. Mert ahhoz, hogy külön vaj-
dasági irodalomról beszéljünk, az irodalomnak valami külön vajdasági 
célt, hangot, küldetést és színt, főleg pedig kisebbségi életünkből vett 
vonatkozásokat is kellene tartalmaznia. Az erdélyi magyar irodalomnál 
mindezt a sajátságot megtaláljuk. Ezek a sajátságok az erdélyi irodalmat 
nem különítették el az általános magyar irodalomtól, hanem az előbb 
említett sajátságokkal gazdagítva, csak emelték az általános magyar 
irodalom értékét. Itt olyan irodalmi jelenséggel állunk szemben, amely 
ezen tartalombővítő, sajátos célt adó, és általános irodalmi értékemelő 
sajátságainál fogva jogosult arra, hogy erdélyi irodalom néven említsük. 
Ebben az esetben ez nem jelent tulajdonképpen elkülönítést, hanem 
inkább értékmérő megjelölést, mert az említett sajátos tulajdonságokkal 
bíró erdélyi irodalom ma az általános magyar irodalomnak is legértéke-
sebb része. Ezzel szemben nálunk a külön vajdasági jellegnek a fennebb 
említett sajátosságok hiányában, erőltetett módon való kihangsúlyozása 
csak mesterkélt, erőszakolt és főleg indokolatlan elkülönítést jelent. 
Márpedig a magyarság egységes szellemi integritásának elhatároló 
megbontására vagy megcsonkítására semmi szükség nincs.

Nem szeretnénk, ha sokan félreértenék ezen megállapításainkat. 
De állításaink helyességét mi sem igazolja jobban, mint az, hogy húsz 
éves kisebbségi életünk alatt nálunk egyetlen olyan irodalmi mű sem 
jelent meg, amely nemhogy maradandóbb értéket jelentene, de még csak 
általános érdeklődést sem tudott kiváltani. Ennek okát nem szabad egy-
oldalúan az olvasóközönség íróink munkássága iránti közömbösségének 
tulajdonítani. Ezzel kapcsolatban mindjárt megállapíthatjuk annak 
a sok siránkozásnak jogosulatlanságát is, amely íróink nehéz anyagi 
küzdelmeire vonatkozik. Felelet erre az lenne, hogy az értékes művek 
írójuknak valószínűleg anyagi sikert is jelentenek. Íróink azonban, akik 
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nagyon sokszor tulajdonképpen csak, mint műkedvelők, mellékfoglal-
kozásként írnak egy-két novellát, vagy verset, nem kívánhatnak ezért 
az irodalmi munkásságukért fejedelmi honoráriumot.

Meggyőződésünk, hogy nemcsak a vajdasági magyar kisebbség, de 
az általános magyar irodalom is sokat vesztett   Szenteleky Kornél korai 
halálával. Az irodalom terén, különösen az irodalmi élet megszervezése 
körül egyes emberek óriási munkát végeznek. Ezeknek a kiváló embe-
reknek az irodalmi élet fellendítése és megszervezése körüli ténykedése 
sokszor többet jelent, nagyobb értéket képvisel, mint saját írói mun-
kásságuk. Ezen érdemes emberek közül való volt   Szenteleky Kornél is. 
Ő nemcsak hogy írt, de teremtett, lelkesített, szervezett és főképp hitt 
küldetésében és mondanivalójában. Ha korán bekövetkezett halála 
el nem veszi a magyarságtól, ma a vajdasági magyar irodalom ügye is 
másképp állna.

  Szenteleky Kornél az általa alapított Kalangya első évfolyamának 
ötödik számában Írói felelősségünk című tanulmányában a következő-
ket írja: „Régente az író az eszméért, az igazságért kész volt meghalni, 
a leírt szó szent volt, a felelősséget minden író természetes dolognak 
tartotta, minden író mélyen hitt abban, amit leírt, és amit nyilvános-
ságra hozott. Az írástudó nem volt üzletember, nem kereste a közönség, 
az állam, a politikai áramlatok kegyét, nem hódolt a divatnak, olcsó 
időszerű jelszavaknak, hanem az igazságot hirdette a legmerészebb hit-
tel, a legteljesebb felelősséggel. Azelőtt máglya, guillotin és vigasztalan 
várfogság volt az író sorsa, »az igazságért szenvedtek háborúságot«, 
szabadságvesztést, máglyahalált. Aki írt, az vállalta is azt, amit írt, 
a legtisztább hittel írta le meggyőződését, mert bizonyos volt abban, 
hogy írásával annak az igazságnak megvalósulásáért küzd, amely az 
elme tisztulását, az emberi lélek tökéletesedését, a jobb, igazibb, tö-
kéletesebb emberiséget teremti és formálja.” Pusztába kiáltó szavak 
voltak   Szenteleky Kornél e nagy igazságot hirdető szavai. Az írói 
felelősség kérdése nagyon régi. Az író egyénisége, magánélete és írói 
munkássága – jobban mondva művei közötti viszony – úgyszólván 
örök időktől foglalkoztatta mind az irodalmi köröket, mind az ol-
vasóközönséget. Mit ad az író saját magából? Mennyi egy-egy költői, 
vagy írói alkotásban a személyi egyéniség? Jogosan vonatkoztatja-e el 
magát a művész – írói alkotása lázában – az embertől? Van-e a kriti-
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kusnak, van-e a közönségnek joga összefüggéseket keresni a mű és az 
alkotó személy egyénisége között? De még inkább: szabad-e a személyi 
egyéniség és a mű közötti – sokszor kiáltó – ellentmondásokat bírálat 
tárgyává tenni. Ezeknek a kérdéseknek ma már mellette és ellene is 
könyvtárakat megtöltő irodalma van. Mi nem érezhetjük magunkat 
hivatva arra, hogy ebben a kérdésben határozottan akár az egyik, akár 
a másik vélemény mellé álljunk. Hogy a nagy, az igazi értékeket jelen-
tő alkotásoknál a művészi érték tökéletessége kizárja az író személyi 
egyénisége és emberi gyarlóságai bírálgatásának jogosultságát, az egy 
pillanatig sem lehet vitás. A kortárs azonban nem mindig állapíthatja 
meg, illetőleg döntheti el valamely írói alkotás igazi értékét. Az érté-
kelés nehéz, mert maga a kortárs is tárgyilagosságát nagy mértékben 
lekötő, vagy gátló szál, bonyolult összefüggés, és ma élő erők állandó 
hatásával kapcsolódik a jelenhez. Világosan: az irodalmi alkotások 
művészi és erkölcsi értékmegállapítását a kortársnál sok személyi és 
egyéb mellékvonatkozás befolyásolja. Tárgyilagos értékmegállapításhoz 
többször bizonyos időbeli távlatra van szükségünk. Többször csak ez 
az időbeli távlat választja el a nagy alkotót, az utolérhetetlen művészt, 
a nagy erkölcsi és emberi gondolatokat termelő lángészt az ezer hibával 
és nem egyszer súlyos bűnökkel terhelt gyenge embertől. A jelenkor 
írója azonban közöttünk él. Nem egyszer baráti kapcsolatok fűznek 
bennünket hozzá. Sokszor napról napra együtt vagyunk vele. Erényeit 
és gyengeségeit egyaránt ismerjük, így nála az embert, a személyi egyéni-
séget a legjobb akarat mellett sem tudjuk elvonatkoztatni alkotásaitól. 
Lehetetlen észre nem vennünk a mű és személy kirívó ellentmondásait.

Vajdaságban élő íróinknál nagyon sok ilyen kiütköző ellentmondás-
sal találkozunk. A Vajdaságban élő írók összefogását hirdeti írásaiban az 
egyik, de négyszemközti beszélgetés közben hamarosan kiderül, hogy 
rajta kívül minden más vajdasági író szürke kezdő, gyönge szárnypró-
bálgató, vagy csak tehetség nélküli törtető akarnok. A másik megrázó 
sorokban ecseteli a munkásság nyomorát. Mélyenszántó és erkölcsi 
gondolatoktól terhes tanulmányokban fejtegeti a mindent összefogó 
és kiegyenlítő humánum szentségét, dörgedelmesen vezércikkezik a 
társadalmi igazságtalanságok ellen, de ugyanakkor hat bőrt is lenyúzna 
saját cselédjéről. Költői képzelet teremtette, anyagmentes, leheletszerű 
életformákról, tökéletes jóságról, minden emberi gyengeségtől és hi-
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bától megtisztult érzelmekről versel a harmadik, de egy félóra múlva 
minden kofát megszégyenítő hangnemben alkuszik egy fél dinárért.

Amint látjuk, ezeket a kérdéseket boncolgatva gondolatmenetün-
ket két egymástól elválasztott síkon vezettük. Első vonalvezetésünk 
mellett arra a megállapításra jutottunk, hogy az időbeli távlat teljesen 
elválaszthatja az alkotást alkotója személyiségétől. Gondolatmenetünk 
másik vonalán viszont megállapítottuk, hogy a jelenkor írója a személyi 
egyénisége és munkája közötti ellentmondásokat nem rejtheti el kor-
társai elől. A kortársnak joga van észrevenni, joga van bírálat tárgyává 
tenni ezeket az ellentmondásokat. Mi is, mikor vajdasági íróinknál ezen 
nagyon is túltengő ellentmondásokra úgy általánosságban rámutatunk, 
ezzel korántsem akarunk ítéletet mondani. Ez korántsem ítélet, inkább 
valami jóakaratú megjegyzés, egy elméleti jellegű bírálat. Egy olyan 
bírálat, amellyel a kortársak az írókat, mint embereket is közelebb 
szeretnék hozni műveikhez.

Úgy érezzük, hogy vajdasági íróinknál a művészi alkotással és 
irodalmi értékekkel szemben nagymértékben túlteng az írók emberi 
gyöngesége. Ezen jelenség felett a kortársak nem igen térhetnek minden 
észrevétel nélkül napirendre. Ezek a jelenségek nem lehetnek az írók sze-
mélyes ügyei. Az irodalom szervezettsége és fejlettsége mindannyiunkat 
érdeklő és mindannyiunkat érintő ügy. Meggyőződésünk szerint az 
írói alkotásoknak ellentmondó emberi gyöngeségek, ezekből folyó 
hiúságok és egyéb jelenségek nagymértékben akadályozzák a vajdasági 
magyar irodalom fejlődését. Akadályozzák az irodalom szerveződését. 
Már pedig az irodalom fejlődése tökéletes, hites és lendületes szer-
vezettség nélkül lehetetlen. Mert a „költészet maga az élet! Az élet 
lényege a költészet, amely a formát megtölti határtalan tartalommal: 
lélekkel, hittel, halhatatlansággal” – mondja  Kristály István. Igen, a 
költészet, az irodalom az élet a szó legigazibb értelmében. De hogy ez 
az élet viruljon, fejlődjön és izmosodjon, arról lelkes, áldozatos, hites 
és összefogó szervező törekvéssel kell gondoskodni. Ezt az összefogó, 
ezt a szervező és kiváló alkotó egyéniséget vesztette el az itteni magyar 
irodalom  Szenteleky Kornél ban. Szenteleky nagy szervező ereje az 
írók és irodalom megszervezése körül jelentős eredményeket mutatott 
föl. Sajnos az ő elvesztésével lassan elveszett mindaz, amit ezen a téren 
teremtett. Ő a kisebbségi sorsvállalásban látta a jugoszláviai magyar 
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író feladatát. Fentebb idézett cikkében, amelyben az írók felelősségével 
foglalkozik,  Berde Mária írói hitvallására hivatkozva, vajdasági viszony-
latban is ez a hitvallás lebeg szeme előtt, amikor a következő sorokat 
írja: „ Benda igazságainak és megállapításainak visszhangjaképpen a 
kisebbségi viszonyhoz alkalmazva mondotta ki  Berde Mária annak 
szükségességét, hogy az erdélyi íróknak vallani és vállalni kell sorsu-
kat, vallani és vállalni az elhivatottságot, és az ezzel járó felelősséget. 
 Berde Mária szózata viharos visszhangot váltott ki az iránymutatás és 
célkitűzés zavart, lelkesedést, feleszmélést váltott ki és az eredmény 
végül is az lett, hogy az erdélyi irodalom mélyebb hitet kapott, az írók 
felelősségérzete fokozódott, törekvéseik tisztázódtak. Vallani és vállalni 
a kisebbségi sorsot, a kisebbségi problémákat, az eszményi kötelességet: 
jobb, tökéletesebb népet nevelni, és ezzel hozzájárulni az új és jobb vi-
lág felépítésének munkájához, az új emberiség megteremtéséhez. Alig 
hiszem, hogy az erdélyi irodalom e mély és megejtő hit nélkül eljutott 
volna mai magas nívójához.

Az erdélyi igazság a mi igazságunk is.  Berde Mária felhívása és irány-
mutatása ránk is érvényes, nekünk is szól. Nekünk is vallani és vállalni 
kell sorsunkat, problémáinkat, és úgy kell hirdetnünk igazságunkat, 
mint ahogy azt a múltak írástudói tették. A mi feladatunk nem lehet 
szórakoztatás, mutatványos bűvészkedés, a csepűrágók könnyelmű 
bohóckodása – ez különben nem volt soha a művészet célja. Vissza kell 
térnünk a nagy példákhoz, amikor még hittek a leírt szóban, hittek 
abban az igazságban, amit hirdettek és vallottak, amikor az írástudók 
még az emberiség javát akarták, és nem lettek kicsinyes érdekek hitetlen 
hűbéresei.” Ezt a gondolatot hirdette és vallotta  Szenteleky Kornél. 
Azonban húsz éves kisebbségi életünk alatt mindebből nem valósult 
meg semmi. Nincs egyetlen kötet sem, amely azt bizonyítaná, hogy 
az itteni írók ebben a tekintetben valami maradandót alkottak volna. 

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy  Szenteleky halála után 
irodalmunkban is nagy visszaesés tapasztalható. Ennek okát az előbb 
említetteken kívül még azzal is magyarázhatjuk, hogy az irodalomban 
nincs mindenki a maga helyén. Nem célunk a személyeskedés, de ezzel 
kapcsolatban mégis rá kell mutatnunk bizonyos fonákságokra. Az iro-
dalom fellendítését célzó Szenteleky Társaság újraalakítása után sem 
kimondott vérbeli íróember került a társaság élére. Ugyanakkor, amikor 
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olyan vérbeli írókat, mint  Kristály István és  Kisbéry János mellőznek. 
Mert íróink között feltétlen meg kell különböztetünk a vérbeli haj-
lammal született írót az írni csak megtanult írótól. A vajdasági magyar 
irodalom szervezetlensége körüli bajok abban gyökereznek, hogy iro-
dalmunkban sokkal több vezető szerep jut az írni tanult íróknak, mint 
a született tehetségeknek. És ez a jelenség nemcsak a szépirodalomra, 
a szépírókra, de hírlapirodalmunkra és közíróinkra is egyaránt vonat-
kozik.  Radicsevich Sándor kiváló tollú közírónknak éveken keresztül 
a legnagyobb mellőztetésben volt része, ugyanakkor több magyar lap 
jól fi zetett vezető állásaiban szürke, még csak nem is közepes írócskák 
ültek. Pedig irodalmunk fejlődése szempontjából nagyon fontos lenne, 
hogy mindenki az őt megillető helyre kerüljön. Így természetesebb és 
igazságosabb megoldást nyerne íróink anyagi kérdésének megoldása is. 
Az arra érdemesültek írói munkával foglalkozva tisztességes javadalma-
zásban részesülnének, viszont elesne annak a lehetősége, hogy a csak 
mellékfoglalkozásként írogató műkedvelők is minden kezdetleges és 
értéktelen novelláért írói honoráriumot igényeljenek. Kisebbségi sors-
vállalást, ebből adódó célt, tartalmat, hangot és színt, és mindenkit a 
maga helyére! Ha ez megvalósul, akkor lesz vajdasági magyar irodalom. 

Számot adunk. A Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók 
Kultúregyesületének Értesítője 1932–1940. Összeállította 

a szerkesztőbizottság; Zagreb – Tiskara Šek (B. Šek), 1940.; 
Irodalom és írók, 112–118. p.
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MEGALKOTHATÓ-E A MAGYAR EGYSÉG?

Talán semmit a világon nem határoztak meg annyiféleképpen, és sem-
miről nem alkottak annyi elméletet, aforizmát, mint a politikáról. A 
politikai rendszerek sokaságánál, változatainak végtelenségénél csak a 
róluk szóló bölcs mondások vannak túlsúlyban. A lexikon „közösségi 
jellegű tevékenység irányításának” mondja.  Radó Antal, kiváló nyel-
vészünk pedig idegen szavak gyűjteményében ekként határozza meg: 
„politika – államtudomány, államügyek, csel, furfang”. Annyi bizonyos, 
hogy a politika az a terület, amelyben az esélyek és változatok az előre 
nem látható fordulatok, ismert és ismeretlen tényezők, máról holnapra 
földből kinőtt hatóerők és a véletlenek meglepetései, úgyszólván min-
dennaposak.

Akár a világot átfogó politikát, akár egy földrész, vagy csak egy   or-
szág, kerület, város vagy község politikáját tesszük vizsgálat tárgyává, 
meg kell állapítanunk, hogy a legkülönfélébb tényezők és hatóerők 
játékának van állandóan alávetve. Ilyenkor tapasztalnunk kell, hogy 
minden elmélet csődöt mond, és minden rendszer erőszakolt. Nincsen 
fi x pontja, megrögzíthető alapja és örökérvényű, elfogadott tétele. A 
politikai alakulat, amit ma megdönthetetlen erőnek tartunk, holnap 
egy távoli esemény folyományaként úgy mállik szét, hogy restelkedve 
gondolunk téves megítélésünkre. Egyszer nemzetközi események döntik 
fel az ország belső politikai állapotát, másszor jelentéktelennek látszó 
belső változás mindennap előfordulható ezernyi fajtája teremt új hely-
zetet. Országok diplomatái, néha éveken át tartó ünnepelt kijelentései 
válnak üres szólamokká, és pecsétes egyezményeik értéktelen papírossá 
abban a megfoghatatlan és rejtélyes káoszban, amit egyszerűen politi-
kának nevezünk.

És mégis, ennek a politikai boszorkánykonyhának főztjét minden 
népnek meg kell ízlelnie. Nem élhet egyetlen népcsoport sem, amely 
magát e pokoli koncertből kivonná. Mert nem politizálni annyit jelent, 
mint az élet forgatagából magát kivonni. Az egyén ezt megteheti, de 
népcsoportnál olyan halálos ítélet, amelyet saját maga ír alá. A politika a 
népek létének versenypályája, cinikus meghatározással: szükséges rossz 
– de nélkülözhetetlen. A politika szükségességét, mint a népcsoport 
egyik létfeltételét mindenkinek el kell ismernie. Ez vita tárgyát nem ké-
pezheti. De ezzel a megállapítással, ami a politika nem vitatható részét 
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illeti, végeztünk is. Mert ami azután következik, hogy milyen politikát 
folytasson egy népcsoport, az már soha meg nem nyugvó, állandóan egy 
nevezőre nem hozható vélemények és nézetek irdatlan erdeje.

Ha csak a saját házunk táján nézünk szét, meg kell állapítanunk, 
hogy életünk kialakításában rengeteg tényező játszik közre, melyeket 
politikánkban fi gyelmen kívül sohasem hagyhatunk. Maga a kisebbségi 
sors is bonyolulttá teszi részünkre azt a helyzetet, amit politikai állapot-
nak, konstellációnak nevezünk. Az országon belül sokféle a politikai 
irányzat, de az országon kívül is olyan hatóerők működnek, melyeket 
nemcsak a kormánynak, hanem nekünk is fi gyelembe kell vennünk. 
Hosszú a sora azoknak a tényezőknek, melyek politikai állásfoglalá-
sunkat meghatározzák és befolyásolják. De itt nem célunk a jelenlegi 
politikai állapotokról értekezni, a mai helyzetet taglalni. Még kevésbé 
bármilyen politikai álláspontot kifejteni és elfoglalni. Mindössze arra a 
megállapításra szorítkozunk, ami ugyancsak nem vitatható, hogy a po-
litikai helyzet megítélésénél nagyon sok körülményt, még kialakulatlan 
és bizonytalan értékű tényezőt, a véletlenek közrejátszását, és előre nem 
látható esélyeket kell fi gyelembe vennünk. A mindenkori helyzet ma 
éppen úgy, mint a múltban, nemcsak számos tényező pontos ismeretén, 
hanem intuíción, ösztönös, mély megérzésen is alapszik. A mi politikai 
helyzetünk irányításában is, éppen úgy, mint általában a politikában, 
gyakrabban kevesebb az exaktum, mint a megérzés. Soha és sehol nincs 
a kombinációnak és az esélyek játékának olyan dúsan termő talaja, 
mint a politikában. Mert ingovány a politika, mondja egyik nagy szó-
nokunk, melyből váratlanul új tényezők bukkannak fel, és szilárdnak 
vélt állapotok süllyednek el. Kétségtelen e megállapítások helyessége, 
hiszen a politikai tudomány a társadalomtudomány egyik ága, és az 
egész társadalomtudomány a közgazdaságtannal egyetemben nem az 
exakt, hanem csak a kombinatív tudományok csoportjához tartozik.

Le kell szögeznünk a politika alaptermészetét, lényeges tulajdonsá-
gát és tudományos hovatartozását, hogy világosan felelhessünk arra a 
kérdésre: megalkotható-e a magyar egység, és mi legyen az alap, amelyre 
ezt az egységet felépítjük?

Két évtizede élünk kisebbségi sorsban. Két évtizede, hol sűrűbben, 
hol ritkábban felhangzik a jelszó: teremtsük meg a magyar egységet. 
Utóbbi időben még gyakrabban merül fel egységünk megteremtésének 
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kérdése, és néha úgy látszik, hogy már-már megvalósul. Nemrégiben 
újonnan megalakuló magyar egységről a sajtó is hozott híreket, de 
azután ismét csönd lett, és a magyar egység létét, működését semmi 
megnyilatkozásban nem éreztük, és a mai napig sem érezzük.

Két évtized egymásra utaltsága és elhagyottságunk két megpróbál-
tatásokkal teli évtizede nem tudta a jugoszláviai magyarságot komoly 
tömbbé összegyúrni. Pedig sok minden történt, ami ehhez segített 
bennünket: gazdasági leromlásunk, kulturális háttérbe szorulásunk, 
közhivatalokból való kiszorulásunk, politikai elnémítottságunk stb. 
Mindez nem sújtott bennünket annyira, hogy a nagy összefogást, a 
magyar egységet megalkossuk. Felmerül önkéntelenül a kérdés, hogy a 
gondviselés mit szab még ránk, mennyi megpróbáltatás kell még ahhoz, 
hogy egységünk megalkotásához vezessen. De nyomjuk el magunkban 
az érzelmi szemléletet, és próbáljuk meg tárgyilagosan vizsgálni azokat 
az okokat, amelyek immár húsz esztendő óta akadályozzák a magyar 
egység kialakulását.

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy a magyar egység meg-
teremtését mindenkor politikusok kezdeményezték, és mindenkor 
elsősorban politikai célokat domborítottak ki. Számos esetben adtak 
ugyan általános, mindenre kiterjedő magyar programot, de gyakorlat-
ban mindig a napi politikát szolgálták. A politikában azonban – amint 
megállapítottuk – igen nagy a véleménykülönbség, a nézeteltérés és 
az érdekellentét. Hozzájárul ehhez még az egyéni törekvések és érde-
kek érvényesítése és az elmaradhatatlan hiúsági érzetek számottevő 
közrejátszása. Magyarán szólva, a magyar egység megalkotásának 
kezdeményezői mind a mai napig a napi politikát vitték bele ebbe a 
kérdésbe, s ezzel bevitték a bomlasztó erőt is abba a magyar egységbe, 
amelyik ugyan megvolt a magyar lelkekben, de gyakorlatilag eddig nem 
volt formába önthető, éppen a politika széthúzó természeténél fogva.

Bizonyítékul csak azt kell felemlíteni, hogy a magyar egység megal-
kotásának gondolata mindig az országos politikai akciók előestéjén, a 
parlamenti választások előtt merül fel. Szerencsétlenül mindig akkor, 
amikor a politikai szenvedélyek izzása a legmagasabb fokra ugrik. 
Ilyenkor azután már eleve sikertelenségre ítélték a magyar egység 
megalkotását. Sokakban felmerül majd a kérdés, hogy nem lehetne-e a 
magyarság politikailag egységes? A tárgyilagos szemlélet erre azt feleli, 
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hogy elméletben ez ugyan nincs kizárva, de gyakorlatban csak alkalmi 
esetekben (ad hoc) létesülhet politikai magyar egység. Láttuk a cseh-
szlovákiai magyarság életében, hogy két évtized alatt egy cél érdekében 
mennyire szétváltak útjaik, és amikor a nagy magyar alkalom adódott 
– és Csehszlovákia felbomlási állapotba került –, akkor tudták csak 
megteremteni azt a politikai magyar egységet, ami azután már nem 
politika, hanem annál sokkal több volt.

Vagyis tételként kimondhatjuk, hogy politikai magyar egység olyan 
megalkotása, amelynek zavartalan állandóságot kell tulajdonítani, a 
jövőben is csak kísérlet maradhat. Ugyanis olyan sok tényezőtől és annyi 
változattól függ a politikai élet, a meglátások és kombinációk olyan 
sokasága adódik politikusaink elé, hogy ha ma egységre is jutnának, 
a holnapi fordulat szétválasztja őket. Annál is inkább, mert hiszen a 
magyarság, mint ilyen, egyelőre pártot nem szervezhet, tehát mint nagy 
egység a helyi érdekek százféleségével nem is számolhat. A politika 
maga – amint mondottuk – nem szilárd alap. Természeténél fogva 
egyedül a politika tehát nem alkalmas a magyar egység megalkotására.

Van azután igen komoly helyről származó szempont, amely felismer-
ve a politika valóságos természetét, egyenesen helyesnek látja, hogy a 
magyarság létét nem egy politikai kártyára teszi, hanem magyarságunk 
keretein belül különböző politikai csoportokra osztva külön-külön 
politikai utakon jár. Ezt viszont magyarul úgy hívják, hogy minden 
tűzben egy-egy vasat melegítsünk.

Ha a politika természetét helyesen ismerjük fel olyannak, amilyen 
az valóságban, akkor önként adódik a kérdés, hogy lehet-e és szabad-e 
azt a szent ügyünket, amit a magyar egység fogalma jelent, a politika 
megbízhatatlan, változó és süppedékes talajára építeni. Szilárd és tartós 
lehet-e az az épület, melynek talaját ingoványosnak ítéljük? Vajon a 
politikai természete alkalmas-e arra, hogy magyar egységünk megal-
kotásánál döntő szerepet vállaljon? 

Mielőtt erre a kérdésre határozottsággal válaszolnánk, vizsgáljuk 
meg a magyar egység eszméjét, határozzuk meg tartalmát, elemeit, 
célkitűzéseit. A magyar egység eszméje a magyar eszményiségnek 
magva. A magyar eszményiség történelmi múltunkból, népi hagyo-
mányainkból, földünk szeretetéből, elődeinkhez való ragaszkodásból, 
verejték és véráldozatainkból, polgári munkánkból, sajátos kulturális 
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alkotásainkból, művészi teljesítményeinkből, nyelvünk szeretetéből 
fakadó érzéseink összessége.

Ezek az elemek alkotják azt, amit magyar lelkiségnek nevezünk. 
És ezek az elemek rejtik méhükben valamennyi törekvésünket és 
célkitűzésünket: a magyar nép életének gazdasági úton való javítását, 
a szociális haladás minden árnyalatát, magyar kultúránk fejlesztését. 
Mindez annak a magyar eszmének tartalma, amit nemzeti alapon való 
összefogás útján érhetünk el. És ha ez a magyar eszme hat át bennünket, 
ha lelkünk alkotórészévé vált, akkor egységgé is forraszt. Csak tisztán 
a magyar lelkiség − a maga töretlen ragyogásában − lehet az, amely 
magyar társadalmunk keretén belül mutatkozó különféle érdeket és né-
zetet, politikai széthúzást el tud hallgattatni, és bennünket egy nevezőre 
hozni. Amikor tehát magyar egység megalkotásáról beszélünk, a napi 
politikai elengedhetetlen frontharcai fölé kell emelkednünk, kisebb-
nagyobb érdekellentéteket fi gyelmen kívül hagynunk, és a hétköznapi 
küzdelmek zaja elől füleinket betömnünk. És ekkor találkozhatunk a 
magyar eszmében, és egységgé válhatunk.

Ez a felfogás nem merő kombináció vagy futó ötlet, hanem ténye-
ken és tapasztalatokon nyugvó megállapítás. A jóval nagyobb erdélyi 
magyarság, hasonlóan a jugoszláviai magyarsághoz, 18 esztendeig a 
széthúzás betegségében szenvedett. A politikai csatározásai ugyancsak 
lehetetlenné tették a magyar lelkiség, a magyar egység formai megalko-
tását. A politikus, érdekeink frontharcosa, Erdélyben sem volt alkalmas 
arra, hogy felülemelkedve a napi küzdelem néha kicsinyes és szűk lá-
tókörű szempontjain, a magyar egységet létrehozza. Nem a jó magyar 
érzés hiányzott belőlük, mert ehhez sem ott, sem itt kétség nem fér. 
De hiányzott belőlük a politikai érdekek kikapcsolni tudása, az egyéni 
érzetek fölé való emelkedése. Ez azután lehetetlenné tette e nagy feladat 
megvalósítását. De a kérdés, a magyarság eszményi egyesítése ott élt a 
lelkekben, és az erdélyi magyar írók, költők és a fi atalok döbbentek rá, 
hogy 18 év múlott felettük el a politikai széthúzás jegyében. Végül is 
kikristályosodott bennük az a tudat, hogy a magyar egységet politika-
mentesen kell megalkotni, mert ez által megágyazzák azt a lehetőséget, 
amelyben megszületik a magyar szellemiség, ami lényegében hivatott 
egyrészt megteremteni a nagy összefogást, másrészt, ha közvetve is, de 
még a napi politikának is irányt mutatni.
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1937 őszén az erdélyi fi atalság Vásárhelyre hívta meg az erdélyi tár-
sadalom úgyszólván minden komoly értékét. Nemcsak írókat, művésze-
ket, hanem a polgári foglalkozás minden ágában résztvevő egyéneket: 
ügyvédeket, orvosokat, mérnököket, gazdákat, kereskedőket és iparo-
sokat egyaránt. Ezen a vásárhelyi találkozón azután minden magyar 
kérdést megbeszéltek. A magyar élni akarás egyik legérdekesebb, leg-
szebb és legizzóbb megnyilatkozása volt ez. Mindenekelőtt kimondták, 
hogy a közép-európai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget 
képez, melynek a romániai magyarság is alkotórésze. Kimondták a 
teljes összefogást, politikai, felekezeti, osztály és nemzedéki különbség 
kiküszöbölésével, tisztán azon az alapon, hogy mindannyian egy nem-
zet fi ai és sorsközösségben élnek. Minden magyar ügyben, pontokba 
sűrítve, állást foglaltak és határozatot hoztak. Így [megtárgyalták] a 
magyar szellemiség kialakítását, az iskolai és iskolán kívüli népnevelési 
kérdést, tanító- és papkérdést, a tudomány terén végzendő feladatokat, 
a magyar irodalom célkitűzéseit, az időszaki és napi sajtó irányának kér-
dését, a színház és színészképzés terén követendő tennivalókat, a zenei 
kultúra és képzőművészet fejlesztését stb.; a román nemzettel szemben 
elfoglalt álláspontjukat, a szövetkezetek kérdését, a magyar munkás és 
iparos más nemzetiségű munkásokkal követendő szociális és gazdasági 
együttműködésének jellegét. Egyszóval minden problémát megfelelő 
és képzett szakreferensek meghallgatása után megvitattak, a kialakult 
véleményeket és nézeteket egységesítették, majd határozatot hoztak 
külön-külön minden kérdésben, és a megjelentekkel elfogadtatták.

A részletkérdések leközlése e helyütt azok nagy terjedelme miatt 
szinte lehetetlen, de a vásárhelyi találkozó záró határozatát, amit Hit-
vallás címen  Tamási Áron hírneves magyar író foglalt egybe, itt szó 
szerint közreadjuk. Ez a záró határozat is eléggé terjedelmes, és lesznek 
közöttünk néhányan, akik azt ismerik. Mégis szükségesnek tartjuk 
azt egész terjedelmében leközölni, nemcsak álláspontunk igazolására, 
hanem a magyar egység eszméjének diadalra jutása érdekében:
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Hitvallás
A Vásárhelyi Találkozó záró határozata

Az erdélyi fi atal szellemiség első országos jelentőségű cselekedete az 
volt, hogy ennek a szellemiségnek hordozói nagy számban megjelen-
tek a Vásárhelyi Találkozón. Ezzel a cselekedettel az erdélyi magyar 
érett ifj úság először kísérelte meg, hogy szabad formában és minden 
érdekbefolyástól függetlenül magyar és emberi felelősségét vállalva 
jelentkezzék népe előtt. Ez a jelentkezése olyan volt, hogy az egységes 
magyar társadalom minden színét tükrözte.

A három napig tartó tanácskozások, szellemi harcok és végül 
ebben a közös hitvallásban érvényre jutó egység határozottan bizo-
nyítja, hogy az érett magyar ifj úság átérzi a közös sors és a nemzeti 
felelősség gondolatát.

Átérezte és bizonyítékát adta annak, hogy az erdélyi magyar   tár-
sadalomban az előítéletek és testvérgyengítő harcok egy megingó 
társadalom tünetei voltak csupán. Éreztük: rajtunk a felelősség azért, 
hogy a meglevő lehetőségekből közös munkák, a közös munkából 
újból megerősödött magyar társadalom, és ebből a megerősödő tár-
sadalomból helytálló nemzeti erő teljesedjék ki. A három nap vajúdó 
és felemelő ünnepe után mi mindnyájan megállapítjuk, hogy társa-
dalmunk keretén belül az osztálybeli és egyéni szétszakadás eltűnik, 
ha a nemzeti érdekekről van szó. A világnézeti harcok is elnémulnak 
a közös nemzeti érdekek parancsoló szavára.

Az érett magyar ifj úság ez alatt a három nap alatt ünnepi felsza-
badulásra mutatott utat népének, visszaadva a szónak erkölcsi tartal-
mát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Egy tiszta, magyar és emberi 
élet vágya lobogott benne, egy szenvedő nép tisztul meg általa, és 
érezte meg újra az élet teremtő tartalmát. Ebben a megtisztulásban 
kisebbségi népének útját az erkölcsi és nemzeti alapon álló népi 
közösségben találta meg.

A három nap tanácskozásaiban, szellemi harcaiban szembe találta 
magát népének minden bajával, sorskérdéseivel és kívánságaival, és 
ennek a népnek megújhodási vágya és akarata vezette arra az útra, 
melynek irányát és járhatóságát fi atal örömmel hirdetik az alább 
következő legfőbb elvi határozatok.
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Az erdélyi magyar társadalomnak a kisebbségi sors követelmé-
nyei szerint való átalakulását sorsdöntő jelentőségűnek ítéljük, s 
ezért történelmi felelősségünk tudatában az egy test s egy lélek nagy 
akaratával valljuk, hogy:

az erdélyi magyar népkisebbségi élet irányítása csakis a keresz-
tény erkölcsi és demokratikus nemzeti követelmények szerint 
történhetik;

népkisebbségi életünket és annak minden intézményét a nemzeti 
egység gondolata és célja hassa át, politikai-, gazdasági-, közműve-
lődési- és egyházi intézményei, s azok vezetői között, amennyiben 
hiányzik, becsületes együttműködés jöjjön létre, az osztály-, 
felekezeti- és nemzedéki ellentétek életünkből tűnjenek el;

a Vásárhelyi Találkozón megjelent fi atal romániai magyar ér-
telmiség a legteljesebb nemzeti, szociális és politikai vágyától 
áthatva kimondja, hogy az erdélyi magyarság minden egyes 
tagjára a sorskérdéseink és küzdelmeink iránti érdeklődés, 
tevőleges szolgálat és munka hárul. A magyarság minden egyes 
tagjának teljesítenie kell mind anyagi, mind szellemi tehetsé-
géhez mérten kötelességét magára hagyott nemzetünk iránt. 
Kizárandó az, aki az erdélyi magyarság nemzeti érdekeivel 
összetűző tevékenységet fejt ki.

Magyar életünk szellemi buzogásának forrásánál féltékenyen őr-
ködünk, s a nemzetnevelést egyetemes magyar kisebbségi feladatnak 
tekintjük, amelytől belső megújhodásunk és fennmaradásunk függ. 
Megilletődéssel idézvén magunk elé népközösségünk, különösképpen 
egyházaink vezetőinek és munkásainak az anyanyelvi oktatás érde-
kében folytatott hősies küzdelmét, határozottan leszegezzük, hogy 
az anyanyelvi oktatás jogát népünk számára mind alsó-, közép- és 
felsőfokon, mind a szakoktatás terén érvényesíteni kívánjuk. Tilta-
kozunk iskoláinknak a törvényekben biztosított szabad működését 
gátló intézkedések ellen, és megállapítjuk minden magát magyarnak 
valló szülő jogát gyermekének magyar nyelvű iskoláztatásához. Ha-
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sonlóképpen követeljük a romániai magyarság adózásából felekezeti 
iskoláinkat jogosan megillető állami és községi segélyt. Megállapítjuk, 
hogy a nemzetnevelésnek első tényezője a család, éppen ezért szük-
ségesnek tartjuk ennek a szerepnek a magyar családokban való tuda-
tosítását, mivel a meglévő magyar anyanyelvű iskolák csak egy részét 
ölelhetik fel a magyar tanköteles ifj úságnak, egyfelől követeljük az 
állami iskolák magyar tagozatainak tényleges felállítását, s ott magyar 
tanerők alkalmazását, másfelől kívánjuk az iskolán kívüli népnevelés 
céltudatos intézményesítését. Szükségesnek tartjuk ifj úságunknak 
ipari-, kereskedelmi- és gazdasági pályák felé való irányítását, s az 
ily természetű szakoktatás kiépítését, ugyanakkor hangsúlyozottan 
kívánatosnak tartjuk, hogy a népi rétegekből kikerülő tehetséges ifj ak 
is minden segítséget megkapjanak arra, hogy megfelelő közép- és 
felsőfokú oktatásban részesüljenek.

Nemzeti életünk egyik legfőbb megtartó és hajtó ereje népi iro-
dalmunk és művészetünk. Népünk rendkívül dús és változatos lelki 
életének művészi és irodalmi kiteljesedéséhez meggyőződésünk sze-
rint szükséges az, hogy az alkotó szellem szabad legyen, és szabadnak 
kell lennie megnyilvánulásaiban is, a Vásárhelyi Találkozó azonban 
csak azokat a tudományos, irodalmi és művészeti alkotásokat vallja 
magáénak, melyek a kisebbségi magyarság nemzeti és erkölcsi értékeit 
és érdekeit nem veszélyeztetik. Az itt élő népek között való megis-
merés és megértés szolgálatát szükségesnek tartjuk e népek szellemi 
alkotásainak a másik nép nyelvén való kölcsönös tolmácsolása útján.

Sajtónk nemcsak nemzeti önvédelmi harcunk pótolhatatlan 
fegyvere, de egyik leghasználhatóbb, mert mindenhová elérő eszköze 
a nevelésnek is. Ezért kimondjuk, hogy a kisebbségi sorsban a sajtó 
csak úgy teljesíti kötelességét, ha az önvédelmi egység, példa és tanítás 
napi megnyilvánulása. Nemzeti érdekeink megparancsolják, hogy a 
magyar népkisebbség létérdekeit érintő döntő kérdésekben a sajtó 
teljesen azonos álláspontot foglaljon el. Ne szolgáljon tehát idegen 
érdekeket. Legyen mértéke a tárgyilagosságnak, őrizője a nép jövőbe 
vetett jogos reménységének, öntudatosítója népünknek, ápolója a 
közösség szellemének, mert szerepe mindenekelőtt a nemzet nevelése. 
Történelmi hivatását a sajtó csak úgy töltheti be, ha a magyarság szent 
hagyományain és keresztény erkölcsi értékein felépülve a népi nemzeti 
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gondolatot sugározza szét. A Vásárhelyi Találkozó kijelenti, hogy az 
alkotmányt és a törvényt védi akkor, amikor a leghatározottabban 
tiltakozik a cenzúra alkalmazása és fenntartása ellen.

A gazdasági életlehetőségek biztosítása és a munka szabadsága 
a legelemibb emberi joga minden népnek. Ezért az alkotmány és 
a törvények betűire és szellemére hivatkozva, a megbántott lélek 
keserűségével, egy megalázott és életlehetőségeitől megfosztani 
akart nép fájdalmának elemi erejével tiltakozik minden olyan ha-
talmi törekvés, intézkedés és beavatkozás ellen, mely a romániai 
magyarságot akár a közhivatalokban, akár a magánvállalatoknál, 
vagy a munka bármely területén meg akarja fosztani a munkához 
való szabad és szent jogától. Ezáltal különbséget tesz állampolgár 
és állampolgár között, kenyértelenné és kitagadottá téve az ország 
lakosságának jelentékeny részét, és mesterségesen és céltalanul 
támasztott keserűséggel megakadályozza az országban együtt élő 
népek békés összhangjának kialakulását.

Minden egyéni és közösségi, gazdasági tevékenységnek legfőbb 
célja a nemzet erkölcsi, gazdasági és szellemi vagyonállományának 
a megtartása, fejlesztése és védelme a népi érdekek és szükségletek 
szerint.

A V. T. a magyar népi érdekeket szolgáló és a közvélemény el-
lenőrzése alatt álló gazdaságpolitikai feltételének látja, hogy összes 
gazdasági intézményei között munkamegosztáson alapuló tervszerű 
együttműködés jöjjön létre, s ez az együttműködés egy gazdasági ta-
nácsban, mint gazdasági életünket irányító, s annak nemzeti kereteit 
meghatározni törekvő csúcsintézményben öltsön állandó formát.

Helyes mezőgazdasági politikánk alapját gazdatársadalmunk 
megszervezése kell, hogy képezze. Ennek érdekében építő szellemi-
ségünket, erőnket azoknak a gazdatársadalmi munkáknak szolgála-
tába állítjuk, amelyek e célnak megvalósítását tűzték ki feladatukul.

A mezőgazdasági politikánk egyik legfőbb feladatát népünk gaz-
dasági nevelésében látjuk, és ezért szükségesnek tartjuk a gazdasági 
nevelés egységes irányítását és értelmiségünk olyan nevelését, hogy 
mindazok, akiknek hivatásuk a magyar gazdatársadalom életében 
bármilyen természetű szerep betöltése, rendelkezzenek a szükséges 
gazdasági ismeretekkel. 
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A magyar jellegű és népi célokat szolgáló tőkeképzésnek előmoz-
dítására, s ezzel kapcsolatban egészséges hitelpolitikának lehetővé 
tételére szükségesnek tartjuk minél szélesebb körű takarékossági 
mozgalom megindítását.

Nemzetgazdaságunkban rejlő nagy erőket nemcsak az élettelen 
anyagi javakban látjuk felismerni, hanem az élő és alkotó munkáskéz 
roppant értékében is. Mi bajtársi jobbunkat nyújtottuk a magyar 
munkásságnak, és az elfogadta. Éreztük azonban a szorítás erejében, 
hogy egyebet is adnunk kell. Ezért valljuk, hogy életünkben a krisztusi 
elvek és tanítások alapján a szociális igazságnak érvényesülnie kell, és 
vállaljuk a közösséget a munkássággal a kizsákmányoló tőke elleni küz-
delmekben. A kisebbségi magyarság önvédelmének érdekében elen-
gedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy a munkásság saját soraiban 
teljes erejének súlyával küzdjön minden elnemzetlenítő kísérlet ellen, 
és teljes odaadással szálljon harcba, összeköttetéseivel együtt, a magyar 
kisebbségvédelem egyetemes nemzeti érdekei mellett. Kimondjuk, 
hogy a magyar munkás és kisiparos egyenlő jogú, szükségességű 
alkotója a magyar kisebbségnek, és éppen ezért a munkástömegek és 
a kisiparosok erkölcsi és kulturális nevelésének, valamint nemzeti ön-
védelmi szerepének betöltése érdekében vállaljuk a közvetítő szerepet 
munkásság s a többi társadalmi rétegek között. Helyesnek tartjuk, 
hogy a magyar munkásság és iparosság más nemzetiségű munkások-
kal és kisiparosokkal − kizárólag gazdasági és szakmai érdekeinek 
védelmére − a szakszervezetekben és szakmai szervezetekben helyet 
foglaljon. Ezzel szemben a munkástömegek és kisiparosok nemzeti, 
erkölcsi és magyar kulturális nevelése a magyarság megfelelő szerveze-
teiben és intézményeiben történjék. Teljes tudatában vagyunk annak, 
hogy kisebbségi sorsban élünk, érezzük a szükségességét, hogy keres-
sük a román és magyar nép építő együttélésének a feltételeit és útját. 
Igazságunk tudatában állapítjuk meg, hogy a romániai magyarság 
kisebbségi sorsba kerülése óta mindenkor tanújelét adta, hogy eleget 
tett állampolgári kötelességeinek. Ezzel szemben a román kormányza-
tok részéről súlyos támadások érték nemzeti és emberi életjogaiban, és 
nem kapta meg magatartásáért a kellő méltánylást és elismerést. Annak 
előrebocsájtásával, hogy a közép-európai magyarság egyetlen nyelvi 
és kultúrközösséget képez, amelynek a romániai magyarság is alkotó 
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része, igényeljük a romániai magyarság önkormányzatát, amelyhez 
való jogunkat az erdélyi románságnak a saját elhatározásából született 
gyulafehérvári határozatokra, valamint a békeszerződések kiegészítő 
részét képező kisebbségi szerződésre alapítjuk.

A Marosvásárhelyen összegyűlt fi atalság egy szabadságot szerető 
nép nyíltságával fordul a nemzeti álmaiban beteljesült, és Gyula-
fehérvár magas szelleméhez felemelkedni tudott román néphez 
és irányítóihoz, hogy az élet és az emberi jogaiban veszélyeztetett 
magyarság számára találja meg azt a módot, amely a lelki kibékü-
léshez, egymás becsületes megértéséhez vezet, és a történelmi egy-
másrautaltságában élő két nép számára a szabad testvéri együttélés 
lehetőségeit megteremtheti. 

Óhajtjuk ezt annál is inkább, mert meggyőződésünk szerint a 
román és a magyar népre a Duna-medencében magasabb rendű, közös 
hivatás vár.

Ezt a hitvallást, nemkülönben a Vásárhelyi Találkozó összes 
határozatait magunkénak valljuk, mint becsületes és egy nép előtt 
felelős férfi akhoz illik: fogadjuk mindnyájan, akik a találkozón 
részt vettünk, hogy azokat őrhelyeinken és munkaterületeinken 
szolgáljuk és megvalósításukért küzdeni fogunk.

|

A határozat kihirdetését az összes jelenlevők, kivétel nélkül, hatalmas 
éljenzéssel elfogadták.

A Vásárhelyi Találkozó klasszikusan szép határozatát nemcsak 
az erdélyi magyar ifjúság fogadta el és tette életirányító kátéjává, 
hanem Erdély városaiból és falvaiból összegyűlt közel kétszáz olyan 
magyar személyiség, akik a magyar társadalmi és gazdasági élet élén 
állanak, akiknek vezető szerepük és kiterjedt ügykörük környeze tükre 
nagymértékű befolyást gyakorol. A találkozó egész lefolyását minden 
változatával megörökítették, kinyomtatták, és a magyar nép lelki egy-
ségének magjává, szellemének irányító vezérfonalává tették. Vagyis 
megalkották a magyar egység lényegét, amit a baloldali munkás írótól 
kezdve a katolikus papig, mint szellemi keretet egységesen elfogadtak.

Ezt a példamutató cselekedetet nemcsak az erdélyieknek, hanem 
az összmagyarságnak lelkébe kell vésni. A mi számunkra különösen 
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fi gyelemre méltó és tanulságos, hogy ezt nem a politikusok, nem egy élő, 
működő magyar politikai párt kezdeményezte, és politikailag fémjel-
zett egyének a tanácskozáson részt nem vettek. Valamint azt is, hogy a 
Vásárhelyi Találkozó határozata politikai szempontból semmi irányban 
állást nem foglalt, habár e téren iránymutató értéke tagadhatatlan.

A határozatnak a napi politika mellőzése nem hiányossága, hanem 
erejének és sikerének titka. Kikapcsolták a széthúzó politikai törek-
véseket, a párt és csoportérdeket, kihúzták az egyéni törekvések ékét, 
miáltal a magyar eszmében egységgé tudtak válni. Az erdélyi magyarság 
ma lélekben és szellemben acélkeménységű tömb, mindamellett, hogy 
politikailag véleményük nem egyező és bizonyos alkalmakkor politi-
kai útjaik nem haladnak szorosan egymás mellett. Vannak taktikai és 
módszertani különbségek ma is, de lényegében a vásárhelyi alkotás, 
vagy amint ők nevezik: hitvallás, mindent keresztülhat, és az erdélyi 
magyar politikának is alapvető kátéját képezi. 

A Vásárhelyi Találkozó határozata nekünk, kisebbségi népnek, min-
denkor vezérlő csillagként ragyog, mégsem kívánjuk, hogy alkotásukat 
szolgai módon másoljuk le. Húsz éves múltunknak más a története. 
Ezt megelőző állapotaink pedig lényegesen eltérnek az erdélyi magyar-
ságétól. Mindezt pedig fi gyelmen kívül nem hagyhatjuk. Mégis szinte 
magától merül felszínre a kérdés: amit az erdélyi magyarság meg tudott 
alkotni, miért ne tudnók mi is viszonyainkra alkalmazva felépíteni? 
Az erdélyi hitvallásnak példaadását mi nem követhetjük? Milyen ne-
hézségek és akadályok állják útját, hogy a jugoszláviai magyar szellemi 
egységet, a mi hitvallásunkat megteremtsük?

Feleletül vessünk néhány pillantást a mi sajátos helyzetünkre.
Kisebbségi létünk valami szétfolyó, körül nem határolható, egységbe 

nem foglalható, keret nélküli (heterogén) társadalmi állapot, ha azt 
formai szempontból nézzük. Az osztálytagozódás szempontjából nem 
lehet hozzányúlni, mert akár mezőgazdasági, ipari vagy kereskedelmi 
téren, akár pedig intellektuális pályákon tagjainak életfeltétele és mű-
ködése a többségi nép és más nemzetiségi népek életmegnyilvánulásaival 
van elkeverve, már szétszórt elhelyezkedésünk folytán is. Csökkent 
mértékben ugyanez az elkeveredés van felekezeti szempontból is ki-
sebbségi társadalmunkban. Nemzetiségi, illetve nemzeti szempontból 
pedig, amely kétségtelenül közös nevezőre hozhatná a magyarságot, 
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semmiféle olyan szervezetünk nincsen, amely magában foglalhatná ki-
sebbségi társadalmuk minden rétegét és minden rendű tagját. Nincsen 
országos gazdasági szövetkezetünk, nincsen önálló politikai pártunk és 
nincsen magyar kultúrszövetségünk sem. Tétellé vált és köztudatunkba 
ment át, hogy nincsen olyan szervezetünk, amely az egység és az együt-
tes cselekvés lehetőségét magában rejtené. Ezért az a hit gyökerezett 
meg bennünk, hogy közös állásfoglalásra, együttes tervszerű munkára 
akár gazdasági, akár politikai, akár kulturális téren képtelenek vagyunk. 
Keret nélküli társadalom a mienk – hangzik mindenfelől –, és nincsen 
olyan szervünk, amely a mi nemzeti különállóságunkat, helyesebben 
nemzeti létünket dokumentálná.

Ez a közhit formálta állapot tagadhatatlan, habár minden ebből 
levont következtetéssel nem értünk egyet. Kétségtelen, hogy részben 
ezek a hiányosságok képezik alapját külső szervezetlenségünknek, 
gazdasági, kulturális és politikai erőtlenségünknek, mégis magyar 
szempontból ez a beállítás nagy ellenőrzésre szorul.

A sivár valóság e világában egyetlen reményünk, hitünk és bizalmunk: 
a magyar szellemiség. A megölhetetlen magyar szellem! De maga ez az   ér-
zés, a jó reménység táplálása, amely húsz esztendő óta   vál tozatlanul 
él   ben nünk, nem elegendő. Ha ez a belső lelki és szellemi   álla pot cseleke-
detté nem válik, ha passzív viselkedésünket aktívvá nem változ tatjuk, és 
csak vénasszonyok módjára siránkozunk, jobb sorsot nem érdemlő nép 
maradunk. De hogyan lehet a jelen körülmények közt cselekedni, hiszen 
az imént hangoztattuk azt a közhitté vált felfogást, hogy miután szá-
munkra semmilyen összefogó szervezet megalkotására nincsen engedé-
lyünk, magyar megnyilatkozásra, tömörülésre, semmi lehetőség nincsen.

Azonban, hála Istennek, a gyakorlati élet más, mint az elmélet. 
Az alternatívák között, a lehet és nem lehet között igen sok lehetőség 
és mód húzódik meg, amelyek becsületes kihasználásával ezt a ránk 
nézve szomorú valóságot, ha nem is egészen, de körülményeink között 
vigasztalóvá teheti. Egyik ilyen körülmény, amelyik a lehetőségek csíráit 
magában hordozza, a magyar tagokkal bíró egyesületek léte. Részben 
a két évtizeddel ezelőtt, részben az újonnan alapított egyesületek. Bár 
egyesületeinknek különféle célkitűzéseik vannak: felekezeti, gazdasági, 
kulturális, sport stb., abban, hogy magyarok, szellemben és lélekben 
testvéri viszonyba kerülnek minden szervezeti egységesítés nélkül.
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Külön le kell szögeznünk, hogy nem a különféle egyesületek szer-
ves összevonására gondolunk. Sőt ha erre lehetőség adódna, ellene 
állást foglalnánk. A kisebb-nagyobb, de szépszámú egyesületek életét 
megbolygatni, egy rendelettől vagy engedélytől létüket függővé tenni, 
célunk nem lehet. Habár sok kis egyesület hatóereje központi irányítás 
híján igen gyönge, de a mai szétszóródottságukban is biztosabb alap, 
mintha egyetlen összefogó szervezet tagjai volnának.

Afelett is szigorúan kell őrködni, hogy a politika mindenhatósá-
gának hamis örve alatt senki és sehonnan ne cipeljen az egyesületbe 
politikát. Utóbbi években az egyesületek értékét tömeggyűjtés szem-
pontjából egyesek felismerték, és több helyen mindent elkövettek, hogy 
maguknak és híveiknek minél fontosabb szerepkört, és minél nagyobb 
politikai befolyást biztosítsanak. Tevékenységük sajnálatos széthúzást, 
szűnni nem akaró, sokszor botrányos civakodást szült, és az egyesület 
hatósági feloszlatására vezetett.

Ezeknek az elveknek előrebocsátása és szigorú betartásra való 
aján lása után állapítjuk meg, hogy mégis az egyesületekbe tömörült 
magyarság az egyetlen valóságos alap, amelyet szellemiségünk meg-
alkotásánál fi gyelembe vehetünk. Közismert, hogy minden emberi 
tömörülés élére mindig a legnagyobb tekintélynek örvendő, társadalmi 
körökben a legnagyobb befolyással bíró, erkölcsileg kifogástalan szemé-
lyek kerülnek. Az egyesület tagjai bizalmukat rendszerint ilyeneknek, 
közöttük a legértékesebbeknek ajándékozzák. Ez a kiválasztódás, ami 
ilyenformán minden egyesületben létrejött, nemcsak az egyes körök és 
társulatok vezetőségét szülte meg, hanem kialakította a tényleges ma-
gyar vezető társadalmat is. Mert legyünk tisztában: nem a saját magát 
vezető szerepre kijelölté, hanem a szervesen kinőtt, a népi, ez esetben 
a tagok választása útján felszínre került egyéneké a valóságos vezetés.

A magyar kisebbségi társadalom valóságos gerincét az egyesüle-
tek vezető férfi ai képezik. Az egyesületek vezetői a magyar egység, a 
magyar szellemiség kialakításánál az a tényező, amelyre valóságban 
számítani kell, amely a legértékesebb anyag e nagy mű megalkotásánál. 
Hogy egészen világossá váljon álláspontunk, kijelentjük, hogy még az 
egyesületek vezetőit sem szándékozunk semmilyen engedélytől függő 
keretbe, szervezetbe tömöríteni. Mindössze a magyar szellemiség 
magvát közöttünk elhinteni, amelyből majd a magyar egység tényle-
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gesen megszületik. A   magyar egyesületek vezető férfi aiban látjuk azt 
a kovászt, amelyből majdan mindannyiunk kenyere lesz.

Annak valóságos értékét is meg kell ismerni, amit egy politikai párt 
vagy országos kultúrszövetség jelent. Mert korántse higgye senki, hogy 
bajaink fő forrását csak ezek hiánya képezi. Akár pártalakításra, akár 
kultúrszövetség létesítésére nyernénk engedélyt, az egyelőre csak üres 
keret volna, amelyeket éppen úgy meg kellene tölteni magyar szellemi-
séggel, aminthogy most sem lehetetlen azt a köz tudatába belevinni. 
Hogy a párt és a kultúrszövetségi engedélyek hiánya volna csak, ami a 
magyar szellemiség öntudatos kialakítását akadályozza, az lehet ugyan 
jóhiszemű, mégis tisztára hamis beállítás, és a tétlenség fedezésére hasz-
nált üres szólam. Mert magyar szellemiségünk léte, annak öntudatos 
kialakítása nem engedélytől, sem politikai engedménytől, sem párt-
viszonyok alakulataitól függ. A magyar lét ősi erő, éltető szellemiség, 
melynek felületét különböző hatások és intézkedések fodrozhatják, 
mint szellő a tenger szintjét, de mélységét nem ingathatják meg. A 
magyar szellemiség fenntartó és egységet képező erőforrását meg kell 
tehát tisztítani minden időközönként rátapadó, tiszavirág életű tünet-
től. Legyen az politika, rendelkezések vagy tilalmak csoportja, személyi 
vetélkedések mérge, egyéni törekvések türelmetlensége.

Lehetetlen, hogy magyar népünk vezető társadalma a közszájon 
forgó, és különféle sajtótermékekben napvilágot látó fogalmak és jel-
szavak zűrzavarában végre is tisztánlátáshoz ne jusson; hogy a tisztára 
pillanatnyi helyzet szülte, semmi állandósággal nem bíró dobverés, a 
naponként megismételt kis célokat szolgáló hangulatkeltés elfedje, 
elhomályosítsa azt az egyetlen igaz utat, ami a magyar egység megalko-
tására vezet. Valóságban pusztulásra ítélt nép volnánk, ha a fogalmak és 
jelszavak mögött rejtőző valóságot nem látnánk, ha azok értékeit nem 
tudnánk megítélni, vagy pedig ha a magyar egységünk megvalósítása 
átmeneti intézkedések kénye-kedvétől függne.

Ismételjük: nem becsüljük le a politikai szervezkedést, sem pedig 
egy jól szervezett kultúrszövetség várható munkáját. De amikor a 
magyar egység megalkotása a kérdés, úgy nem szabad azoknak való-
ságos értéküknél többet tulajdonítanunk. A magyar szellemiségből 
fakadó egység az elvitathatatlan létalap, amely nélkül sem politika, 
sem kultúrszövetség magyar érdekért működni nem tud.
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A magyar egység gyakorlati megvalósítására vegyük alapul az erdélyiek 
nemes veretű Hitvallását. Milyen módosításokkal volna az nálunk 
megvalósítható? Miképpen alkothatjuk meg azt a szellemi egységet, 
amelyből magyar életünk forrása fakadhat? A magyar vezető társada-
lom gerince ismert: a magyar tagokkal bíró egyesületek vezető férfi ai. Jó 
néhány száz egyesület működik, és mindegyik élén a maga körzetében 
kiváló férfi ak serege áll a vártán. Ezeket a magyar embereket hívjuk 
össze magyar szellemi alkotmányt hozó nagygyűlésre. Ámde jól vigyáz-
zunk! Nem az egyesületet hívjuk, sőt vezetőiket sem, mint egyesületeik 
képviselőit. Meghívónk a magánembernek szóljon. Az egyesületet ne 
érintsük, nemcsak mert felesleges, hanem mert célszerűtlen.

Ilyen gyűlés rendezése technikailag egyszerű hatósági engedéllyel 
oldható meg. Engedélyt gyűlésre a múltban is, és a jelenben is megad-
ták nekünk. Ennél az aktusnál azonban sokkal bonyolultabb és nagy 
áttekintést igénylő a mi hitvallásunk megteremtésének szellemi előké-
szítése, és mindaz a szervezői munkálat, ami ezt a találkozót megelőzi. 
Mindenekelőtt minden magyar ügyet kitűnően értő szakembereknek 
kell feldolgozniuk, és javaslat alakjában külön-külön referátumra és 
határozathozatalra előkészíteniük. Ezeket a feltételesen elkészített 
javaslatokat azután külön szakemberekből álló bizottságnak kell át-
tanulmányoznia, valamennyi javaslatot egyöntetűvé tennie, nehogy 
bizonyos kérdések egymással ellentétbe kerüljenek. A kérdések tömegé-
ből egyelőre a következőket említjük. 1. Iskolai nevelésügy, amelyhez a 
névvegyelmezés és tanítóképzés kérdése is tartozik. 2. Az iskolán kívüli 
népnevelés kérdése és az analfabetizmus elleni küzdelem módjai. 3. A 
földkérdés minden ágazata és legújabb problémái. 4. A szövetkezeti 
kérdések: egészségügyi, termelési, értékesítési stb. részleteivel. 5. Magyar 
iparos-kérdés, a tanonckérdés a hitelügyletek csoportjával. 6. A magyar 
sajtó ügye általánosságban és részleteiben. 7. A magyar színház és a 
magyar műkedvelők ügye a színészképzés kérdésével. 8. Irodalom. 9. 
Magyar művészkérdés. 10. Őstehetségek felkarolása. 11. Kultúregye-
sületek és kultúrszövetség kérdése. 12. Városi és községi testületekben 
a magyarság szerepe stb.

Amikor ezeket és más, életünkbe vágó lényeges kérdéseket a szak-
referensek javaslathozatalra feldolgozták, akkor az említett magyar 
vezető társadalom néhány száz tagját a készülő mozgalomról, illetve 
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találkozóról tájékoztatni kell, majd pedig gyűlésre összehívni. Néhány 
napos tanácskozás a magyar társadalom minden vezető férfi ában fel-
színre hozza, kialakítja a még esetleg homályos érzeteit és tisztázatlan 
képzeteit magyar ügyünkre vonatkozólag. Lelkének jó anyaga a gyűlés, 
és határozatai által megkapja magyar formáját, szellemisége pedig a 
fegyverét. A ma levegőjében szétszórtan úszkáló fogalmak tisztázód-
nak, és a mi lelkünk mélyén eltemetve szunnyad, formát nyerve szellemi 
kincsünkké válik. Világosabban: pontokba foglalva tudjuk meg, hogy 
mit akarunk, és hogyan akarjuk. De ez a tanácskozás hivatott arra is, 
hogy a résztvevők azután az ügy szószólójává váljanak, és köreikben 
hitvallásunk előharcosai legyenek. Ezenkívül pedig gondoskodni kell 
arról, hogy a tanácskozás egész anyaga minden határozatával a legszéle-
sebb körökben ismertté váljon. Tehát ennek a magyar kongresszusnak 
egész anyagát ki kell nyomatni, és népünk közkincsévé tenni.

A tanácskozás határozatainak végrehajtását néhány tagból álló 
bizottságra kell ruházni. Ez a bizottság egyben egy esztendő leforgása 
után kongresszust hív egybe, ahol végzett munkájáról, a reá rótt köte-
lesség végrehajtásáról beszámol. Ilyképpen a magyar ügyek évenként 
megvitathatók, és az évi határozatok állandó kapcsolatot teremtenek 
szétszóródott magyarságunk minden tagjával.

Nyers és nagyvonalú felvázolásban a magyar szellemiségből fakadó 
egység megteremtésének ez az útja. Ezeknek a tanácskozásoknak és 
határozatainak erkölcsi jelentőségét, iránymutató értékét nem kell 
magyarázni. A legkisebb képzelőerővel is mindenkinek világosan kell 
látnia alapvető fontosságát, sokoldalú hasznát és összefogó értékét. 
A tanácskozó gyűlés magyar fórummá, határozatai magyar erkölcsi 
törvénnyé válnak.

Ilyen módon alkotható meg a magyar egység. A mi körülményeink 
között csak ilyen módon. Tudomásul kell végre vennünk a helyze-
tünkből fakadó valóságot. Mert többé nem fogadhatjuk el magyar 
egységként három-négy vagy több politikus tiszteletreméltó fegyverba-
rátságát, vagy bizonyos akcióknál való együttes eljárásuk közös alapját. 
Magyar munkájukat megbecsüléssel fi gyeljük, de a magyar egység helyes 
fogalmát felismerve attól elkülönböztetjük. Mindenki által védhető 
a magyar ügy, és minden jó szolgálatért, minden időben kimondott 
szóért, minden magyar hálatelt szívvel adózik. De az ilyen tevékenység 
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egyelőre csak egyéni elhatározásból történhet. Ezért a magyar egységet 
először meg kell teremteni, és annak nevében felhatalmazással csak 
azután beszélhet bárki is. Mert a magyar egység fogalma szent!

|

A magyar egység tehát tisztára szellemiség útján, külső keret nélkül 
megvalósítható még akkor is, ha esetleg tanácskozó gyűlés összehívása 
elé akadály gördülne. Ma már, amikor tudományos igazsággá vált, hogy 
a magyart szellemisége jelenti, hogy létének egyetlen jele (kritériuma) 
a magyar szellemisége, akkor ez út helyességéhez kétség nem férhet.

Álláspontunkat a magyar egység megteremtésének kérdésében 
összefoglaljuk:

 1.  A magyart szellemisége határozza meg.
 2.  Egységgé akkor forr össze, ha a magyar szellemiséget vezető 

társadalmában teljes mértékben tudatosítja.
 3.  A tudatosítás munkáját a magyar problémák részletes feltárása, 

ismertetése és követendő eljárás meghatározása jelenti. Ezt 
közös tanácskozás (nagygyűlés) útján igyekszik megteremte-
ni. Akadályoztatás esetén mindezt gyűlés megtartása nélkül 
végzi.

 4.  Vezető társadalomnak a magyar egyesületek élén álló férfiakat 
ismeri el, de az akcióba az egyesületeket nem vonja be. Az 
egyesületek vezetőit egyénenként, de nem mint testületük 
képviselőit hívja meg a rendezendő kongresszusra.

 5.  A gyűlés vagy találkozó határozatait választott bizottság hajtja 
végre.

 6.  Ez a bizottság gondoskodik a kongresszus következő évi ösz-
szehívásáról.

 7.  A magyar szellemiség egységesítését végző munkánál minden 
széthúzásra alkalmas anyagot, így a napi politika kérdését 
is mellőzi.

 8.  A gyűlés határozatait minden itt élő magyar ember öntudatának 
kialakítójává, szellemi útmutatójává, erkölcsi törvényévé 
teszik. Ez jelenti a magyar egység megalkotását. (1939)
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HOZZÁSZÓLÁS A MAGYAR EGYSÉG KÉRDÉSÉHEZ

A Reggeli Újság elmúlt öt vasárnapi Egyesületi Közlönyében  Kende Fe-
renc tollából nagy cikkek foglalkoztak azzal a kérdéssel: megalkotható-e 
a magyar egység. A cikkíró izgató és időszerű kérdést vetett fel. Nagy 
felkészültséggel, az anyag alapos áttanulmányozása után ismertette a 
magyar egység ügyét. Főleg általánosságban beszélt, de végül gyakorlati 
jellegű előterjesztéseket tett. Az ismertetés olyan józan gondolkodással, 
és annyi szakértelemmel íródott, hogy megállapításait szinte kivétel 
nélkül csak helyeselhetjük. Legfeljebb bővíthetjük, magyarázhatjuk, 
de a lényeg változatlan marad.

Ebben a cikkben újabb megvilágításban igyekezünk a problémát 
tekinteni anélkül, hogy az említett cikksorozat alapigazságait cáfolni 
kívánnák.

A cikksorozat tárgyát két részre osztjuk: 

  1.  A magyar egység általában.
  2.   Széleskörű értekezlet a munkaterv megállapítására.

Az első pont tárgyalását kezdjük azzal az egyszerű kijelentéssel, 
hogy magyarságunk jelenleg egységes. A magyarság fő életkérdései 
tekintetében népünk túlnyomó többsége már évek óta teljesen egységes. 
Ez napnál fényesebb igazság mindenki előtt, aki gyakran érintkezik 
minden rendű és rangú magyarral. Egységesnek kell nyilvánítanunk a 
magyarságot, mert – keveset mondunk – népünk, kisebbségünknek 
legalább is 80 százaléka (ismételjük: nem akarunk túlozni, ezért inkább 
keveset mondunk) egyetért az életfontosságú kérdésekben.

Mik a könnyen, akadálytalanul meghatározható életfontosságú 
tényezők, kérdések?

  a)   a magyar nemzeti érzés;
  b)  a magyar kultúra iránti lelkesedés. Ez a lelkesedés, ez a sze-

retet táplálja a magyar kultúrát, és ez teszi lehetővé, hogy 
a Kárpátok medencéjében mindig döntő módon ható erő 
legyen;
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  c)  a magyar kulturális és gazdasági szükségletek tekintetében 
való egységes felfogás (iskolák létesítése, szövetkezeti szer-
vezet kiépítése stb.);

  d)  a kisebbségi magyarság általános egysége iránti törekvés.

A magyarság túlnyomó részének a fenti kérdésekben vallott azonos 
nézete jelenti a magyar egységet, amely máris létezik.

Szándékosan hagytuk ki a politikai kérdéseket. Nem akarjuk azt 
állítani, hogy a politika teljesen elválasztható a kisebbségi kérdéstől, 
mert hiszen a magyarság is mindig megérzi a belpolitikai élet hullám-
zását, hatással van reá, hogy merev vagy szabadelvűbb kormányzati 
szellem uralkodik. Azonban ennek elismerése sem ad jogot arra, hogy 
politikát vigyünk kulturális és gazdasági szervezkedésünkbe, a magyar 
egységet politikával átszőtten vagy kizárólag politikában alkossuk meg. 
Az egységes felfogás, egységes szellem politika nélkül is megalkotható, 
mint ahogyan már meg is valósult annak ellenére, hogy a politikai 
mozgás 1929 kezdete óta többé-kevésbé korlátolt.

Ha az országos törvények pártkeretet engedélyeznének, a politikai 
egység is könnyen megvalósulna. A népben megvan a politikai egység 
iránti nagyfokú kívánság. Távol áll tőlünk, hogy akár a legcsekélyebb 
utalást is tegyük pártokra vagy pártfrakciókra, ez most nem lényeges. 
Az a fontos, hogy a nép egységet akar. Ha módunkban állna íveket kö-
röztetni a magyarság körében, akkor – hisszük – a nép 80 százalékának 
aláírását megkapná az a rövid kijelentés: Nem személyi kérdések a fon-
tosak, hanem az egész magyarság egysége. Még azok a napi jelentőségű 
kérdések sem zavarhatják meg ezt az egységet, hogy a magyarság most 
X. országos politikussal, vagy Y. országos, az államalkotó nép soraiból 
kikerült politikussal haladjon-e együtt. Ez mind részletkérdés.

Ne csak az íróasztal mellől vizsgáljuk az egység kérdését, hanem a 
nép között is. Képzeljük el, hogy kint a mezőn szántunk-vetünk, egy-
szóval a magyar földművelő szemével nézzük az ügyet. Ha így fi gyeljük, 
sok, előttünk most nagyon fontosnak látszó ügy eltörpül, kevés értékű 
külsőségnek tűnik fel, hacsak nem éppen felesleges cicomának látszik. 
Ha a földművelők között élünk, akkor látjuk csak, mennyire nem kell 
attól félni, hogy a felszínen itt-ott észlelhető magyartalanodási folyamat 
jelentős károkat okozhat népünk nemzeti állományában. Százszorosan 
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igaz ez a mondás: nyelvében él a nemzet! A magyar ősfoglalkozást 
űzőnek, a földművelőnek pedig csak egy nyelve van, és ez a magyar. 
Ez védi őt az elnemzetietlenedéstől. Igaz ugyan, hogy a szórványokon 
egy-két emberöltő alatt sajnálatos veszteségi folyamat állott be népi 
állományunkban. Nincsenek erre vonatkozó statisztikai adataink, és 
így arányszámokban beszélni nem tudunk. Azonban minden szomorú 
érzésünk mellett hisszük, ha még idejekorán és alaposan foglalkozunk 
a kérdéssel, ennek a pusztulási folyamatnak gátat vethetünk. Hitünk 
szerint a magyartalanodási folyamat, szerencsére, nem olyan erős, mint 
ahogyan olykor egy-egy szembetűnő példája bennünk izgalmat kelt. 
Viszont ez a probléma nemcsak nyelvi probléma, hanem kapcsolatos 
az egészségügyi szövetkezés kérdésével, és általában gazdasági életünk 
megszervezésének ügyével.

Mert az egészségügyi szövetkezetekkel megakadályoznánk a nagy-
mérvű csecsemőhalálozást, csökkentenénk a gyermekek és felnőttek ha-
lálozását is, és ezzel évente jó néhány ezerrel növekedne magyarságunk 
lélekszáma. De ez már külön kérdés tárgya. Itt csak annyit kívánunk 
leszögezni, hogy magyar nemzeti egység szempontjából is igen fontos 
a szövetkezeti mozgalom kialakítása.

A nép nemzeti tömbje nagyjában érintetlen marad, és ezért élő, fejlő-
désre képes erőtelep. Az együttes, közös nyelv és annak kísérő jelenségei 
az alapja az egységnek is, amely már most, az idők változásával teljesen 
bekövetkezett. Ha a magyar kisemberek, a földművesek és iparosok 
nagy tömegét látjuk, soha nem esünk kétségbe a nemzeti létet illetően. 
De ez még nem jelenti azt, hogy a szellemileg, műveltségileg erősek ne 
munkálkodjanak azon, hogy ez az egység meg is nyilvánuljon, és hogy a 
nemzeti nyelv, kultúra fejlődjön. Ez a fejlődési folyamat megszervezése, 
mikéntje és hogyanja jelenti azt a feladatot, melyet cikkünk elején a 
második pontba soroltunk.

A széleskörű értekezlet összehívására vonatkozó okfejtés nagyjából 
helyes. Csak egyre vigyázzunk: nemzeti létünk társadalmi téren úgy-
szólván kizárólag egyesületeink munkájában nyilvánul meg. Azonban 
ennek elismerésével sem állíthatjuk azt, hogy minden értékes magyar 
erő bent van az egyesületekben, vagy éppenséggel az egyesületek élén 
található. Ez az értekezlet összehívásánál fi gyelembe veendő. Ennek 
szem előtt való tartásával akadályozzuk meg azt, hogy egyesületeket 
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szűk körű, megkövesedett érdekcsoportok, klikkek tartsák hatalmuk-
ban. Biztosítsuk az értékek szabad érvényesülését, különösen áll ez az 
ifj úság értékeire, amely egy kicsit mindig mellőzöttnek érzi magát. Ha 
az egyesület a mértékadó fórum, akkor ott az élet szabad pezsgését ne 
akadályozzák elaggott, vagy akár most sarjadó személyi érdekek. Bánthat 
bennünket az a tudat, hogy túl sokat beszélünk és keveset végezünk, de 
megnyugtató az a tény, hogy az egység létezik.

 Tóth Bagi István

VÁLASZ  TÓTH BAGI ISTVÁN CIKKÉRE

A magyar egység kérdése mindegyre élénkebben foglalkoztatja köz-
véleményünket. Természetesen, mint minden fogalomnak, ennek is 
különféle magyarázata adható. Annál is inkább sokféle tartalommal 
tölthető meg, mert bármennyire is kézenfekvőnek látszik a magyar 
egység eszménye, nagy kérdéstömegénél (komplexumánál) fogva sokféle 
szempont követeli abban elhelyezkedését.  Tóth Bagi István a Reggeli 
Újság múlt heti számában szólott a kérdéshez. Cikkében a magyar 
egységnek olyan meghatározását adta, melynek nemcsak vonzó ereje, 
de látszólagos tartalmi igazsága is van. Azonban olyan veszedelem rejlik 
állításában, hogy tételének pontos körülírását kell adnunk.

Tóth Bagi szerint van magyar egység. A magyar nép nagy töm-
bökben él, magyarul beszél. Nyelve megvédi, és ha gondolkozásukat 
megvizsgálhatnók, egységes felfogást vallanának minden alapvető 
magyar kérdésben.  Tóth Bagi nem mondja ki, de állításából logikailag 
az következik, hogy a magyar egység megalkotásáért, amely mindnyá-
junk szeretett gondolata, vágya és törekvése, nem kell aggódnunk, mert 
hiszen az amúgy is megvan. Veszélyes útra tévedtünk, vigyázzunk hát! 

Jöjjünk előbb teljesen tisztába a magyar egység fogalmával. Amíg 
ennek pontos meghatározását nem adjuk, addig a zavart keltő mozza-
natok és tünetek takarják el látásunkat. A fogalmak tisztázatlansága és 
a logika csábításai a legpontosabb tételeket is elhomályosítják.

Mit értünk ma és a mi körülményeink között magyar egység alatt? A 
magyarság tudatosított közös cselekvését. Ha az egység meghatározásául 
ezt fogadjuk el, akkor  Tóth Bagi megállapítása nem helytálló. Ugyanis 
nincsen olyan közös alkotásunk, melyben népünk együttes cselekedete 
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megnyilvánulna. Vagyis nincs meg a magyar egység. Tóth Bagi jól látja 
a magyarság alapvető erejét, a magyar gazdák, földművelők, zsellérek 
együtt élő nagy tömbjeiben. Kétségtelenül magyarságunknak ez a 
legegészségesebb anyaga, azonban a magyar egység szempontjából ma 
csak nélkülözhetetlen nyersanyaga. Olyan kitűnő nyersanyaga, melyre 
jövőnket, megalkotandó egységünket építeni kell.

Népünk ma nem egységben, hanem érzelmi közösségben él. Nyelve, 
szokása, erkölcse, természet adta körülményei nagy keretben közösségi 
életet alakít ki. Ez azonban közel sem az az egység, amely társadalmi 
téren magasabb színvonalra hivatott egy népcsoportot emelni. Ez az 
igen fontos lelki alkatrész, az érzelmi közösség – mint mondottuk 
– alapvető anyag, amely nélkül egység nem alakulhat ki, de mégsem 
cselekvő egység. Az érzelmi közösség passzív jellegű, amit éppen az 
egységgé alakulás hivatott aktivizálni. Az érzelmi közösség, bár köny-
nyen megállapítható, mégis zavaros, határozatlan, ingadozó valami. 
Csak egységgé, aktívvá válása után nyeri el formáját. Vagyis az érzelmi 
közösség kifejező formája a cselekvő egység lesz.

Az érzelmi közösség, melyet Tóth Bagi tévesen egységnek határozott 
meg, igen élesen elhatárolható az egység fogalmától. Kitűnő példánk 
erre a Jugoszláviában élő német és magyar népkisebbség közötti kü-
lönbség. A magyar nép ma csak érzelmi közösségben él. Egységgé nem 
válhatott sem gazdasági, sem kulturális téren, és ezért politikailag sem 
lett egységes. A német nép, melynek érzelmi közössége ugyancsak nem 
vitatható, gazdasági, kulturális szervezetei révén egységgé vált, ami az-
után a politikai állásfoglalásuknak is határozott irányt szabott. Tehát 
a magyar egységet a népközösség puszta léte nem jelentheti. Egységgé 
csak tervszerű, együttes cselekedetei avatják, melyeknek gazdasági, 
kulturális és politikai téren kell bekövetkezni.

|

A Reggeli Újság Megalkotható-e a magyar egység? című cikksorozata 
amidőn megállapította, hogy a magyarság létét szellemisége fejezi ki, 
akkor az időszerű tudományos felfogás álláspontjára helyezkedett. Az 
utóbbi évtizedek kutató munkája mind történelmi, mind biológiai, 
etnikai stb. szempontból vizsgálva a kérdés eredetét, fejlődését, alkotó 
elemeit, úgyszólván egyöntetűen arra az eredményre jutott, hogy a nem-
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zet mibenlétét a nemzeti eszmébe vetett hit, tehát szellemiség képezi. 
Az emberi közösség nemzetté szellemiségében forr eggyé.

 Joó Tibor, a Baumgarten-díj idei első nyertese, a kitűnő bölcselő-író 
A magyar nemzeteszme című munkájában a bizonyítás szinte kimerít-
hetetlen gazdagságával állapítja meg, hogy „a magyar nemzetet nem 
vér, nem  nyelv, nem az államiság teremtette meg, hanem egy merőben 
szellemi tényező. Ezt a felfogást osztja  Hóman Bálint,  Szekfű Gyula s a 
magyar tudományos élet sok más kiválósága is. Ennek az álláspontnak 
győzedelmes igazsága vezette a Reggeli Újságot is eddigi munkájában, 
és ez jutott kifejezésre a szóban lévő cikksorozatban, amikor a magyar 
szellemiség tudatosítását elsőrendű szükségnek tekintve, a nemzeti 
egység kialakításánál a kérdés tengelyévé tette.

 Tóth Bagi István múlt heti cikkében, körülbelül egy évszázad óta 
uralkodó, de ma már elavult hiedelem álláspontjára helyezkedett, 
amidőn a nyelvben véli felismerni a nemzeti lét, az egység legfőbb jel-
legzetességét. Menti őt a magyar társadalom nagy többségének e téren 
való tájékozatlansága, a nyelvről alkotott nemzetképző hiedelem, ami 
nemrégen még beidegződött és elfogadott igazságként élt. A köztudat-
ban valahogyan még ma is a nyelv nemzetalkotó mindenhatóságának 
hite él. És bár senki sem tagadja a nyelv elsőrendű nemzeti fontosságát, 
a nemzeti lét tárházának féltve őrzött kincsének nagy értékét, de ma 
már egyöntetű tudományos megállapítás, hogy maga a nyelv nem 
létesíti a nemzetet.

Ennek a kérdésnek taglalása igen messzire vezet és egy napilap kere-
teiből, azok szűk volta miatt kikívánkozik. Mégis ez a kérdés az, ami-
nek előbb-utóbb életünk homlokterébe kell kerülnie, annál is inkább, 
mert már gazdag és kiterjedt irodalma van. Szomorú szívvel állapítjuk 
meg, hogy a magyar tudományosság e szellemi kincsei gyéren jutnak 
hozzánk, és elkeserítő, hogy nemzeti létünk ezzel az éltető iránymutató 
problémakörével nálunk tudományos komolysággal észrevehetően 
senki nem foglalkozik. Sötétségben botorkálunk. Vajon mikor virrad? 

Magyarokról magyaroknak. Népkisebbségi tanulmányok. 
Noviszád, Farkas és Dürbeck nyomda, 1940. 39–66. p.
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q Kende Ferenc
 KULTÚRA ÉS KULTÚRSZÖVETSÉG

Magyar álom – kultúrszövetség!
Minden magyar alakulat célkitűzése, minden program sarkalatos 
pontja. Megteremtése érdekében sok ezernyi szó hangzott el, és rengeteg 
hasáb papírt szántottunk végig. Húsz esztendős immár ez a törekvé-
sünk, és az idők folyamán sok változaton ment keresztül. Azonban 
a reménységen túl mégsem jutottunk. Olyanná vált fogalma, mint a 
lidércfény. Itt imbolyog előttünk csalóka lángjával, és már-már úgy 
hisszük, hogy csak karunkat kell érte kinyújtani és a miénk lesz. Pedig 
hát éppen ilyenkor tűnik el, hogy messziről felbukkanva újra kezdje 
hitünk ébresztését. Ez az örökös várakozási állapot az idők folyamán 
azt a közhitet termelte ki, hogy amíg nincsen kultúrszövetségünk, 
átfogó kulturális tevékenységre képtelenek vagyunk. Meggondolás 
és a kérdésben való elmélyedés nélkül fogadtuk el a kultúrszövetséget 
olyan határkőnek, amelynek elérése előtt a kultúra édeskevéssel, utána 
pedig bőséggel áraszt majd el.

Lassanként jelszóvá vált a kultúrszövetség fogalma, és elérte a 
jelszavak sorsa. Megszokott szólammá vált, amit sűrűn hallunk, de 
tartalmáról tisztázatlan képzeleteink vannak. Minden jelszó közös 
természete a csábító felület, a lényeg különféle magyarázata, legtöbbször 
homályossága. Nem mi vagyunk okai, hogy így történt, de tény, hogy 
jelszavaink tárába a kultúrszövetséget be kellett iktatnunk. Most pedig 
abban a hitben élünk, hogy amíg nincsen kultúrszövetség, addig azzal 
foglalkozni nem kell, vagy nem lehet. Hogy a kérdést mint óhajt vagy 
követelést napirenden tartjuk, hogy itt-ott nyilvánított kívánságaink 
egy pontját képezi, korántsem meríti ki a vele való foglalkozást. Sőt, ez 
nem egyéb, mint kívánságunk egyikének egyszerű nyilvántartása, de 
nem a kultúrszövetség kérdésével való komoly foglalkozás.

Hogy nincsen kultúrszövetségünk, annak valóságos okai rajtunk 
kívül esők. De ezzel a megállapítással a kérdés felett vajon napirendre 
térhetünk-e? Elérkezett az ideje, hogy erről tárgyilagos komolysággal 
értekezzünk. A kultúra a társadalmi együttélés gyümölcse és törvényei 
minden alapszabályhalmaznál erősebbek. Valóságban mindig előbb 
volt kultúra, azután kultúrszövetség. A kultúra az életből sarjadzik ki, 
terebélyesedik el és szökken virágba, pecsétes írások nélkül is. Nézzünk 
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hát szembe a kérdéssel! Három pontra kell felelnünk, hogy kultúránk 
és a kultúrszövetség kérdése tisztán álljon előttünk:

 1.  A jugoszláviai magyar népünk kultúrhelyzete 
  általánosságban.
 2.  Mi az értéke ma és a mi körülményeink között 
  a kultúr szö vet ségnek?
 3.  A kultúrszövetség hiánya pótolható-e?

1. A jugoszláviai magyar népünk kultúrhelyzete általában

Nekünk, a jugoszláv állam keretében élő magyaroknak nincsenek or-
szághatárt átszárnyaló hírű íróink, festőink, muzsikusaink. Nincsen, 
mint a többi utódállam magyar kisebbségének, útmutató fáklyaként 
világító művészgárdánk. Mégsem minden büszkeség nélkül szemléljük 
közöttünk élő testvéreinket, akik tollat, ecsetet, hangszert állítottak 
kultúránk szolgálatába és választották életcélul.

Amikor az ezerkilencszázharmincharmadik esztendőben huszonhat 
jugoszláviai magyar író az Ákácok alatt című elbeszélő kötetben a magyar 
közönség előtt bemutatkozott,  Kállay Miklós, a kitűnő kritikus pon-
tos meghatározással ezt írta: „A kötetben talán nincs egyetlen eruptív 
egyéniség sem, aki káprázatos ígérete volna az új magyar szépprózának, 
de viszont nincs egyetlen olyan sem, aki ne emelkednék kényes irodalmi 
ízléssel és egyáltalán nem közepes magassággal meghúzott művészi szín-
vonal fölé. Különböző értékű, fajsúlyú, különböző ambíciójú novellák 
ezek, de egy vonása valamennyinek közös, kivétel nélkül mind tehetsé-
ges írók, mélyről fakadt spontán kényszerűséggel született, de az ihlet 
magas izzásában kiforrott alkotása. Huszonhat írótól közel harminc 
ilyen novella komoly jelentőségű irodalmi teljesítmény.” A Kállay éles 
meglátásából fakadó meghatározást azért volt szükségünk idézni, mert 
az, életünk egész területére, találó és jellegzetes megállapítás.

Csendben és mélységes hittel dolgozik a jugoszláviai magyar író, 
művész és intellektuel, küszködve az élet ránehezedő ezernyi bajával. 
Egyetlen egy sincs közöttük, akinek művészi vagy kulturális munkája 
megélhetést, vagy csak tekintélyes mellékjövedelmet biztosítana. Belső 
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kényszertől, és a magyar kultúra szeretetétől hajtva állanak a félmilliós 
magyarság élén, hirdetve elpusztíthatatlan élniakarásunkat. 

Ámde az alkotó művészet csak kimagasló, többnyire azonnal 
nem ható, értékes kis része annak a nagy összességnek, amit kultú-
rának és kultúrtevékenységnek nevezünk. Amikor egy népcsoport 
kultúrhelyzetéről képet szándékozunk festeni, úgy nem a csúcsra 
törekvő művészgárda elemzése és értékelése képezi annak lényegét. 
A művész magas ormokon jár. Élete, működése kivételes helyzetet 
biztosít számára a közösségben akkor is, ha bármennyire odatartozik. 
A kultúrhelyzet megítélésénél az általánosat, a mindenkire egyaránt 
érvényes színvonalat kell vizsgálnunk.

Kultúránkban – lélekben és szellemiségben – a közép-európai 
magyarság alkotó része vagyunk. Múltunk, nyelvünk, erkölcsünk, 
szokásunk, eszményünk, dalkincsünk, irodalmunk, viseletünk miben 
sem különült el húsz esztendő alatt a törzsmagyarságétól. Ha európai 
szemmel nézünk, meg kell állapítanunk, hogy népünk a nyugati kul-
túrállamok népével egy színvonalon áll. A tények ismerőjének nem mai 
megállapítás, hogy a magyar falusi nép kulturális téren úgy a francia, 
mint az angol falusi néppel a versenyt mindenben felveszi. Viszont 
társadalmi és gazdasági szervezettség terén a német, és különösen az 
északi országok falvai lényegesen a magyar falu szintje felett állanak. 
A Jugoszláviában élő valamennyi nemzetiség között kulturális téren 
kétségtelenül az elsők között vagyunk. Nemzeti szempontból ugyan az 
elkallódás folyamata állapítható meg, különösen a szórványokban élő 
magyarság között, de ez a folyamat nem új keletű, és húsz évnél sokkal 
messzebbre nyúlik vissza.

A kötelező oktatásügy minden hiányosságát egyelőre az ősi magyar 
erőből sarjadzó népi kultúra pótolja. A magyar műveltség élő és ható 
ereje széles rétegben mélyen csírázik a bácskai tanyák nádfödeles tetői 
alatt, megszólal a bánáti pásztor furulyáján, a Tisza hátán ladikázó 
halász mondásában, a gombosi lakodalmasok rigmusaiban. Ez a népi 
kultúránk a biztos jó alap, igaz kincsünk, jövőnk pillére. Féltve őrizzük, 
mert magyarságunk utánpótló forrása, létének legfőbb biztosítéka. Igaz, 
hogy a modern élet követelményeivel szemben ez korántsem elegendő, 
de mégis lélektartó és átmeneti segítséget nyújtó.
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Falvaink többségében a modern gépi technika és a velejáró új szoká-
sok látszólag sok mindent megváltoztattak. A falut évszázados életéből 
kiforgatták. De ma még mindez csak felszínes. Az erkölcsi mag, a józan 
magyar észjárás, ha idegen szemek elől rejtve is marad, ott él a szívekben 
és megnyilvánul a cselekedetekben. Mondják, maradi a falu. De ennek a 
maradiságnak konstruktív erejét nem tudjuk eléggé értékelni. Nemzeti 
szempontból felbecsülhetetlen. Általánosságban kulturális állapotaink 
miatt nincsen szégyenkezni valónk. Őseinktől örökölt népi kultúránk 
jó alap, amely már évszázados megpróbáltatásokat rendületlenül és 
dicsőségesen állott ki.

Erre az alapra építjük azt a kultúrát, amit a modern technika, 
a tudomány és a művészet nyújt. Féltve őrizzük ugyan népünk ősi 
kultúráját, mert az erkölcsi egészségben, formai szépségben, nyelvi 
tisztaságban ragyogó értéket rejt magában. Azonban a rohanó élet, a 
gép, a többtermelés, a világverseny túlhaladta a nép életének kereteit, és 
ha az idők követelményeihez nem alkalmazkodik, arról tudomást nem 
vesz, elmarad, elszegényedik, elsorvad. A modern kultúra terjesztése 
tehát nemzeti kötelesség.

Az újkori kultúrtörekvések vizsgálatánál vessünk néhány pillantást, 
hogy az anyatejjel beszívott népi kultúránkra a jelen állapotban milyen 
hatások érvényesülnek. Milyen befolyások alatt áll Jugoszlávia magyar 
népe? Ki és mi irányítja, kitől mit fogad el? Mi formálja ki gondol-
kozását, milyen célkitűzéseket, ideálokat állít maga elé? Állapítsuk 
meg, melyek azok a kultúrtényezők, amelyek népünkhöz úgyszólván 
naponként, vagy legsűrűbben jutnak el. Tisztába kell jönnünk kul-
turális vagyonállományunkkal, hogy a jövő gazdálkodását helyesen s 
célszerűen végezzük.

Ma – és ez kétségtelen – a jugoszláviai magyarságnak a legnagyobb 
szolgálatot a kultúra és az időszerű haladás terén a rádió teszi. A rádió 
munkateljesítményét nem kell ismertetni. A heti műsorok gondos, 
szakszerű és szórakoztató összeállítása minden igényt kielégít. Nemcsak 
lélekerősítő és szórakoztató, hanem a gyakorlati élet minden területén 
haladott szellemű útmutatással szolgál. És rádió ma már mindenütt 
van. Nem minden házban. Ott még nem tartunk. De már van annyi 
rádió minden faluban és tanyán, hogy a rádiót nélkülöző, ha egy kis 
fáradságot nem restell, hallgathatja. A kultúra kimeríthetetlen forrása 
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a rádió, és jelentősége minden más kultúrtevékenységünknél nagyobb. 
Nem is beszélve arról, hogy az egységes szellem kialakítójának és 
ébrentartójának felbecsülhetetlen eszközévé vált. 

A kultúrszolgálat teljesítésében második helyen a Jugoszláviában 
megjelenő magyar szellemű sajtó áll. Soha a Vajdaság területén annyi 
napilap, folyóirat, hetilap nem jelent meg, mint most. De ez érthető 
és egyedül nem jelent sokat. Amíg a Vajdaság területe Magyarország 
alkotórésze volt, úgy azok a mindent központosító Budapesten jelentek 
meg. Sajtótermékekkel onnan látták el területeinket. Azonban kultu-
rális szempontból fontos és előnyös, hogy a magyar sajtótermékek ma 
sokkal nagyobb intenzivitással vannak terjesztési szempontból meg-
szervezve, mint bármikor azelőtt. Meg kell külön említenünk azt is, 
hogy ma a jugoszláviai magyar sajtó és a nép között sokkal közvetlenebb 
kapcsolat áll fenn, mint azelőtt. Ma Jugoszláviában nincsen magyar 
falu, nincsen tanyacsoport, amit magyar betűvel ne látnánk el. A sajtó 
kulturális szerepét, amikor az általános kultúrhelyzetet ismertetjük, 
közismert volta miatt, külön kiemelni felesleges. A magyar rádió és 
a Jugoszláviában megjelenő magyar sajtó nagy átfogó erejénél fogva a 
nemzeti lét szempontjából felbecsülhetetlenül nagy értékű. 

E két nagy tényező mellé sorakozik harmadiknak – az egyesület. 
Az egyesületre, erre a közismert tényezőre szeretném felhívni ezúttal 
a szakkörök és a jugoszláviai magyar életet vezető tényezők fi gyelmét. 
Ma valamennyien úgy hisszük, hogy az egyesületek szerepe oly világos 
és egyszerű, hogy útjaik annyira kijelöltek és feladatuk tisztázott, hogy 
arról külön beszélni felesleges. A kisebbségi magyar élet területén 
történt alapos vizsgálatok azonban néhány olyan ismert szempont 
külön megvilágítását kívánják, melyeknek eddig elég nagy fontosságot 
nem tulajdonítottunk. Nem ismeretlen területről, hanem bizonyos 
kérdésekben fogalmaink revíziójáról kell szólani. Tehát amikor az 
egyesületekről, azok tevékenységéről és lehetőségeiről beszélünk, új 
értékelés alá kell venni azokról alkotott fogalmainkat. 

Az egyesület a kisebbségi népnél nem ugyanazt jelenti, mint a több-
séginél. Csak külső kereteiben, konstrukciójában azonos, lényegében 
különböző. Nálunk is, másutt is. A többségi népnél az egyesületek 
szorosan célkitűzéseik megvonta keretek közt mozognak: gazdatö-
mörülések, felekezeti társulások, sportegyletek, daloskörök, kulturális 
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célú társaságok stb. A többségi nép lelkiségéről, nemzeti szellemiségéről 
nemcsak az állam különböző szerveivel gondoskodik, hanem nemzetük 
kulturális lelkisége benne van abban a légkörben, amelyben élnek. A 
kisebbségi nép más légkörben él. Bármennyire tömör is egyes helyeken 
a lakosság, a közéjük ékelődő vezető hivatalnoki elem, a hatóság nem 
az ő véréből való. Kívülről más szokások, más hatások alatt áll, más 
felfogás, más nyelv és más légkörben él. Ez kényszeríti a kisebbségi né-
pet arra, hogy a magáét, a magyarságból fakadó külön szellemvilágát 
megteremtse. Ezért a kisebbségi nép, amikor bármilyen célból tömörül, 
és bármennyire ragaszkodik az egyesülést engedő szabályokhoz, akarva, 
nem akarva a kívülről hiányzó nemzeti jelleget és légkört kényszerül 
kialakítani. Ezért minden kisebbségi egyesület, kör, klub, kaszinó 
bölcsője sajátos nemzeti kultúrájának.

Minden kultúra alapja a társulási ösztön, a tömörülési vágy. Ez 
népünkben is erősen él. Ha ehhez az ősi törvényhez az egyén érvé-
nyesülési, táraságot kedvelő, szórakozást igénylő, egészséges hiúsági 
érzetét kielégítő szükségletét hozzáadjuk, úgy megvan az indító oka és 
magyarázata, miért alakult nálunk, és miért él és működik olyan sok 
egyesület. Nincs olyan elhagyottnak látszó falu, ahol egy vagy több 
egyesület ne volna. Egyik hétezer lelket számláló jugoszláviai magyar 
községben huszonkét egyesület alakult, és azok alapszabályai érvényben 
vannak. Jugoszláviában mintegy négyszáz magyar egyesület működik. 
Minden igyekezet ellenére pontos számadat nem áll rendelkezésünkre, 
mert annak meghatározása tisztára felfogás dolga. Ugyanis felekezeti-, 
sport-, gazdaegyesület, tűzoltó tömörülés sok helyen vegyes nemzeti-
ségű tagokkal rendelkezik. Némelyekben többségben, némelyekben 
kisebbségben van a magyarság. Így hát kérdéses, hogy melyiket és hány 
egyesületet minősítünk magyarnak. De ezt az állapotot leszámítva 
ki kell jelentenünk, hogy aránylag elég szép számú tisztára magyar 
egyesületünk van.

Az egyesületek azok a testületek, amelyben a magyarság magva 
él, és amelyek által ma népünkkel érintkezhetünk. Tudvalevő, hogy 
mindenütt a társadalom tekintélyes vezető eleme kerül az egyesület 
élére. Ha tehát a falu népére, a magyarságra hatást akarunk gyakorolni 
– mint már kifejtettük –, a vezetőket kell elsősorban megnyernünk. 
Ezért az egyesületekkel való különleges foglalkozás mind nemzeti, 
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mind kulturális szempontból a magyarság legfőbb kötelessége. Az 
egyesületek törekvéseinek támogatása, azok irányítása a legnagyobb 
szolgálat, melyet az adott viszonyok között kulturális téren népünk 
érdekében tehetünk.

A két évtizedes kisebbségi sors lassú folyamatban kiérlelte azt a hely-
zetet, hogy az egyesület bármilyen célkitűzésű is legyen, valamennyinek 
a magyar kultúra szolgálatába kell állani. Nemcsak nemzeti szempont-
ból, hanem a tagok jól felfogott érdekében is. Iskolán kívüli műveltséget 
a rádión és a sajtón kívül csak az egyesület nyújthat. A magyar nép 
cselekedetének irányítója csak az egyesület lehet. Kultúrszükségletét 
kielégíteni és fejleszteni az utódállamokban az egyesületek hivatottak. 
Ezért a magyar kultúrának minden célkitűzésű magyar egyesületben 
polgárjogot kell adni. Csak az egyesületi élet lehet a kisebbségi élet és 
a magyar kisebbségi nép kultúrájának kialakítója. Tehát amíg húsz 
esztendővel ezelőtt, amikor a többségi magyarsághoz tartoztunk, csak 
szűk keretű és meghatározott célú törekvései voltak az egyesületnek, 
ma nemzeti és kulturális jelentőségének természetes megnövekedése 
által felmérhetetlenül nagy értékű lett.

Ámde ez a felfogás nálunk még nem vált általánossá. A mai helyzetet 
talán azzal jellemezhetjük, hogy ez a nézet kialakulóban van, de a tuda-
tosítás munkájának nagyobb részét még el kell végezni. Hozzátehetjük 
azt is, hogy a helyzet alakulása lassankint kényszeríti az egyesületek 
vezetőinek legnagyobb részét e nézet elfogadására és követésére. 

Most pedig sűrítve jellemezzük egyesületeink mai munkáját, annak 
értékét. 

Minden tömörülés, legyen célkitűzése bármilyen természetű, a ma-
gyarság társas érintkezését, társadalmi életét, az összetartozás érzetének 
fejlesztését szolgálja. Az egyesületek élén a társadalom tekintélyes elemei 
nyerik el a vezető szerepet, és ezáltal nemcsak az egyesület tagjait, hanem 
az egész közösséget erkölcsi kapcsokkal egybefogják, és az összetartozás 
érzetét fejlesztik ki.

Az egyesület legnépszerűbb munkája és kultúrtevékenységük leg-
jelentőségteljesebbje, a műkedvelő színjátszás. Leghálásabb terület és 
a legnagyobb tömegeket mozgatja meg. Minden előadás, különösen 
falvainkban, túlzsúfolt. A szereplők nemcsak szívesen játszanak, hanem 
áldozatot is hoznak érte. Érthető is, mert hiszen szereplésük hírt, sikert 
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és egészséges hiúsági érzetük kielégítését jelenti. A falusi közönségnek 
pedig minden előadás esemény. Készülődnek rá, és az mély nyomokat 
hagy bennük. A városainkban a műkedvelő színjátszás a hivatásos szí-
nészet hiánya miatt bámulatosan kifejlődött, komoly értékeket termelt 
ki, és erősen meghaladta a műkedvelésről általánosságban elfogadott 
felfogásunkat. Az előadott darabok értékéről itt nem beszélhetünk, 
mert bár utóbbi időben erős javulás mutatkozott, de még mindig erős 
kritikára szorul. A műkedvelést azonban mint kulturális tényezőt nem-
csak fi gyelemre kell méltatni, hanem minden törekvésében elősegíteni.

Az egyesületekben lezajló műkedvelő színjátszás nagy jelentősége 
mellé az iskolán kívüli népművelést kell állítani. Ha ez a tevékenység 
nem is új keletű, de erőre és jelentőségre az utolsó három esztendőben 
kapott. Ezekben az években központilag látták el az addig előadási 
anyagban hiányt szenvedő egyesületeket, ami a kultúrmunkának ezt 
az igen fontos ágát erősen fellendítette. Ma az egyesületek saját kez-
deményezésükből megírt vagy elmondott előadásain kívül több mint 
félszáz hasznos kultúrelőadás áll az iskolán kívüli népnevelés ügyének 
szolgálatában. Erről statisztika készült, amely kimutatta, hogy az 
1937–38. idényben negyvenezernél többen, és az 1938–39. idényben 
egyesületeinkben hatvanezren felül hallgatták az előadásokat.

Az egyesületek kultúrmunkáját itt részletesen nem szándékozunk 
leírni. Egyedül a könyvtárügy ismertetése oldalakat venne igénybe, 
mindössze azt kell megjegyeznünk, hogy rendkívül nagy jelentősége 
van ennek a kultúrágnak is, és egyes helyeken csúcsteljesítményt értek 
el. (Tízezrekre rúg az egyesületek által olvasásra kölcsön adott könyvek 
száma.) Itt csak a kulturális életünk általános helyzetképét szándéko-
zunk adni. Mégis meg kell említenünk, hogy a felekezeti alapon álló 
tömörülések is nagyon értékes kultúrtevékenységet fejtenek ki. Nem 
kevésbé a daloskörök és a sportegyesületek, melyeknek kulturális misz-
sziója mindegyre nagyobb jelentőségű.

Korántsem látjuk az egyesületek kultúrtevékenységét olyannak, ami 
kritikára, javításra, fejlesztésre nem szorul. Elképzelhetetlenül sokkal 
több a tennivaló, mint amit elvégeztünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
tervszerűen felépített kultúrmunka nálunk nincsen még. A jelenlegi 
helyzetet ötletszerű kultúrtevékenységnek kell minősíteni. De az ész-
szerűen felépített rendszeres tevékenységnek a jobb és nagyobb értékű 
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munkának megvannak immár a hajlékai, megvannak a jószándékú 
előharcosai. És ez már igen megbecsülendő eredmény és állapot.

A problémák nagy tömege tódul elénk, amikor az egyesületek 
kultúrtevékenységének állapotáról és lehetőségéről van szó. Az el-
mondottakban csak rövid helyzetképet nyújtottunk, hogy a felvetett 
kérdések tárgyalásának alapjául szolgáljon. Továbbá a lehetőségeket 
akartuk érzékeltetni, amit a kezdeti tények igazolnak. De mindenek 
felett szándékunk az illetékesek fi gyelmét felhívni az egyesületekben 
rejlő kulturális értékek helyes kiaknázására.

2. Mi az értéke ma és a mi körülményeink között 
 a kultúrszövetségnek?

Azok a kulturális javak, amellyel ma magyar népünk rendelkezik, ál-
talánosságban négy fő pilléren nyugszanak. Értékelési sorrendben: az 
ősöktől örökölt kultúra, a rádió szünetet nem ismerő munkája, a magyar 
szellemiségű sajtó hatása és a társadalmi egyesületek tevékenysége. 
Mindez nem központilag életre hívott elhatározás és akarat terméke. 
Részben beleszülettünk; ez az ősöktől örökölt kultúránk, részben 
kikívánkozott belőlünk; ez egyesületeink munkája. A rádió és a sajtó, 
mint kultúreszköz, nem a mi közös tevékenységünk szülötte.

A jugoszláviai magyarság átfogó, központi erőforrásból származó 
kultúrtevékenységet eddig nem fejtett ki. Erre a megállapításszerű 
kijelentésre természetesnek látszik az a felelet, hogy nem is tehette, 
mert kultúrszövetség alapítására – amely erre hivatott lett volna –, 
engedélye nem volt.

Felmerül tehát a kérdés:

 1.  Kapunk-e engedélyt kultúrszövetség megalakítására?
 2.  Mitévők legyünk, ha nem kapunk engedélyt, hogy a mai álla-

poton változtassunk?

A magyar kultúrszövetég hirtelen engedélyezése nagy zavarba 
hozna bennünket. Nemcsak készületlenül találna, hanem rengeteg 
problémát vetne fel. Valahogyan úgy él a közhitben – és ez sokszor 
szóban és írásban kifejezésre jutott –, hogyha az engedélyt elnyernők, 
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egyik vagy másik nagyobb társadalmi egyesületünkre ruháznánk ezt 
a szövetségi engedélyt és a velejáró munka elvégzését. Ez az egyesület 
azután központtá alakulva kiépítené hálózatát.

Az első problémát az egyesületek között kifejlődő versengés nyúj-
taná. Melyik nagyobb, értékesebb, melyik hivatott erre a szerepre? 
Négy-öt városunk jelentős egyesületei tartanak elsősorban igényt erre. 
Vajon ki hivatott, hogy ebben döntést hozzon? A versengés e téren 
igen könnyen harccá fajulhat, amiből nem marad majd ki a politikai 
szempont, eltekintve a személyi érdekek éket verő betegségétől.

A második problémakör, ami az engedélyezett kultúrszövetséggel 
kapcsolatos, a hálózat kiépítésének kérdése. Új egyesületeket állítson-e 
fi ókintézeteiként, vagy a meglévőket olvassza fi ókjaivá? A meglévő 
egyesületeknek nemcsak anyagi javaik, hanem terheik is vannak. Vál-
lalhatná-e mindezt a kultúrszövetség? De ezenkívül hagyományokkal 
is rendelkeznek, és olyan személyi kultusszal, amelyekről nem szívesen 
mondanának le. A központosító törekvéseknél azonban legsúlyosabban 
a szövetség esetleges feloszlatásának kérdése esik latba. A szövetség 
feloszlatásánál valamennyi fi ókintézet is megszűnik. Amit adnak, azt 
el is vehetik. És ezzel olyan meglévő értékek is elveszhetnének, melyek 
egyébként zavartalanul működhetnének.

A kultúrszövetség új fi ókintézetek alakításánál is súlyos problé-
mákba ütközik. Minden városunk és falunk szinte túl van terhelve 
egyesületekkel. Újat beékelni, ezek köreinek zavarása nélkül nem lehet. 
Társadalmunk minden vezető tagja – kevés kivétellel – valamelyik 
magyar egyesület vezető tagja is. A személyi problémák új egyesületek 
alakításnál civódásra vezetnének. A civakodás pedig, aminek romboló 
hatását nem szabad fi gyelmen kívül hagyni, és amit, sajnos, annyi helyen 
tapasztalunk, kulturális életünkre a legsúlyosabb csapás és minden 
tétlenség kórokozója.

Maradna még egy megoldás. A meglévő egyesületek maradjanak 
önálló testületek s legyenek a kultúrszövetség tagjai. Ez viszont egy ma 
még homályos és a törvény rendelkezéseiben fel nem vett kérdésre kér 
választ. Ha egy önálló és külön alapszabályokkal rendelkező egyesület 
valamelyik kultúrszövetségnek tagja, vajon a szövetség feloszlatása 
esetén az egyesületre is ki lehet-e mondani a szövetséggel való együttes 
feloszlatását, külön reá vonatkozó rendelkezés nélkül? Jogi érzésünkkel 
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erre igennel válaszolni lehetetlenség. Mégis fi gyelembe kell venni. Ha 
ez a kérdés tisztán áll előttünk, ez látszik a legvonzóbb és leginkább 
megvalósítható formának. Hibája, hogy a kulturális munkateljesítmény 
szempontjából a leggyöngébb alakulat, mert a központi szövetség szu-
verén testületekkel áll szemben, és munkateljesítmények végrehajtására 
így csökkent a lehetőségük. A szövetség velük szemben szankciókkal 
egyáltalában nem rendelkezik. Tervszerű munkánál pedig elenged-
hetetlen valamely rendszer szabatos keresztülvitele vagy ellenesetben 
szankciók alkalmazása.

Mai összeállításában nincsen egyetlen olyan egyesületünk sem, 
amely fel volna arra készülve, hogy az engedélyezett kultúrszövetségnek 
ügyét kezébe vegye. A választmányok személyeit sehol sem a kultúr-
szövetség vezetésére alkalmas szakemberekből állították össze. A 
kultúrszövetség tevékenysége lényegesen különbözik a mai egyesü-
letekben kialakult munka felfogásától. A kultúrszövetség nem lehet 
olyan egyesület, mint bármelyik jelenlegi, amely különféle ötleteket 
valósít meg, hanem komoly, szakképzett férfi ak vezetése alatt álló rend-
szeresen működő hivatal. Valami olyasféle szerepének kell közöttünk 
lennie, mint az országokban a közoktatásügyi minisztériumoknak. 
A kultúrszövetségnek, ha hivatásának magaslatán áll, egyelőre az itt 
felsorolásra kerülő 12 irányban kell szakszerűen működnie:

1. Népművelés, iskolaügy, analfabéták oktatása. 2. Könyvtári élet 
fejlesztése. 3. Műkedvelés, színészképzés. 4. Dal- és énekkultúra. 5. 
Torna és testedzés. 6. Képzőművészetek fejlesztése. 7. Irodalmi élet 
ápolása. 8. Őstehetségek felkutatása és istápolása. 9. Sportélet. 10. Ki-
sebbségi tudományok ápolása: egészségügy, tanonckérdés, szövetkezet 
és földkérdés stb. feldolgozása. 11. Falukutatás és népi szokások ápolása. 
12. Kultúrkapcsolatok kiépítése a magyarországi kultúrintézményekkel 
és az utódállamok magyarságával.

Ha nem is igényelhet szerény viszonyunk miatt minden reszort 
egy-egy külön szakembert, mégis néhány képzett és gyakorlott szak-
ember vezetése elengedhetetlen, élükön a szervezési technikát ismerő 
vezetővel. Így van ez minden kultúrszövetségnél, s ezért mondjuk, hogy 
a mai egyesületek vezetőségei személyi összeállításban nem alkalmasak 
erre még akkor sem, ha itt-ott egy-egy személy akad is, aki egyik-másik 
reszortmunkában jártas. Dilettáns munkának helye nincs a szövet-
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ségben. A kultúrszövetség alapja, ha azt akarjuk, hogy eredményesen 
működjön, a hozzáértő és szervezőképességgel rendelkező szakemberek 
hivatalos szigorúsággal betartott, rendszeres munkája.

De a kultúrszövetség problémájával nem csak azért kell foglalkoz-
nunk, mert a kultúrszövetség – előbbi vagy utóbbi – megalakulásában 
hiszünk, hanem azzal való alapos és szakszerű foglalkozás olyan hasz-
nos útmutatással szolgál, amelyet már most, a kultúrszövetség nélküli 
időben is hasznosíthatunk.

3. A kultúrszövetség hiánya pótolható-e?

Értekezésünk bevezetőjében abból indultunk ki, hogy minden idő min-
den kultúrája a kultúrszövetséget, legyen annak bármilyen elnevezése, 
az irányított kultúrát megelőzte. A kultúra a népek és nemzetek termé-
szetes produktuma, és megnyilatkozásait rendelkezések szabályozhatják 
vagy gátolhatják ugyan, de meg nem semmisíthetik. Ugyanekkor szem-
be kell szállanunk a sorainkban már széltében elharapózott felfogással, 
amely a kultúrszövetség engedélyének megtagadását, mint a magyar 
kultúra terjesztésének tilalmát értelmezi. Igaz, hogy a kultúrszövetség 
hiánya nagy akadálya és vesztesége kulturális tevékenységünknek, de 
mégsem azonos a kulturális tilalommal.

Mi tehát a teendőnk kultúrszövetség hiányában?
A felelet egyszerű és magától értetődő. Kultúrszövetség nélkül ter-

jesszük a magyar kultúrát! Azokat a könnyítéseket, amiket a szövetség 
léte nyújthatna, egyszerűen munkatöbblettel kell pótolni. Hogy ez 
nem puszta ötlet, az mindenki előtt világossá válik, aki egyesületeink 
máig kifejtett kultúrtevékenységét közvetlen közelből ismeri. Aki csak 
a jugoszláviai magyar sajtó jelentéseit és beszámolóit fi gyeli, az is jól 
tudja, hogy a magyar egyesületek, ha nem is tervszerű és szakértők által 
irányított kultúrmunkát végeznek, mégis jelentős és megbecsülendő a 
tevékenységük. Kérdés tehát, hogy ezt a sok jó erőforrást nem lehetne 
tervszerűbben felhasználni, racionalizálni, egységes szempontok fi gye-
lembe vételével irányítani, kulturális központ nélkül?

Az utóbbi három esztendőben a Reggeli Újság keretében alakult 
Közművelődési Tanács eddig mintegy félszáz iskolán kívüli népokta-
tásra alkalmas előadást nyomatott ki, és küldte szét az egyesületeknek 
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felvilágosító útmutatással. Az eredmény – mint cikkünk elején már 
jeleztük – meglepően jó volt, mert az első két esztendő adatai szerint 
több mint százezer hallgatója volt ezeknek az előadásoknak. Továbbá 
a Közművelődési Tanács indította meg széles alapon város és faluszerte 
az analfabetizmus elleni küzdelmet, s erre a célra rotációsgépen sok ezer 
példányban ingyenes ábécés-könyvet adott ki és küldött meg mind az 
egyesületeknek, mind magánosoknak. Ugyancsak a Közművelődési 
Tanács, melynek részletes munkásságát itt nem szándékunk nagy 
terjedelme miatt ismertetni, adott ki általános és ingyenes útmutató 
füzetet az egyesületi könyvtárak, illetve könyvtárosok részére.

A keret nélküli kulturális és szociális munka kifejtésére a másik 
szép példát a sztáribecsei magyar nők szolgáltatták. Minden egyesü-
leti formaság mellőzésével tisztán társaságbeli úton megszervezték 
Sztáribecsén az anya- és csecsemővédelmet. A magyar sajtó munkáju-
kat nyilvánosságra hozta már, mindössze azt kell ide iktatnunk, hogy 
két esztendő leforgása alatt száz szegény sorsú magyar anyának adták 
vissza hitét és reménységét, és száz magyar életindulást tettek egyetlen 
községben lehetővé.

Semmi akadálya nincs, és nem lehet, hogy hatósági közegek által 
láttamozott kulturális és a nép felvilágosítását szolgáló előadásokat, 
előadásra kerülő színműveket stb. szétküldjünk, és az előadásokat 
helyesen megszervezzük. Semmi akadálya nincs, és nem lehet, hogy az 
abban járatosak nyilvánosságra hozzák, milyen irányban kell működni 
a műkedvelő gárdáknak és a népnevelőknek. Az irányítás munkájának 
nincsen akadálya, és az irányítandók nemcsak szívesen fogadják, ha-
nem azt állandóan kérelmezik is. Semmi akadálya nincs, és nem lehet, 
hogy könyvtársainknak a szükséges felvilágosításokat meg ne adjuk, 
és könyvtárainkat oda való könyvekkel lássuk el. Ugyanezt a kérdést 
vethetjük fel kultúránk valamennyi más ágánál is és ugyanezt kell 
mindegyikénél felelni: semmi akadálya nincs, és nem lehet kultúránk 
terjesztésének.

Az utóbbi időben egyes városokban működő egyesületek a szük-
ségtől kényszerítve felvetették az egymással való rendszeres érintkezés 
és közös kulturális működés kérdését. Mindenütt, ahol ez a közös 
megbeszélés megtörtént, üdvös következményeket észleltek. Az ok-
talan versengés helyébe az egymás érdekeinek fi gyelembe vétele és 
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összeegyeztetése, az igazságos elosztás lépett, és ebből haszna a magyar 
kultúrának és népünknek volt. Ha ezt a szórványosan jelentkező tünetet 
előidézzük és fokozzuk, úgy ebből természetszerűleg következik, hogy 
az egyesületi érintkezés lényegesen kibővíthető. Ennek semmi néven 
nevezendő akadálya nincs. Elképzelhető, hogy öt-hat nagyobb város és 
néhány falu vezető egyesületei − szakértők és a kulturális kérdésekkel 
foglalkozók bevonásával − tanácskozás útján állapítsák meg kulturális 
szükségleteiket és teendőiket, valamint azokat az alapelveket, melyből 
a tervszerű kultúrtevékenységnek kell megszületnie.

Az egyesületek a tanácskozás eredményeképpen osszák ki maguk 
között a kulturális szerepeket! Ha valamennyi kultúrtevékenységünket 
tizenkét ágra osztjuk, úgy mind a tizenkettőt az egyesületeknek fajtán-
ként külön-külön vállalniuk kell. Vagyis egy bizonyos egyesület csak 
egy vagy két kultúrfajtát vállaljon, és lássa el központilag valamennyi 
egyesületet. Ezt a magasabb rendű áldozatkészséget meg kell hozniuk, 
ha hivatásukat teljesíteni akarják, és a magyar kultúrtörekvéseknek 
komoly formát szándékoznak adni. Kultúránk ágainak helyes szétosz-
tásából semmi zavar nem származik. Minden egyesület egyesületközi 
megállapodás értelmében buzgólkodik, és segíti diadalra az elvállalt 
kultúrágat.

Az itt elmondott munkaterv alapja a magyar öntudat. Mert csak a 
magyar öntudattal bíró emelkedhetik erre a magaslatra, amely az egye-
sület helyi érdekein túllátva az összmagyarságnak hajlandó szolgálatot 
tenni. Az egyesületek ilyen irányú tevékenységét a magyar sajtó nem-
csak támogatja, hanem szívesen egészíti ki, és közleményeivel pótolja 
a központi irányítás minden árnyalatát. Ne felejtsük el, hogy a terv-
szerű kultúrmunka végzését még meg kell tanulnunk, mert az esetleg 
engedélyezett kultúrszövetség alapszabálya használhatatlan üres keret 
e szervező munka tudása nélkül. Az itt elmondott tevékenység pedig 
nemcsak minden akadály nélkül megvalósítható, hanem elsőrendű és 
szent kötelességünk. (1939) 

Magyarokról magyaroknak – Népkisebbségi tanulmányok; 
Noviszád – Farkas és Dürbeck nyomda, 1940. 67–83. p.)
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SORSPROBLÉMÁK
 
I. A többségi nemzet és a népkisebbség viszonya

Többség és kisebbség

A háború utáni Európa legfontosabb és legégetőbb problémáinak 
egyike a kisebbségi kérdés. Ennek a kérdésnek a mikénti elintézése, a 
több mint harmincmillió lelket kitevő kisebbségek helyzetének nyug-
vópontra juttatása és megelégedettsége egyik legfőbb biztosítéka lenne 
a közeli újabb európai háború kiküszöbölésének. Ezzel szemben azt 
látjuk, hogy sem az egyes kisebbségekkel bíró államok legtöbbjében, 
sem a Népszövetségben nincs meg az a szilárd akarat, és a sovinizmus 
kemény falát áttörni akaró bátorság, amely egyedül tenné képessé a 
kormányokat e fontos kérdés ésszerű, igazságos megoldására, jóllehet 
erre úgy a kormányokat, úgy magát a Népszövetséget is becikkelyezett 
nemzetközi szerződések és alkotmánytörvények kötelezik.

Az a félelem, amely az egyes kormányok kezét megköti és lehetetlen-
né teszi a kérdésnek méltányos megoldását, abban a bizalmatlanságban 
keresendő, amely a többség részéről a kisebbségekkel szemben megnyil-
vánul. A kormányok jobb belátásuk és nemzetközi kötelezettségeik 
ellenére sem mernek a kisebbségi kérdésben mélyreható és liberális 
intézkedéseket javasolni vagy foganatosítani, mementóként eléjük me-
red a többségnek a kisebbségek iránt megnyilvánuló bizalmatlansága, 
amely a kormányok esetleges demokratikus és liberális intézkedésében 
az ország és a többség érdekeinek elárulását látná. Ennek az elgon-
dolásnak politikai következményeitől félnek a kormányok, amikor 
megoldatlanul hagyják az európai kisebbségek kérdését.

A bizalmatlanság, amely a kisebbségi sors egyik inherens része, s 
a kisebbségek helyzetének legnagyobb nehezéke, két forrásból táp-
lálkozik. Ez a két forrás: az idő és a tér. Minél távolabb esik az az idő, 
amidőn valamely állam, helyesebben többség magának államában ki-
sebbségeket, vagy kisebbségeket is magában foglaló területet szerzett, 
a bizalmatlanság a többség részéről csökken. Másrészt, minél közelebb 
esik az a terület, amelyen kisebbségek, vagy kisebbségek is élnek, ahhoz 
az országhoz, amelyben a kisebbséggel nyelvi és kulturális közösségben 



q  e 567 w

q  

élő nép (anyanemzet) lakik, a többség bizalmatlansága annál nagyobb, 
szinte a mértani haladvány mértékében nő.

Vegyük szemügyre a kisebbségek helyzetét először a tétel második 
része, a tér szempontjából.

A legkisebb, majdnem számba se vehető a bizalmatlanság a kisebb-
ségekkel szemben Amerikában van. Az amerikai német, olasz, szláv és 
magyar kisebbségek olyan messze esnek a velük nyelvi és kulturális kö-
zösségben élő anyanemzetük államától, hogy ezeknél a kisebbségeknél 
irredentizmusról szó sem lehet, s ilyet még a legelfogultabb sovinizmus 
és nacionalista féltékenység sem találhat ki. (Az a bizalmatlanság, amely 
Amerikában a háború alatt a németekkel szemben megnyilvánult, 
tisztán a háborús pszichózis szülötte volt, s már a békekötés másnapján 
meg is szűnt.) A kisebbségekkel szemben Amerikában a bizalmatlan-
ságnak és gyűlölködésnek ezt a hiányát sokan tisztán az amerikai libe-
ralizmusnak tudják be, pedig a bizalmatlanság és gyűlölködés hiánya 
jórészt arra vezethető vissza, hogy nincs lehetősége az irredentizmusra 
az amerikai kisebbségeknek.

Ugyancsak minimális a bizalmatlanság a német többség részéről a 
lausici szerbekkel [szorbok] szemben, akinek oka szintén az irredentiz-
mus lehetőségének hiánya. Nincs, és a cárizmus alatt sem volt nagyobb 
fokú bizalmatlanság az oroszországi német telepesek ellen, mert ezek 
szintén messze esnek anyanemzetük államától.

Sokkal kisebb volt a régi Magyarországon a bizalmatlanság a ruté-
nekkel, mint a szerbekkel és románokkal szemben, mert míg a ruté-
neknél az irredentizmus lehetősége igen távol állott, addig a szerbeknél 
és románoknál ez elég kézenfekvő volt.

Még nagyobb a bizalmatlanság a mai utódállamok faji többsé-
gei részéről kisebbségeikkel szemben, így különösen fokozott ez a 
bizalmatlanság az utódállamok magyar kisebbségeivel szemben. 
Csehszlovákiában, Jugoszláviában és Romániában a magyarok és né-
metek, Olaszországban a szláv kisebbségek ellen áll fenn különösen a 
bizalmatlanság, de nem kevésbé éles és nagyfokú ez a bizalmatlanság 
a lengyelországi németekkel szemben is, aminek oka kétségkívül az 
anyanemzetek államai határainak, tehát az irredentizmus veszélyének 
közelségében keresendő. 
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A bizalmatlanság még nagyobb a faji többség részéről, ha azon állam, 
amelynek faji többségével kisebbségeik nyelvi és kulturális közösségben 
élnek, akár katonailag, diplomáciailag vagy gazdaságilag képes, vagy 
képessé válhat a revanche-ra, elvesztett területeik visszaszerzésére.

A hódítási idő múlásával lassan, de fokozatosan megszűnik a 
meghódított néppel szemben a bizalmatlanság. Jellemző példa erre a 
háború előtti, s a mai Magyarországon is a németek, különösen a bács-
kai és bánáti svábok, a szepesi és erdélyi szászok teljes egyenjogúsága, a 
lengyelek helyzete a régi Ausztriában, akik ott teljesen otthon érezték 
magukat, s az osztrák eszme, a Habsburg-dinasztia fő támasza voltak, 
vagy Ausztriában a csehek. Oroszországban a fi nnek helyzete, akik a 
cári uralom alatt viszonylag elég jól éltek.

Magyarországon a szlovák, Németországban a lausici szerbek 
[szorbok], a dánok és a frízek, valamint az oroszországi német telepesek 
helyzete is kielégítőnek volt mondható. Mindezeknél a népeknél már 
századok múltak el a meghódítás, illetőleg letelepedés óta. S bár ezek a 
kisebbségek nem asszimilálódtak a többségekhez, hanem megtartották 
nemzeti sajátságaikat, mégis a bizalmatlanság velük szemben csökkent. 
A hódítás vagy letelepülés óta eltelt századok egymáshoz szoktatták a 
kisebbségeket és többségeket, s a megszokás csökkentette a kisebbségek 
iránt való bizalmatlanságot.

Ellenkezően azoknál a faji többségeknél és államoknál, amelyek csak 
nemrég jutottak kisebbségekhez, helyesebben kisebbségek által is lakott 
területekhez, a bizalmatlanság a forrponton van. Így az utódállamok 
mindegyikében a magyar és a német, Olaszországban a szláv és a német, 
Lengyelországban a német kisebbségekkel szemben nyilatkozik meg ez 
a bizalmatlanság. Még erősebb volt a bizalmatlanság a hódítás napján, 
amikor a legtöbb utódállamban kivételes rendszabályok állottak fenn 
a kisebbségekkel szemben, mind politikai, mind gazdasági téren és a 
kulturális, valamint a szociális élet mezején is.

Vajon jogosult-e a többségi népek bizalmatlansága államuk érdekei 
szempontjából a kisebbségekkel szemben? A kérdés tisztázásának ez a 
része a legfontosabb gyakorlati szempontból, mert ezen áll, vagy bukik 
meg a kisebbségekkel szembeni bizalmatlanságból fakadó sovén politi-
ka, s az üzleti politikusok tekintélye, akik hazafi as és kisebbségellenes 
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mentalitásuk takarója alatt bonyolítják le a többségekre és államaikra 
sem mindig hasznos üzleteiket.

A kisebbségeknek anyaállamuk politikájára (sem a belső, sem a 
külső politikájukra) befolyásuk nincs. A kisebbségek egy irredenta 
politikának sohasem aktív, hanem mindig csak passzív tényezői. Róluk, 
de nélkülük dönt az anyaállamok irredenta politikája. El sem képzel-
hető, hogy bármely állam, amikor revanche-ra készül, amikor ennek 
érdekében politikáját megállapítja, az országa határain túl élő – bár 
vele nyelvileg és kultúrában közös – néptől vagy annak egyes vezetői-
től fogadjon el direktívákat, vagy külpolitikájába azoknak beleszólást 
engedjen, még ha a kisebbségben, vagy annak egyes vezetőiben meg is 
volna erre a hajlandóság.

A kisebbségek tehát, beleszólásuk nem lévén, nem is lehetnek fele-
lősek annak az államnak a politikájáért, amelyhez eredetileg tartoztak, 
s nem tehetők felelőssé a velük nyelvi közösségben élő állam irredenta 
politikájáért, tehát nem lehet ok velük szemben ebből a szempontból 
bizalmatlanságra sem. Éppen így illogikus egyes közép-európai államok 
kultúrpolitikusai részéről újabban többször hangoztatott azon elv is, 
hogy annyi jogot hajlandók adni kisebbségeiknek, amennyit egy másik 
állam azon kisebbségnek nyújt, amely fajilag rokon a saját államuk több-
ségével. A reciprocitásnak ez az elve, amíg egyrészt minden nemzetközi 
jogi szabállyal ellenkezik, addig más oldalról erkölcsileg sem jogosult, 
mert lehetetlen felelőssé tenni valakit más cselekedeteiért, különösen 
nem egész népeket. A reciprocitásnak ez a kifordított elve szintén abból 
a bizalmatlanságból fakad, amely méreganyaggal telíti Európa levegőjét, 
s tűrhetetlenné teszi nem egy államban a kisebbségek életét.

Lehetetlen, hogy egyik állam elnyomja kisebbségeit csak azért, mert 
a másik állam ugyanezt teszi. A szemet szemért a huszadik század Eu-
rópájának, a kultúra állítólagos zászlóvivőjének nem lehet elve. 

Mit tehetnek a kisebbségek a velük szemben megnyilvánuló ellen-
szenv és bizalmatlanság csökkentésére? A felelet erre a kérdésre nem 
lehet más, mint az állampolgári kötelezettségek hiánytalan teljesítése. 
A kisebbségek minden tagjának kétszeresen kell őrködnie afelett, 
hogy minden kötelességnek, amely állampolgárságából folyik, eleget 
tegyen. Minta-állampolgároknak kell lenniük a kisebbségeknek, hogy 



e 570 w   q

q

ne legyen bennük rejlő ok a bizalmatlanság felkeltésére, vagy annak 
fokozására.

A kisebbségi népeknek van még egy kötelességük. A kisebbségekkel 
telített utódállamok majd mindegyike nehéz alkotmányjogi prob-
lémákkal küzd. A többségi népek mindegyike azon az állásponton 
van, hogy ezen alkotmányjogi problémák megoldása a saját házi ügye, 
az egyes államok többségi népeinek egymáshoz való viszonyát csak 
önmaguk rendezhetik, abba beleszólásuk éppúgy, mint a külföldi 
államoknak, a kisebbségeknek sem lehet. A többségi népeknek ezt a 
gondolkodását a kisebbségeknek tudomásul kell venniük, s minden 
konzekvenciájában követniük kell. Nem lehet tehát beleszólásuk a 
kisebbségeknek az alkotmányjogi kérdések mikénti elintézésébe. A 
kisebbségeknek ezt a kötelességét megérezte és érvényesítette a jugo-
szláviai magyar párt, amely programjában mondotta ki érdektelenségét 
a szerb és horvát nép közötti alkotmányjogi vitában.

Európa békéjének ma leglabilisabb pontja a kisebbségek jogainak 
kérdése. Többségnek és kisebbségnek egyaránt érdeke Európa béké-
jének megóvása, tehát a kisebbségek jogainak rendezése, ennek pedig 
alapja a ma fennálló nagyfokú bizalmatlanságnak legalább csökkentése.

Európa alkotmányjogi fejlődése kétségen kívül az Európai Egyesült 
Államok felé halad, amely az egyedüli helyes megoldását adhatja a 
kisebbségi kérdésnek. Azonban egyelőre az Európai Egyesült Államok 
még a távoli jövő zenéje, s a kisebbségi kérdés nyugvópontra juttatása 
addig is érdeke többségnek és kisebbségnek egyaránt. A kérdés nyugvó-
pontra juttatása pedig másként, mint a bizalmatlanság és a gyűlölködés 
eliminálása, el sem képzelhető.

II. Kisebbségpolitikai kérdések

Kisebbségi sors és világnézet

Eszmék megérleléséhez, új helyzetek felismeréséhez és azokhoz való 
alkalmazkodáshoz, új életformák kereséséhez hosszú időre van szükség. 
Sokszor kell tapogatózni, már megalkotott és helyesnek látszó életelvet 
elvetni, mindig újabb és újabbat keresni, amíg eljutunk ahhoz, amely 
az igazinak és véglegesnek látszik, amelyet időtállónak és érdekeink 
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szolgálatára a legjobbnak találunk, hogy az idők múltával arról is 
megállapíthassuk, hogy elavult. Mert az élet örök változás, és életünk 
formáinak mindig a változott viszonyokhoz kell alkalmazkodnia, 
mert csak így lehet célirányos, csak így felelhet meg a folyton mozgó 
és változó élet adottságainak.

A magyar nép egy része alig két évtizede került kisebbségi sorsra. 
Ez az idő csak arasznyi a történelem végtelenségében, s még egy nemzet 
életében sem nagy idő. Nem lehet azon túlságosan csodálkozni, hogy a 
különböző országokba szakadt magyar kisebbségek nem találták meg 
azt az új életformát, amely kisebbségi sorsukat elviselhetővé, kultúrájuk 
és gazdasági jólétük megtartását és fokozását lehetővé tenné. Maga a 
kisebbségtudomány is csak a világháború lezárása óta vált igazi tudo-
mánnyá. És a még csak gyermekcipőben járó kisebbségtudomány sem 
szolgálhatott megfelelő alappal a magyar kisebbségek új életformáinak 
kialakításához. Nincs tehát még sem kellően megalapozott tudományos 
elv, sem teljesen kifejlett gyakorlat, amely útmutatást adna a kisebbsé-
gek életformáinak megfelelő kialakításához. Azonban élni mégis kell, 
mert az élet tovább folyik, tekintet nélkül arra, hogy az embereknek 
megvan-e a biztos iránytűjük életformáik megalapozásához.

|

A kisebbségek életében kétségtelenül legfontosabb annak az elvnek, 
vagy mai nyelven világnézetnek a megtalálása, amelynek kalauzolása 
mellett a legkevesebb zökkenő, a legkisebb áldozat mellett a legtöbb 
eredményt érheti el. Egyes kisebbségek más-más módszerrel, más-más 
világnézet alapján próbálják harcukat megvívni kisebbségi jogaik biz-
tosítására. Az most már az elsősorban eldöntendő kérdés, hogy a ma 
divatos világnézetek közül melyik a legalkalmasabb ennek elérésére. 
Általában háromféle világszemlélet van ma kialakulóban, és törekszik 
érvényesülésre. A szélső jobboldalon áll az állami és a nemzeti totalitás 
elve, a szélsőbaloldalon a bolsevista eszmekör, és a középen halad a 
demokratikus eszmevilág. A két szélső tábor, a kisebbségek szempont-
jából, körülbelül egynek vehető. Mindkettőnek elve az állami totalitás, 
ha ugyan az egyik ezt inkább nemzeti, míg a másik inkább gazdasági 
szempontból alkalmazza is. A totalitáson, vagy magyarul parancsural-
mon alakuló államok eszköze a „nemzeti öncélúság”. Ami magyarra 
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lefordítva annyit jelent, hogy az állam nem ismeri el semmiféle más 
népnek, más eszmének, más gondolatmenetnek jogát, mint azét, ille-
tőleg annak a népnek érdekeit, amely a totalitásos államban többséget 
alkot. Az ilyen állam nem tűr országában egyéni színeket, még ha ez az 
egyéni szín egy más – kisebbségi – népet, egyházat vagy népmozgalmat 
jelent is. Mindent és mindenkit alárendel saját céljainak és a suprema 
lex, a legfőbb törvény: a többségi nép életérdeke. Minden más csak 
megtűrt valami, csak elkerülhetetlen rossz, s ez is csak ideig-óráig, amíg 
beolvasztható a nagy egységbe, az egy színt mutató totalitásos államba.

Ezzel szemben a demokrácia elve a diszkusszió. A parancs helyett a 
megvitatás, a diktátum helyett a megegyezés, az „erős kéz” helyett a gyen-
gék védelme, általában minden téren a népcsoportok és az egyesek igaz-
ságának érvényre juttatása. Amíg a diktatúrákban, a totalitás rendszerét 
elfogadó államokban nem juthat más szóhoz, mint a nemzeti öncélúság 
híve, vagyis aki minden más érdek és vélemény elnyomásával az uralkodó 
nép vélt vagy valóságos érdekeit akarja mindenáron érvényre juttatni, 
addig a demokratikus államokban szóhoz juthatnak és érvényre kerül-
hetnek más vélemények, más érdekek is. A kisebbségek – akár nyelviek, 
akár vallásiak – hangsúlyozhatják saját külön egyéniségüket és sajátos 
érdekeiket, tárgyalhatnak a mindenkori hatalmon levőkkel érdekeik 
külön biztosításáért, és az alkotmányos törvények és elvek alapján még 
a kormányrúdhoz is kerülhetnek. Érdekeiket tehát nemcsak kívülről, 
hanem belülről – az államhatalom gépezetének legalább részleges 
birtokában – is védhetik. Példa erre a csehszlovákiai német kisebbség, 
amely a többségi pártokkal való megegyezés alapján három miniszterrel 
képviselteti magát a jelenleg kormányzó koalíciós kormányban.

A demokráciák és parancsuralmi államok között a kisebbségi kérdés 
kezelését illetőn a különbséget talán legjobban gyakorlati példákkal 
lehetne érzékeltetni. Képzeljük csak el, hogy mi lenne a lausici szerbek 
[szorbok] sorsa Németországban, vagy az ukránok, zsidók, örmények, 
tatárok és a többi orosz kisebbségek sorsa a Szovjetben, ha nacionális 
alapon mernének kisebbségi mozgalmat indítani. Bizonyára szegény-
ség, börtön, pusztulás és bitófa. A totalitásos állam, amelyben csak a 
többség érdekei tartatnak szem előtt, természetszerűleg nem tűri a más 
nemzetek, így jelesen a kisebbségek semmiféle megmozdulását sorsuk 
javításáért és megkönnyebbítéséért.



q  e 573 w

q  

Nézzük ezzel szemben, miként kezelik a kisebbségeket a demokrá-
ciák. Hol lehetett volna az elszakadásig menő ír kisebbségi mozgalmat 
végigvezetni és eredményhez juttatni, a demokrácia klasszikus hazáján, 
Anglián kívül? Avagy lehetnének-e a Csehszlovák Köztársaságban 
kisebbségi miniszterek, ha a csehszlovák állam a diktatúra alapján 
rendezkednék be? És még azokban az államokban is, amelyekben a 
demokratikus kormányzási rendszerek nem érvényesülnek százszáza-
lékos módon, így Romániában és Jugoszláviában szintén többé-kevésbé 
szabadon szervezkedhetnek minden fajta nemzeti és vallási kisebbségek, 
érvényesülésük elé nem merednek olyan leküzdhetetlen korlátok, mint 
a totalitás alapján álló államokban.

Egyes kisebbségi körökben mindezek dacára nem olyan tendenciá-
kat lehet észlelni, hogy a kisebbségi mozgalom egységének fenntartása 
végett minden világszemléleti célkitűzés mellőztessék. A kisebbségi 
mozgalom ne legyen se a totalitás, se a demokrácia híve (ilyen irány-
nélküliséget propagál például a Kalangya legutolsó számában a jeles 
kisebbségi közíró,  Kende Ferenc). Ez a felfogás nem állja meg a helyét. 
A kisebbségi mozgalmakat teljesen egységessé úgyszólván soha és sehol 
nem lehet összekovácsolni. Ezt az egységet az államhatalom nyomása, 
valamint az osztályérdekek mindenütt széttörték.

Azonban ha valami, úgy a demokrácia képes annyira-amennyire 
egy táborba tömöríteni a kisebbségeket, és kialakítani az egységes moz-
galmat, mert éppen ez az elv az, amely az érdekek kiegyenlítésére és az 
ellentétek letompítására törekszik. Így tehát azok, akiknek szeme előtt a 
kisebbségi mozgalom egysége lebeg, szintén a demokrácia harcosai kell 
hogy legyenek. Az iránynélküliség, amely a kisebbségi mozgalomban 
elveti valamennyi világszemlélet uralomra jutását, illetőleg kifejezését, 
nem lehet összefogó erő egyetlen kisebbségi mozgalomban sem. Elis-
merjük az iránynélküliséget propagálók jóhiszeműségét, de tagadjuk, 
hogy ezzel az iránynélküliséggel sikerülne nekik bármely kisebbségi 
mozgalmat az egység nevezőjére hozni.

Minden kisebbségi mozgalomnak életérdeke a szabadság, a vita 
lehetősége, és éppen ezért az ezeket biztosító demokrácia valósággal a 
levegő, az életlehetőség legelső feltétele minden kisebbségi mozgalom 
számára. Aki a kisebbségi népeket a diktatórikus eszmék és pártok 
támogatására ösztönzi, vagy mentalitásukat ilyen irányban akarja 
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befolyásolni, az tudatosan vagy tudatlanul a levegőt zárja el előlük, 
és törekvésük csaknem egyenlő az öngyilkosságra való bíztatással. 
Többségi nép még ideig-óráig megengedheti magának a totalitással 
való kísérletezés luxusát, de egy kisebbségi nép – soha.

Kisebbségi politika

A magyar politikus nemzet, életének egyik elengedhetetlen feltétele a 
politika. Politizált akkor is, amikor sorsának kiformálásában a politi-
kának nem volt döntő szerepe, de különösen foglalkozott politikával 
akkor, amikor ez reá nézve sorskérdéssé lett. Aki ismeri a magyar 
nép újabbkori történetét, az tudja, hogy a politikum sokszor inkább 
választotta el a magyar nép egy részét a másiktól, mint bármilyen más 
kérdés. A magyarnak életeleme a politika, s ez közös vonása a délszláv 
népekkel, amelyeknél szintén nagy szerepet játszik a közügyekkel való 
foglalkozás.

Amikor a magyar nép egy jelentékeny része kisebbségi sorsba ke-
rült – leszámítva a kábultság néhány évig tartó állapotát –, s tudatára 
ébredt annak, hogy sorsát újra kell rendeznie, elsősorban politikai 
téren találta meg önmagát. A fentiekből kifolyóan ez szinte természetes 
is. A kisebbségi magyarság abban az országban, amelyben a többségi 
nép szerepét töltötte be, tisztán és kizárólag csak politikai téren volt 
megszervezve. Szögesen ellentétben áll ezzel a régi Magyarországon élő 
kisebbségi népekkel – különösen a szerbekkel és románokkal –, akiknek 
szervezkedése nemcsak politikai, hanem gazdasági és kulturális téren 
is mozgott. (Elég itt röviden rámutatnunk a régi magyarországi szerb 
kisebbség nagyszerűen kiépített szövetkezeti mozgalmára, valamint a 
román kisebbség széles alapokon nyugvó bankhálózatára.)

A kisebbségi sorsba jutott magyar nép tehát ott folytatta életét, ahol 
elhagyta régi hazájában. Azt az utat akarta járni, amely előtte ismeretes 
volt, amely úton egyedül látott eredményeket elérni: a politika útján. 
Úgy Jugoszláviában, úgy a Csehszlovák Köztársaságban és Romániában 
is a trianoni békeszerződés aláírása után nyomban megindult a politikai 
szervezőmunka, amely mindenütt eredményre is vezetett, és teljesen azo-
nos sablon szerint mindhárom országban megalakult az önálló magyar 
párt, amely több-kevesebb eredménnyel és a viszonyok adta lehetőségek 
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között kiépítette szervezeteit is. Ha röviden áttekintjük a három ország-
ban megalakult önálló magyar pártokat, úgy nyomban szemünk elé 
tűnik az a közös vonás, amely a magyar nép politikai érettségét tükrözi 
vissza. Az a tudat, hogy politikai célokat csak minél nagyobb erővel, az 
erők egységével lehet kivívni: mindenütt megkísérelte azt a szempontot 
érvényesíteni, hogy külön érdekekre szakadó apró csoportok helyett egy-
séges pártot alakítson ki még akkor is, ha ezekben a pártokban részben 
különböző érdekű és érdekeltségű csoportok húzódnak is meg. Mind-
három utódállamban az volt a magyar vezetők szempontja – nagyon 
helyesen –, hogy ne engedjék a magyarság politikai erejét és szavazatait 
apró politikai csoportok között széttöredezni hagyni, hanem egyesült 
erővel, a kisebbségi magyarság minden politikai erejének összefogásával 
igyekezzék azokat az érdekeket megvédelmezni, amely érdekek védésére 
ezeket a pártokat életre hívták. Kezdetben a magyarságnak ez az egy 
politikai pártba való tömörítése legjobban Jugoszláviában sikerült, bár 
ennek tényleges értékéből sokat levont az, hogy a magyarság politikai 
pártjának kiépítése  és a kisebbségi magyarságnak beszervezése távolról 
sem volt maradék nélküli, és hogy a többségi pártokban is jelentékeny 
mértékben voltak megszervezve azok a magyarok, akiknek politikai 
opportunizmusa – vagy egyéb érdekei – a többségi pártokhoz való 
csatlakozást követelte. A jugoszláviai magyarság azóta megszűnt poli-
tikai szervezetei így csak a magyarság egy részét foglalták magukban, 
s a párt teljes kiépítésének elejét vette az 1929. január 6-án megjelenő 
új alkotmánytörvény, amely a kisebbségi párt szervezését megtiltotta.

A legjelentékenyebb mértékben sikerült a magyar tömegeknek 
kisebbségi pártba való tömörítése a Csehszlovák Köztársaság terüle-
tén, annak dacára, hogy itt kezdetben, és még igen sokáig pártban – a 
Magyar Nemzeti Pártban és a Keresztényszocialista Pártban – történt 
a szervezés. A két párt egyesülése csak a múlt év folyamán történt 
meg. A magyar kisebbségi pártszervezés testéről Csehszlovákiában 
csak a munkásság egy része szakadt le, amely kezdetben önálló szo-
ciáldemokrata pártot alakított, később pedig kooperált a csehszlovák 
szociáldemokrata párttal. A magyarságnak itt csak egész kis töredéke 
csatlakozott a többségi pártokhoz, illetőleg a   Hodzsa Milán minisz-
terelnök vezetése alatt álló csehszlovák agrárpárthoz. (Tagadhatatlan, 
hogy az opportúnus politika, amelyet az agrárpárthoz és a csehszlovák 
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szociáldemokrata párthoz csatlakozott vezetők inauguráltak, bizonyos 
sikereket is hozott a magyar kisebbségi politikában.) A polgári rétegek 
azonban jelentékeny tömegekben csatlakoztak a magyar kisebbségi 
pártokhoz, és a magyar kisebbség nagy többsége van jelenleg is meg-
szervezve a most már egységes magyar kisebbségi pártban.

Romániában a magyarság szervezetéből szintén csak a munkásság 
hiányzik, illetve ez alakított külön magyar szociáldemokrata pártot az 
erdélyi és bánáti magyar munkásság összefogására. A polgári magyar 
elem a hatóságok minden terrorja ellenére is híven kitartott a párt 
mögött, amelyre sokszor igen nehéz körülmények között tudta csak 
szavazatait leadni.

Az utódállamokban kisebbségi sorsba jutott magyarság – eddigi 
mentalitásához híven – a politikai alapon való szervezkedéssel akarta 
biztosítani egzisztenciáját és kialakítani új életformáit. A kisebbségi 
magyarság elfelejtette, hogy léte nemcsak politikum, hanem – és talán 
elsősorban – gazdasági és kultúra kérdése, és ennek a két utóbbinak 
csaknem teljes elhanyagolásával erejének túlnyomó részét a politikai 
párt megszervezésére fordította.

A politikai pártszervezés terén a magyar kisebbségek előtt is kétféle 
lehetőség állott. Az egyik, amely szinte természetszerűnek látszott, az 
önálló magyar pártok megalakítása volt, tekintet nélkül arra, hogy az 
egyes országokban, ahol magyar kisebbségek élnek, milyen politikai 
erő és tömegek állanak rendelkezésre, és tekintet nélkül arra is, hogy 
az ilyen önálló pártoknak milyen lehetőségei és kilátásai vannak az 
érvényesülésre. Az önálló magyar pártok – különösen Csehszlováki-
ában és Romániában – értek is el bizonyos eredményeket, és sikerült 
az egyes munkasíkokon némileg megjavítani a kisebbségi magyar nép 
életét, illetőleg annak birtokállományát meg tudta menteni a gyors 
pusztulástól. Ezek az eredmények igazolják az önálló kisebbségi pártok 
jogosultságát. Más kérdés az, hogy a politikai szervezkedésre fordított 
erőnek a gazdasági vagy kulturális téren való hadba állítása nem ért 
volna-e el nagyobb eredményeket.

A politikai szervezkedésnek másik módja a kisebbségi magyarságnak 
valamely többségi párt keretében való megszervezése, olyan pártéban, 
amely programjába veszi a kisebbségek minimális követelésének meg-
valósítását, illetve az azért való küzdelmet.
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A kisebbségek politikai szervezkedésének mindkét formája lehet 
helytálló és hasznot hozó, ha tekintetbe veszi a fennálló viszonyokat és 
lehetőségeket. Nem a forma tehát a fontos, hanem az, hogy melyik úton 
lehet inkább és előbb eredményeket elérni a kisebbségi nép javára. Ah-
hoz azonban, hogy a kisebbségi nép feladja az önálló szervezkedésben 
rejlő egységes erőtömörítést, és beolvadjon más, inkább a többségiekből 
álló pártba, az szükséges, hogy legyen olyan többségi párt, amely vállalja 
a kisebbségi követeléseknek legalább a minimumát. A magyar kisebbség 
a világháború utáni tájékozódásai közben nem igen találkozott ilyen 
párttal. Olyan igazán demokratikus és türelmes politikát űző párt, 
amely vállalta volna a kisebbségek parlamentáris képviseletét is, egyik 
utódállamban sem akadt. Még leginkább lehetett ilyenről beszélni 
Csehszlovákiában, ahol  Benes pártja és a szociáldemokraták a türelem 
politikáját képviselték és képviselik a kisebbségekkel szemben, azonban 
ezek a pártok sem vettek programjukba olyan követeléseket, amelyek a 
Csehszlovák Köztársaságba szakadt magyarság igényeit, legalább ötven-
százaléknyira kielégítették volna. Romániában a nemzeti parasztpárt 
adott még a legtűrhetőbb kisebbségi programot, azonban uralomra 
kerülésével ez a párt is elutasította a gyulafehérvári népgyűlés határo-
zatainak, valamint a csucsai paktumnak a reális életbe való átültetését. 
Jugoszláviában szintén nem vállalta egyik párt sem a kisebbségi jogok 
parlamentáris érdekképviseletét.

Az utódállamok magyar kisebbségeinek ilyen körülmények között 
nem maradt más hátra, mint az önálló pártokban való szervezkedés, és 
ezek a körülmények a mai napig sem változtak olyan mértékben, hogy 
a kisebbség feladhatná az önálló pártszervezés előnyeit. Más kérdés az, 
hogy milyen eredményeket várhat a magyar kisebbség a jövőben önálló 
politikai pártjaitól. Nem szorul-e ez a szervezkedési mód reformra, 
kiegészítésre. Minden pártnak végső célja, hogy kormányra kerüljön, 
és ezáltal programjában vallott elveit megvalósítsa. Egy kisebbségi párt 
a maga korlátozott számú tömegeivel azonban sohasem aspirálhat arra, 
hogy a parlament többségévé váljon, s ezáltal a közhatalom birtoklása 
a kezébe kerüljön. A kisebbségeknek tehát meg kell találniuk azt a 
módot, hogy kormányra kerülésük ne legyen teljesen lehetetlenség. 
Ezt pedig csak úgy érhetik el, ha országuknak azokkal a demokratikus 
pártjaival kötnek szövetséget – tekintet nélkül arra, hogy ez a párt 
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jelenleg ellenzékben vagy kormányon van-e –, amely hajlandó vállalni 
egy minimális kisebbségi programot. Ennek a pártnak akár egymagá-
ban, akár a kisebbség pártok támogatásával való kormányra kerülése 
biztosítaná azután a kisebbségi jogoknak törvénybeiktatását, és így 
legfőbb követelményeinek megvalósítását.

A kisebbségek történetében az ilyen koalícióra – kisebbségi és 
többségiekből alakult pártok között – nem egy példa akad. A csehszlo-
vákiai német kisebbségi pártok közül ma három is szövetségben van a 
kormánykoalíció pártjaival, és képviselve a kormányban. Romániában 
is mindennaposak a többségi pártokkal kötött paktumok, azonban a 
romániai magyar párt által kötött paktumoknak – eltekintve most a 
csucsai paktumtól – az a generális hibájuk, hogy tisztára választási szö-
vetségek, és nem irányultak közös parlamenti munkára. Jugoszláviában 
is volt már példa ilyen szövetségre az 1925-ös és 1927-es választásokon, 
azonban ezeknek a paktumoknak az volt a hibájuk, hogy nem az egész 
magyar kisebbségi párt, hanem csak annak egy része által köttettek. 
Ezek is csak választás-technikai megegyezések voltak a mandátum 
biztosítására, de nem együttes parlamenti munkára. Ilyen paktum 
pedig annál kevésbé létesülhetett, mert például az 1927-i választásokra 
külön paktumot kötött a magyarság a szuboticai és petrovgrádi kerü-
letekben a radikálisokkal, és külön paktumot a szombori kerületben 
a demokratákkal. Az erőknek ez az elfecsérelése szükségszerűen már 
eleve eredménytelenségre ítélte a kötött paktumot, nem hogy annak 
érdemleges parlamentáris kihatásai is lehettek volna.

Hasonló választási megegyezésekre több példát találunk a régi 
Magyarország kisebbségi politikai életében is. A régi szerb radikális 
párt például több ízben volt választási paktumban a függetlenségi párt 
 Justh Gyula, majd  Károlyi Mihály által vezetett balszárnyával. Számos 
megegyezés volt a szerb radikálisokkal a helyi politikai pártok, illetve 
a hatóságok között.

Az most már a kérdés, hogy a közel két évtizedes tapasztalatok merre 
mutatják a magyarság politikai orientálódását. Látunk eredményeket 
az önálló politikai párt útján, de ugyancsak tapasztalunk ilyent a több-
ségi pártokkal való kooperálással is. Nem lehet hát döntő szempont a 
politikai pártszervezés formája. A cél a kisebbségi jog biztosítása és sor-
sunknak tűrhetőbbé tétele. Ez pedig elsősorban attól függ, hogy milyen 
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eszmékkel telített pártok vannak kormányon. Ha a kormányt demok-
ratikus szellemű párt alakítja meg, úgy annak természetszerűleg több 
érzéke van a humánum, általában minden elnyomott [közösség], így a 
kisebbségek iránt is. Ha ellenben az úgynevezett nemzeti öncélúság, a 
parancsuralom hívei vannak kormányon, úgy a kisebbségi jogok minden 
bizonnyal semmibe vesznek. Természetesen szerepet játszhatnak még a 
kisebbségi jogok biztosításánál külpolitikai szempontok is, vagyis olyan 
megegyezések, amelyeket a kisebbséggel rendelkező állam a kisebbségi 
nép anyaállamával köt, ezen eset azonban túlmegy a kisebbség politika 
kérdésén, és ilyen eset taglalása nem vág ezen fejtegetés keretébe sem.

A végső konklúzió tehát az, hogy a kisebbségek lehetőleg önálló 
pártokban szervezkedjenek meg, de lépjenek kooperációba országuk 
azon demokratikus pártjával, amely a kisebbségi jogok minimumának 
biztosítására hajlandó nemcsak ellenzékben, de akkor is, ha kormányra 
kerül. Kisebbségi érdek tehát mindig a legdemokratikusabb többségi 
párt hatalomra segítése, mert így biztosítják legjobban a kisebbségiek 
saját érdekeiket.

 
III. Gazdaságpolitikai kérdések

Kisebbségi gazdasági program

Csak rendezett gazdasági állapotok mellett lehet valamely nép boldog. 
Mit érnek a legszebb alkotmányos szabadságok is akkor, ha a gyomor 
üres? A történelem tanításai is azt mutatják, hogy a gazdag nép mindig 
meg tudta őrizni politikai függetlenségét és szabadságát. A szegény-
ség és a szolgaság legtöbbször ikertestvérek. A mai modern korban a 
gazdasági haladásban is a legfontosabb szerep a szervezettségnek jut. 
Kétszeresen fontos azonban a gazdasági megszervezettség a kisebbségi 
népeknél, mert mindazt, amit a többségi nép az állam útján minden 
különösebb erőfeszítés nélkül megkap, a kisebbségi népnek saját ere-
jéből, szervezettsége útján kell előteremtenie.

Ezen megállapítás ellenére is azt tapasztaljuk, hogy mindhárom 
utódállamban a komoly számba menő politikai szervezetek mellett 
nincsenek megfelelő gazdasági szervezetei a magyar kisebbségnek. 
Különösen áll ez a jugoszláviai magyar kisebbségre. A jugoszláviai 
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magyar kisebbségi mozgalomnak közel két évtizede tartó kisebbségi 
sorsa ellenére ma még egyáltalában nincs gazdasági programja, nincse-
nek gazdasági célkitűzései, és egy komoly, reális kisebbségi gazdasági 
politikának még csak kontúrjai sincsenek meg. Pedig ennek a sok sebből 
vérző vajdasági magyarságnak, amelyet az elszegényedés is állandóan 
tizedel, sokkal égetőbb szüksége lenne egy egészséges gazdasági prog-
ramra, mint akármilyen szépen hangzó és zengzetes politikai jelsza-
vakra. Hogy a jugoszláviai kisebbségi magyarság fenn tud-e maradni, 
az jórészt gazdasági és kulturális munkájától függ. Nem akarjuk ezzel 
alábecsülni a politikai síkon folyó munkát, de már régen a politikai 
megszervezéssel és programadással legalább is párhuzamosan kellett 
volna haladnia a gazdasági célkitűzésnek és szervezésnek. Nem priuszt 
kívánunk a gazdasági szervezésnek, de egyenjogúságot a politikai és a 
kulturális síkon folyó munkával.

A vajdasági magyarságnak meg kell találnia azokat a vezető szem-
pontokat, amelyekre a szervezkedés megindításánál és a program meg-
alkotásánál tekintettel kell lenni. Ha meg akarjuk keresni a segítséghez 
vezető utat, annak előfeltétele, hogy helyes diagnózissal megállapítsuk 
a betegséget, éspedig külön-külön a jugoszláviai magyarság minden 
társadalmi osztályánál. A Vajdaság legfontosabb – mert legszámosabb 
– magyar társadalmi rétege a kisgazda osztály, amely a jugoszláviai 
magyarság gerincét képezi. Ennek az osztálynak fennmaradása, jobb 
gazdasági helyzetbe való juttatása biztosítéka magának a jugoszláviai 
magyarság fennmaradásának. Ennél a társadalmi osztálynál a legfőbb 
gazdasági baj, hogy kevés a földje, kevés és drága a hitele, és nem kifi -
zetődő a gazdálkodása. Egy további baja, hogy télen át majdnem teljes 
munkátlanságra van kényszerítve.

A vajdasági magyar kisiparos és kiskereskedő egyik baja ugyanaz, 
mint a kisgazdáé, tudniillik a megfelelő hitel hiánya, és a meglévő hitel 
kamatlábának magassága. A második betegsége – különösen a kisipa-
rosnak –, hogy túlságosan drágán termel, mert nagyobbak a termelési 
költségei, és így igen korlátozott a versenyképessége. A földmunkások 
helyzetének súlyosságát leginkább a földnélküliség, a munkanélküliség 
és a munkaalkalom hiánya jelenti. Az ipari munkásság legnagyobb 
baja szintén a munkanélküliség. A magyar középosztály valamikori 
gerince, a köztisztviselői kar még Jugoszláviában maradt részének 
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panasza, hogy nyugdíja megállapításánál nem érvényesültek a jogi és 
méltányossági szempontok. A lateinerek és a művelt ifj úság fájdalma 
ugyanaz: ki vannak zárva a közhivatalokból, érvényesülésük csak a 
szabad pályákra szorítkozik s itt is hátrányban vannak. A legfontosabb 
gazdasági probléma tehát: megállapítani, hogy melyek ezen kérdések 
közül, amelyek megoldhatók, és melyek azok az eszközök, amelyek a 
megoldáshoz közelebb visznek. Az igénybe vehető és rendelkezésre 
álló eszköztől függ ugyanis, hogy melyik az a kérdés, amely akárcsak 
félig-meddig is megoldható.

Mindenekelőtt tehát a rendelkezésre álló eszközöket kell fi gyelembe 
venni. Itt pedig elsősorban egy negatív megállapítást kell tenni, éspe-
dig azt, hogy a legfontosabb tényezőkkel, az állami és önkormányzati 
segítséggel a mi problémáink megoldásánál csak igen kis mértékben 
számolhatunk, viszont ezekkel a legfontosabb tényezőkkel ebben a 
kis mértékben legalább egyes, speciális kérdéseinknél számolni kell! 
A további negatívum, hogy nincsenek nagy magyar pénzintézeteink, 
amelyekre támaszkodni lehetne, vagy legfeljebb csak igen korlátozott 
mértékben. A rendelkezésre álló eszközök közül tehát csak az önsegítés 
áll teljes mértékben a gazdasági szervezkedés céljaira, és a vajdasági 
magyarság anyagi helyzetének megjavítására. (Jórészt ugyanez áll a 
romániai és csehszlovákiai kisebbségi magyarságra is, azzal a különb-
séggel, hogy Erdélyben nagy magyar pénzintézetek és magyar kézben 
lévő ipari vállalkozások vannak.)

Az önsegítésnek ma legelőnyösebben ismert formája a szövetkezet. 
Ami segítés tehát arra elképzelhető, annak jelentős hányadát a szövet-
kezetben való tömörülés nyújthatja. A szövetkezeti úton elérhető ered-
ményeket azonban nem szabad lebecsülni – amire bizonyára sokakban 
megvan a hajlandóság –, mert igen nagy eredményeket értek el úgy az 
osztály, úgy a nemzeti alapon megszervezett szövetkezetek. (Példakép-
pen a régi Magyarországon működött szerb kisebbségi szövetkezetek 
eredményeiről egy következő fejezetben fogunk beszámolni.)

A legfontosabb magyar gazdasági osztálynak, a kisgazda társadalom-
nak a belterjesebb termelés által megkívánt hiteligényeit tehát szövetke-
zeti úton kell kielégíteni. Ezen kívül szükség van kisgazda társadalmunk-
nál a termelés átszervezésére is. A mai szemtermelés helyett nagyobb 
súlyt kell fektetni a kertgazdaságra, az iparnövények termesztésére és 
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az állattenyésztésre. Utalok e szempontból azokra a szép eredményekre, 
amelyeket a jugoszláviai németek értek el az állatállomány nemesítése 
és értékesítése terén, a Szelektor néven ismert szövetkezetekkel. Nagy 
munka vár e tekintetben gazdasági egyesületeinkre, gazdaköreinkre, és 
a Munka című, valamint egyéb gazdasági szaklapjainkra.

Az iparosok és kereskedők osztályán elsősorban olcsó hitellel kellene 
segíteni. Ezt a kérdést hitelszövetkezetek útján lehet és kell is megoldani. 
Mind a kereskedők, mind az iparos osztály tagjai a foglalkozásuk által 
megkívánt értelmességüknél és anyagi helyzetüknél fogva is elsősorban 
alkalmasak a hitelszövetkezetek útján való gazdasági tömörülésre. A 
hitelszövetkezeteket természetesen központilag kell megszervezni, 
éspedig úgy, hogy ennek a központnak vagy valamely hazai, vagy kül-
földi nagybanknál kellene visszleszámítolási hitelt keresni, megfelelő, 
olcsó kamatláb mellett.

A kisiparos termelési költségeinek leszállítását is csak az erők egyesí-
tésével, a szövetkezéssel lehet elérni. Ipari termelő, nyersanyagbeszerző 
szövetkezetek és közös munkaműhelyek alapítása az az eszköz, amellyel 
a kisipar termelési költségei csökkenthetők, és a gyáripar produktuma-
ival szemben a versenyképesség fokozható. Az ipari termelő és nyers-
anyagbeszerző szövetkezetek alapításának különösen a városokban való 
jelentősége nyilvánvaló, ahol az ugyanazon foglalkozást űző iparosok 
nagyobb számban élnek, s ahol a szövetkezetek nyújtotta előnyök (kö-
zös anyagbeszerzés, amellyel együtt jár a nagybani beszerzés minden 
előnye, a nagyobb hitel élvezése stb.) könnyebben és céltudatosabban 
kihasználhatók.

A nyugdíjas, vagy munkadíjuktól megfosztott köztisztviselők, a 
lateinerek és a művelt ifj úság helyzetén sokat segíthet a politikai síkon 
folyó munka. Adott esetben egy, a kormányzattal kötendő paktummal 
bizonyára biztosítani lehetne a méltánytalanul nyugdíjazottak nyugdí-
jának kedvező rendezését, a diplomás osztálynak és az ifj úságnak pedig 
a közhivatalokban való nagyobb érvényesülését.

Első elgondolásra is tisztán látható, hogy, sajnos, az ipari munkás-
ságon vajmi keveset segíthet jelenleg a szövetkezeti gondolat. Közös 
termelőszövetkezetek alapítása lehetne itt az egyik módja a segítségnek, 
azonban a magyar ipari munkásság mai pauper állapota mellett ezt 
önsegítéssel megoldani nem lehet. Fogyasztási szövetkezetek alapítása a 



q  e 583 w

q  

másik mód, de ez csak igen kis mértékben lenne alkalmas a munkásság 
helyzetének megjavítására. Munkaalkalmakat ezen az úton nem lehet 
szerezni a munkásságnak, és így az ipari munkásság megsegítését ez idő 
szerint csak igen csekély mértékben lehet megvalósítani.

A földmunkások megsegítésére a munkaalkalom megteremtése 
lenne a legjobb eszköz. Ezeket azonban munkához vagy földhöz juttatni 
rendkívül nehéz feladat. Ellenben megoldható lenne a földmunkásnép 
és a törpebirtokosok téli foglalkoztatása (kosárfonás, szövés stb.). A téli 
munkának termékeit a városokban egy közös értékesítő szövetkezet 
hozhatná forgalomba. A téli foglalkoztatás útján úgy a férfi , úgy a női 
mezőgazdasági napszámosok szép keresetre tehetnének szert éppen 
abban az időben, amikor a mezőgazdasági munka szünetel. 

A vezetők lelkesedésén és ügyszeretetén kívül a gazdasági szerve-
zésnél számítani kell az érdekelt néprétegek értelmességére, munkasze-
retetére, józan belátására és arra, hogy tudatában legyenek a gazdasági 
szervezkedés roppant fontosságának, s eltöltse őket az a tudat, hogy a 
kisebbségi magyarság léte a Vajdaságban csak ezen szervezési munka 
sikere útján biztosítható. Ebben a munkában való alaposság, kitartás, 
áldozatkészség és munkakedv lesz a fokmérője a jugoszláviai magyarság 
életerejének és létfenntartási ösztöne nagyságának.

Mire tanítanak a szövetkezetek

A kisebbségi gazdasági politikának egyik legelső feltétele, hogy ismerjük 
azokat a gazdasági körülményeket, amelyekben más kisebbségek éltek 
vagy élnek, s azokat a meggondolásokat, és ebből folyó intézményeket, 
amelyeket ezek a kisebbségek iparkodtak a meglevő viszonyokkal szem-
ben alkalmazni, hogy gazdasági létüket fenntartsák és egzisztenciáju-
kat fejlesszék. Természetes, hogy kétszeresen fontos azon – a hajdan 
kisebbségi sorsban élő – nép gazdasági szervezeteinek ismerete, amely 
ugyanazon a földön élt kisebbségi sorsban, amelyen mi élünk ma.

A vajdasági szerbség gazdasági koncepciója a háború előtti évtize-
dekben ebben a jelszóban kulminálódott: „Ne eresszük ki kezünkből a 
földet!” Ennek a jelszónak volt is eredménye. Amíg az ötvenes-hatvanas 
években egyre több szerb gazda ment tönkre, adta el földjét és vagy béres 
lett a nagybirtokokon, vagy kivándorolt, addig a nyolcvanas évektől 
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kezdve ez a folyamat megállott. A német gazdák már nem tudtak többé 
szerb földeket venni, sőt lassanként a szerbség kezdte visszaszerezni 
régi földállományát. Mivel érte ezt el a mienkhez hasonlóan kisebbségi 
sorsban élt szerbség? Kétségtelen, volt ebben része annak a felvilágosító 
munkának is, amelyet egyes lelkes szerb intellektuelek, de különösen a 
noviszadi Matica folytatott, de sokkal inkább köszönhette ezt a szerb 
földműves nép a földműves szövetkezeteknek. A szerb földműves népet 
az uzsorahitel szorongatta, amelyért a szerb gazda a közvetítő díjával 
együtt igen gyakran fi zetett 30–40 százalékot is. Meg kellett oldani – 
írja  Markovics Vladiszláv67 a szerb nemzeti kongresszus választmányi 
tagja a Matica Szrpszkában írt ismertető cikkében – a kisgazda hitelének 
kérdését. Amire nem képes egy kisbirtok, azt megteheti több kisbirto-
kos közösen, egymást támogatva, vagy hogy valamennyien jót állanak 
minden egyesért. Ez alapon megoldották a kisgazda hitelének kérdését.

Az első szerb földműves szövetkezetek 1897-ben keletkeztek. A 
kisgazda a kölcsönös felelősség alapján olcsó hitelhez jutott, és ennek 
segítségével megszerezhette a modern gazdálkodáshoz szükséges tő-
kebefektetést. A szövetkezetnek kevés a kiadása, mert a tagok ingyen 
végzik a teendőket, így a szövetkezet olcsó kamat mellett nyújthatja a 
kölcsönt, s ez a kamatláb idővel még alacsonyabb lesz, mert a nyereség 
fel nem osztható és a tartalékalaphoz csatolandó. Ez a kamatláb-le-
szállítás a régebbi szövetkezeteknél már alig pár évi működés után be 
is következett. Különösen fontos a szövetkezés erkölcsi oldala, mert 
a kölcsönös felelősség rendes, szorgalmas és józan életmódot követel. 
A földműves szövetkezetek működésével a kisgazda megszabadul az 
uzsorától, a közvetítőtől, megváltoztatja az életmódját is. Mindezek 
következtében nagy arányokban csökken a kivándorlás, és a szerb 
földek kezdtek visszatérni az eredeti gazdához, a szerb földműves nép 
gazdaságilag megerősödött.

Földműves-szövetkezet volt 1910-ben (a Szerémséggel együtt) 179, 
amelyekben 6114 gazda volt tagként megszervezve. A szövetkezeti 
tagoknak volt 43.543 hold saját és 33.436 hold haszonbérelt földje. 
(Tehát a szerb szövetkezetben tömörült kisgazdák kezén lévő földből 
egy-egy szövetkezeti tagra eső földmennyiség messze túlhaladta az ak-
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kori magyarországi átlagot.) A magyarországi szerbség kezén, az egyházi 
statisztikai adatok szerint ( Jaksics Vazul,68 a fi atalon elhunyt kiváló 
szerb szociológus adatai), a következő földterületek voltak: 1905-ben 
a temesvári egyházmegyében 150.155 szerb lélek volt (az összlakosság 
száma 426.780), akiknek – beleértve az egyházközségi és alapítványi 
birtokokat is − 355.989 hold földjük volt. A verseci egyházmegyében 
139.400 lélekre (összlakosság 227.069) 440.091 hold föld jutott. A 
budai püspökségben 23.388 léleknek (összlakosság (1.022.085) volt 
43.854 hold földje. A bácskai püspökségben 146.965 léleknek (összla-
kosság 571.798) volt 399.356 hold földje. A szerémségi egyházmegyében 
volt 199.972 lélek (összlakosság 345,374), akiknek 594.500 hold földjük 
volt. Egy lélekre átlagban az összes magyarországi és horvátországi 
szerbeket is beleértve, 1,3 hektár föld esett, ami az országos átlagon 
felül volt. Természetesen itt mindenütt be vannak számítva az egy-
házak, egyházközségek, a metropolita és a kolostorok földjei is. Ezt az 
eredményt a szerb nép csak a földműves-szövetkezetek által érhette el.

Igen erősek voltak a szerb pénzintézetek is. 1909-ben 141 pénzin-
tézetük volt (a horvátországi szerb pénzintézeteket is beleszámítva) 
18.736.675 aranykorona alaptőkével, és 69.472.701 korona betéttel. 
(Sajnos olyan adataink nincsenek, amelyek csak a vajdasági szerb pénz-
intézetekre vonatkoznak.) Összehasonlításképpen megemlítjük, hogy 
ugyanebben az időben 170 román kisebbségi pénzintézet működött 
Magyarországon 27.563.000 korona alaptőkével, és 67.818.000 arany-
korona betéttel. Szlovák pénzintézet 60 volt, amelyeknek 89.148.000 
aranykorona alaptőkéjük és 56.829.000 korona betétjük volt.

Miután a szerb nép túlnyomóan földművelő, a zágrábi Privrednik 
társaság célul tűzte ki szerb iparos és kereskedő osztály megteremtését, 
éspedig úgy, hogy az ország minden részében szerb ifj akat iparos- és 
kereskedőtanoncoknak helyezett el. A társaság működése alatt igen 
sok ezer ifj út helyezett így el, megteremtve a mai erős és művelt szerb 
kereskedőosztályt.

Természetesen nem lehet lélek nélkül lemásolni kisebbségi sorsban 
élt elődeink intézményeit és célkitűzéseit, de sokat okulhatunk azok-
ból, és felhasználhatjuk annak tanulságait a magunk hasznára – egy 
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céltudatos, reális kisebbségi gazdasági program kidolgozásánál. A 
legfontosabb tanulság azonban az, amit feltétlenül le kell vonnunk a 
volt vajdasági szerb kisebbség gazdasági szervezeteik eredményeiből, 
hogy a tömörülésben, a szövetkezetek megalakításában olyan erő 
van, amelyet semmiféle népmozgalom – amely komoly eredményekre 
törekszik – nem mellőzhet. A vajdasági magyar kisebbség gazdasági 
szervezkedésének sem lehet tehát más útja, mint az erők gazdasági 
szervezetekbe való tömörítése.

A falu szerepe a magyar kisebbségi mozgalomban

A falu és a magyar földműves osztály kérdése – bár ez a legfontosabb 
kisebbség probléma – eddig mind a három magyarok által is lakott 
utódállamban el volt hanyagolva. Még a legtöbb történt ebben a 
kérdésben Erdélyben, ahol azonban csak a falukutatásig jutottak el, 
tehát bizonyos szociográfi ai munka történik, míg Csehszlovákiában 
és Jugoszláviában a kérdés csaknem irdatlan. Szlovenszkóban történt 
ugyan annyi, hogy Rimaszombatban parasztiskolát állítottak fel, amely 
a szakszerű kiképzés mellett a kisebbségi problémát is felölelte, azonban 
ez az iskola is igen rövid idő alatt megszűnt. Jugoszláviában, helyesebben 
a Vajdaságban pedig még ennyi sem történt. A kisebbségi politika, de 
különösen a gazdasági politika vezetőinek azonban már régen fel kellett 
volna ismerniük azt a végtelen fontosságot, amelyet a falu, illetőleg a 
magyar földműves osztály jelent a mi kisebbségi életünkben.

A vajdasági magyarság legalább 80 százalékban a földművelésből él, 
és így ennek a társadalmi osztálynak egészséges alapra való helyezése, 
és ezáltal fennmaradásának lehetővé tétele egyenlő a jugoszláviai ma-
gyarság fennmaradásával. A falu az a tartalék, ahonnan a városi magyar 
kisebbség is utánpótlást meríthet, és így elsőrendű feladat a magyar falu 
és a magyar földműves osztály gazdasági felemelése. Ha a magyar falut 
sikerült politikailag és gazdaságilag felemelni, úgy ez felemelkedését 
jelenti az egész kisebbségi magyarságnak is. A régi Magyarország szerb 
kisebbségi mozgalma felismerte azt az erőt, amelyet a falu és a föld 
jelentett mozgalmában, és sikerült a szerb gazdaosztályt igen nagymér-
tékben felemelnie, úgy politikai, úgy gazdasági és erkölcsi tekintetben. 
Az a jelszó, hogy: „ne eresszük ki kezünkből a földet!”, nem csak üresen 
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kongó frázis volt az egykori vajdasági szerb nemzeti kisebbségnél, hanem 
olyan gazdasági program, amely erőt adott a politikai küzdelemre is.

Az most már a kérdés, hogy a magyar falu felemelése miként tör-
ténik? Ennek a munkának két irányban kell folynia: emelni kell a 
földműves osztály gazdasági tudását, szak- és egyéb ismereteit, hogy 
ezáltal megállja helyét a többi itt lakó néppel szemben a gazdasági 
küzdelemben, és tudatosítani kell a magyar földművelő népben azt, 
hogy ő a magyarság alapja, ő az, aki által és akiért történik a kisebbségi 
mozgalom. Ennek a tudatosításnak elengedhetetlen előfeltétele, hogy 
megszerezzük a falusi magyarságnak azt, amit az iskolától nem kapha-
tott, továbbá megadjuk azt a lehetőséget, hogy gazdasági szakismereteit 
a lehető legnagyobb nívóra emeljük. 

Miként történhet ez meg? Kétségtelen, hogy a gazdasági szakis-
meretek nyújtására és fejlesztésére a legjobb alkalom, a legjobb mód a 
mezőgazdasági szakiskolák felállítása lenne, amelyet a gazdasági egye-
sületekkel és gazdakörökkel együttesen lehetne és kell is megoldani. 
Nem hisszük, hogy gazdasági szakegyesületeink és gazdaköreink ne 
lennének hajlandók az ilyen iskolák alapítására, egy átfogó tanulmányi 
rend kidolgozására és megfelelő szakelőadók kiküldésére. Magunk is 
több okleveles gazdászt ismerünk, akik a nagybirtok megszűnése foly-
tán jóformán állás és foglalkozás nélkül vannak, és akiket nagyszerűen 
lehetne felhasználni ezekben az iskolákban szakelőadókul. A nem 
közvetlen gazdasági szaktárgyak előadására pedig számos intellektuális 
erő áll a vajdasági magyarság rendelkezésére. Ezeket a lehetőségeket ki 
nem használni végzetes hiba lenne, ami nagyon megbosszulná magát. A 
szakiskola megtaníthatná földműves népünket a fölművelés magasabb 
fokára, a termelés szükséges átszervezésére, a mezőgazdasági számve-
tésre és mindazokra a dolgokra, amelyek a kis- és középbirtok helyes 
és okszerű vezetésére feltétlenül szükségesek.

A másik fontos kérdés a magyar földműves nép öntudatra ébresz-
tése, és benne a kisebbségi küzdelemben való részvétel kötelességének 
tudatosítása. Meg kell győzni a magyar földművelő népet, hogy a 
kisebbségi küzdelem nem „úri politika”, hanem sors adta kötelesség, 
amelyben részt vennie elhivatottság nyelve és kultúrája fennmaradása 
érdekében. Meg kell győzni ezt a földműves osztályt, hogy ez a küzde-
lem nagy részben őérte folyik, és rá kell venni, hogy őáltala is folyjék. 
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Minden magyar megmozdulásban, minden magyar egyesületben kell, 
hogy érvényesüljön népünk igazi karaktere, az, hogy ezekben a meg-
mozdulásokban ott szerepeljenek a magyar falu vezetői is. Hiba lenne a 
magyar mozgalmakat csak az intellektuális osztályra korlátozni – még 
a kulturális mozgalmat is beleértve! –, mert mindenütt ott van a helye 
a magyarság zömét képviselő földműves osztály embereinek is.

Jugoszláviában a birtokreformot – politikai és nemzetiségi okok-
ból – jórészt a magyar nagybirtok terhére hajtották végre, azonban 
kizárták annak áldásaiból a nincstelen magyar parasztságot. Jugoszlá-
viában ennek ellenére még a magyar földműves nép – illetőleg a kis- és 
középgazda – gazdasági helyzete aránylag a legjobb. Köszönheti ezt 
egy véletlen szerencsés adottságnak: az ország gazdasági struktúrája 
olyan, hogy abban domináló szerepe a kisgazdának van. A vajdasági 
magyar nép gazdasági szervezete pedig teljesen azonos képet mutat az 
állam gazdasági struktúrájával. Miután pedig a törvények és gazdasági 
rendelkezések mindig a legtöbb politikai erőt képviselő osztály igényei 
és érdekei szerint hozatnak, így a vajdasági magyar mezőgazdasági 
népesség – értvén ez alatt elsősorban a kis- és középgazdát – az összes 
magyar társadalmi osztályok közül gazdaságilag a legkevésbé sínylette 
meg kisebbségi helyzetét. A magyar kisgazdaosztálynak tehát még elég 
ereje maradt arra, hogy az önmaga fenntartására irányuló küzdelemben 
hatékony részt vegyen, és fölös gazdasági erejét ennek a célnak előmoz-
dítására fordítsa.

A kisebbségi mozgalom és a gazdasági szervezés is a magyar föld-
művelő, a kis- és középgazda osztályon kell hogy alapuljon. Ez nemcsak 
számban a legnagyobb, de gazdaságilag is legerősebb rétege a kisebbségi 
népnek, s ennek a gazdasági erőnek konzerválása, továbbfejlesztése és 
a kisebbségi harcban való csatasorba állítása olyan elengedhetetlen 
körülmény, amelyet egyetlen kisebbségi vezetőnek sem szabad szem 
elől tévesztenie.

A magyar kisiparos osztály jövője

Az önálló foglalkozásúak között a vajdasági magyar népkisebbségben 
a kisgazdák után legnagyobb számban a kisiparosok állnak. Ezen 
társadalmi osztály elszegényedésének oka főként az évekig tartott 
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általános rossz gazdasági konjunktúra, a magyar falvak lakossága 
vásárlóképességének hiánya. A magyar falu iparosa és kiskereskedője a 
gazdaosztályból él, annak rendelései és vásárlásai képezik forgalmát. Ha 
tehát a község gazdaközönsége nem tud a mezőgazdaságban szükséges 
új beruházásokat eszközölni, ha jövedelmének megcsappanása folytán 
nem tud a maga és családja kellő ruházkodásáról gondoskodni, úgy a 
falusi szabónak, cipésznek, csizmadiának, bognárnak, kocsigyártónak, 
kovácsnak, lakatosnak és pintérnek sem mehet jól, nem csinálhat for-
galmat, nem lehet haszna. Életnívója így a gazdáéval együtt alászáll. 
A falusi kisiparos és kiskereskedő anyagi helyzete ilymódon teljesen 
össze van kapcsolva a kisgazda sorsával. Ha jól megy a gazdának, abból 
haszna van a kisiparosnak és kiskereskedőnek is. A magyar kisiparos és 
kiskereskedő tehát anyagi jólétének haladását csakis a gazdatársadalom 
vagyonosodásától, jólétének emelkedésétől várja.

A kisiparos és kiskereskedő társadalomnak azonban a gazdasági 
konjunktúra jobbrafordulásáig is szüksége van helyzetének javítására, 
és ezért keresni kell a kisiparos és kiskereskedő anyagi helyzete lezül-
lésének egyéb okait is, ha a betegségre meg akarjuk találni a gyógyító 
írt. Annál nagyobb szükség van erre, mert a kisiparos és kiskereskedő 
osztály tagjai már a foglalkozásuk által megkívánt értelmességüknél 
fogva is egyik legfontosabb bázisát képezik a kisebbség politikai és 
kulturális mozgalmának.

A kisiparos és kiskereskedő egyik legnagyobb baja – éppen úgy, 
mint a kisgazdáknál is – az olcsó hitel hiánya, és a termelési költségek 
magassága. Erre a két bajra kell tehát az orvosságot megkeresni. Az 
olcsó hitel hiánya folytán sem a kisiparos, sem a kiskereskedő nem 
fejlesztheti üzemét, és nem tarthat lépést a gazdasági élet fejlődésével. 
A termelési költségek magassága folytán pedig a tömegtermelésre és 
eladásra berendezett gyáripar szorítja ki a kisipar termékeit, még saját 
községéből is. A kisiparosnak és kiskereskedőnek olcsó hitellel való 
ellátását kell tehát elsősorban megoldani. Éspedig ugyanúgy, mint a 
kisgazdákét, hitelszövetkezetek felállításával, amelyek vagy együttesen 
állítandók fel a kisgazdákkal, vagy önállóan, mint ipari és kereskedelmi 
hitelszövetkezetek. A szövetkezeti alapon álló hitel előnyeit felesleges-
nek tartjuk még egyszer kifejteni.
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A kisipar termelési költségeinek leszállítását szintén csak az erők 
egyesítésével érhetjük el. Ipari termelő és nyersanyagbeszerző szö-
vetkezetek és közös munkaműhelyek alapítása az az eszköz, amellyel 
a kisipar termelési költségei csökkenthetők, és versenyképessége a 
gyáripar termékeivel szemben fokozható. Ezeknek az ipari termelő 
és nyersanyagbeszerző szövetkezeteknek különösen a városokban van 
jelentősége, ahol az ugyanazon mesterséget űző kisiparosok tömegesen 
élnek. Nem kell talán külön kifejtenünk annak igen nagy előnyét, ha a 
kisiparosok a nekik szükséges nyersanyagot közösen tudják beszerezni 
egy közösen alakított anyagbeszerző szövetkezet útján. Elég rámutat-
nunk arra a nagy előnyre, amelyet a nagybani bevásárlások mind az 
elérhető beszerzési ár, mind a hitel tekintetében nyújtanak.

A közös termelőszövetkezetek és közös munkaműhelyek alakításá-
val szintén nagy előnyökhöz juthat a kisiparos, mert sok olyan költségtől 
szabadul, amely költségeket csak a közös műhely tud megszüntetni. Elég 
rámutatnunk a segédmunkaerők munkája racionálisabb kihasználásá-
nak lehetőségére, a műhelybér, az adó elérhető csökkenésére, és arra, 
hogy a munkavállalás lehetőségei is kiszélesednek a munkaerők egye-
sítése folytán. Ezek azon orvosságok, amelyek segítségével a gazdasági 
konjunktúra megjavulása nélkül is segíteni lehet a nehéz helyzetben 
lévő magyar kisiparos és kiskereskedő sorsán. 

A kisiparos társadalom megsegítésének kérdése egyik legfontosabb 
problémája a magyar kisebbség gazdasági megszervezésének, és az erre 
fordított munka igen sokszorosan fi zetődik vissza úgy anyagiakban, 
úgy erkölcsiekben.

Osztályharc és kisebbségi küzdelem

A XIX. század két nagy eszmeáramlat jegyében állott. Ekkor fejlődött 
ki teljességében a nacionális, a nemzeti eszme, és ugyanebben az időben 
– mintegy annak reakciójaképpen – váltak rendkívüli hevesekké az 
osztályharcok. Mindkét eszmeáramlat küzdelmei átnyúltak a mostani 
századba is, ami természetes is, mert hiszen egyik eszme sem tudott 
sem végleges győzelmet aratni, sem elbukni. A harc tehát tovább tart, 
és a két eszmeáramlat sokszor párhuzamosan küzd egymás mellett, 
míg sokszor szembetalálkozik egymással. A kisebbségi mozgalmakra 
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természetesen mindkét eszmeáramlatnak igen erős hatása volt és van. 
Természetes ez,  hiszen a kisebbségi mozgalom egyként foglal magában 
nemzeti és gazdasági érdekeket is. Minden kisebbségi mozgalom nem-
csak politikai és kulturális, hanem a gazdasági síkon is folyik, sőt igen 
nagy mértékben szövik át gazdasági érdekek. Éppen ezért kell minden 
kisebbségi mozgalomnak – mint ahogy minden politikai pártnak is – 
gazdasági programmal is rendelkeznie.

Az okos, célravezető politikai szervezkedésnek ugyanis mindig van 
valami gazdasági alapja. Hiszen a politika nem egyéb, mint megszer-
vezése annak a pártnak, amely valamely nép vagy osztály kulturális, de 
különösen gazdasági érdekeit képviseli, ezeket az érdekeket programba 
foglalja, s azok megvalósítása érdekében az alkotmány által biztosított 
eszközök igénybevételével küzd. Minden politikai párt, akár nyíltan 
megmondja, akár palástolja, valamely gazdasági érdeket képvisel. Így pl. 
a régi jugoszláviai pártok közül a szerb földműves párt nyíltan kimond-
ta, hogy a szerb földműves-szegénység érdekképviselete, így a Radics 
párt ugyanilyen nyíltsággal hirdette, hogy a horvát parasztság érdekeiért 
küzd. A régi radikális párt a szerbiai földbirtokosok és köztisztviselők 
pártja, a demokrata párt pedig a szerbiai polgárság (iparosok, kereske-
dők és bankárérdekeltségek) képviselete. Ugyancsak ilyen gazdasági 
érdekképviselet volt a jugoszláviai szociáldemokrata párt is, amely a 
szerbiai ipari munkások érdekeinek védelmét tűzte ki céljául, s végül 
ugyancsak gazdasági érdekképviselet volt a jugoszláviai németek pártja 
és a magyar párt is, amely a jugoszláviai németek, illetőleg a magyarság 
gazdasági és kulturális érdekeit kívánta szolgálni.

Mindezek a pártok hol nyíltan kimondták gazdasági jellegüket, 
proklamációkban hirdették, egyenesen dicsekedtek vele, hol pedig az 
általános közérdek takarójával leplezték, hogy tulajdonképpen valamely 
osztály vagy réteg gazdasági érdekképviselete a párt politikájának ten-
gelye. A legvilágosabban tűnik ki, mert a legőszintébben ki is mondják, 
hogy pártjuk gazdasági érdekképviselet, az osztályalapon szervezett 
pártoknál, elsősorban a szocialista pártoknál.

Az a kérdés merül most fel, hogy az adott viszonyok mellett a 
jugoszláviai magyar munkásság hol találhatja meg legjobban érdeke-
inek képviseletét. A magyar mozgalomban-e, avagy az osztályalapon 
szervezett munkáspártokban, amelyek nemzetiségi különbség nélkül 
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szervezik a munkásságot, de jórészt csak gazdasági érdekeik megóvására 
és a munkaviszonyok rendezésére. A válasz erre bármilyen komplikált-
nak látszik is, igen egyszerű.

Két kérdést kell megvizsgálnunk. Az egyik az, hogy milyen elnyo-
más nehezedik jobban a jugoszláviai magyar munkásságra: a nemzeti, 
vagy az osztályelnyomás? A másik, hogy ez a nemzeti elnyomás − amely 
végeredményben szintén gazdasági konzekvenciákban nyilvánul −, na-
gyobb-e, mint az az ellentét, ami a jugoszláviai magyarság egyes rétegei 
között fennáll. Ha megnézzük bármelyik állam – nincs szó itt speciáli-
san Jugoszláviáról – állami gépezetét, annak bármely megnyilvánulását, 
úgy azt találjuk, hogy az összes állami intézkedések legfőbb vezető 
szempontja a nacionális érdek, s ha ez a nemzeti érdek összeütközik más 
pl. osztályszempontokkal, az érvényesülő akarat és szempont csaknem 
mindig és majdnem kizárólag a nacionális érdek. Számtalan példát 
lehetne ennek igazolására felhozni, itt most csak egyet említek. Még a 
régi  Pasics- Pribicsevics éra idején a jugoszláv államvasutak elbocsátották 
a valamiképpen is nélkülözhető nem szláv alkalmazottak legnagyobb 
részét. De nem azért, mert a helyettük felvett szláv alkalmazottak és 
munkások jobban értettek a vasútnál szükséges munkához, vagy ol-
csóbban dolgoztak volna. Az elbocsátás tisztán nacionális szempontból 
történt, jóllehet nyilvánvaló volt, hogy a vasutaknak a magyar és német 
alkalmazottak és munkások elbocsátásából csak kára volt, mert a már 
begyakorolt munkaerők helyett tapasztalatlan, kezdő munkásokat 
kapott. Nyilvánvaló, hogy ennél az aktusnál is minden más szempontot 
legyűrt a nacionális érdek. Megállapítható azonban ebből a tényből az 
is, hogy a jugoszláviai magyar munkásságra még jobban nehezedik a 
kisebbségi sors, mint az osztályelnyomás.

Miután pedig minden gondolkodó ember előtt tisztán áll, hogy 
elsősorban a legnagyobb erővel ható veszély – jelen esetben a kisebb-
ségi sorsból adódó hátrány – ellen kell védekeznie, önként következik 
ebből, hogy a munkásság szervezkedésének is elsősorban e veszély 
elhárítására kell irányulnia, tehát a jugoszláviai magyar munkásság 
szervezkedésének is nemzeti alappal kell bírnia. Miután pedig az erők 
szétforgácsolódását jelentené, ha külön-külön szervezkedne a kisebbségi 
sorsban levő magyar iparos, kereskedő, tisztviselő és munkás, kell, hogy 
ezeket az erőket az egész kisebbségi magyarság egy közös szervezete 
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fogja össze, amely így jobban tudja védeni úgy a magyar munkásság, 
úgy a többi termelő osztály érdekeit.

A másik megvizsgálandó szempont, hogy a jugoszláviai magyarság 
egyes osztályai között nem nagyobbak-e az ellentétek, mint a kisebbségi 
sors adta hátrányok. Mindaddig, amíg a magyar nagybirtok a Vajda-
ságban megvolt, lehetett ez a kérdés vita tárgya. A vajdasági nagybir-
toknak az agrárreform útján való megszüntetése óta azonban ennek 
a kérdésnek az éle alaposan kicsorbult. A Vajdaságban ugyanis igazi 
nagyipar – a két cukorgyárat leszámítva – sohasem volt, belátható időn 
belül nem is lesz. A népesség nagy része földművelésből él, az egyetlen 
kapitalizált nagytőke a nagybirtok volt, s ennek megszűntével – de 
más egyéb okok folytán is – a vajdasági magyarság között az osztály-
ellentétek rendkívül nagymértékben letompultak. Kétségtelen hogy 
ennek következtében a még fennálló osztályellentétek kihatásaikban 
sokkal gyengébbek, mint a nemzeti elnyomási lehetőségek. A vajdasági 
magyarságon belül is vannak osztály- és rétegellentétek, ezek azonban 
sokkal jelentéktelenebbek, mint az államelmélet minden területén 
naponta megnyilvánuló, és mindnyájunkra egyformán nehezedő, a 
kisebbségi sorsból fakadó hátrányok.

A másik szempont is tehát a közös, a magyarság minden rétegét 
egységbefoglaló szervezkedés szükségességét igazolja. Ezen az elven 
belül természetesen vannak a munkásságnak osztályhelyzetéből szár-
mazó követelései is, amelyeknek védelme szintén kötelessége. Ha a 
magyar munkásság osztályhelyzetét akarja megjavítani, munkafelté-
teleit akarja kedvezőbbé tenni – aminthogy erre szükség is van –, úgy 
ennek az érdekképviseletnek is leginkább akkor tesz eleget, ha ehhez 
a küzdelméhez egységes szervezetben, a magyarság más osztályainak 
támogatását is kéri és veszi igénybe.

IV. Kultúrpolitikai kérdések

A kisebbségi kultúrpolitika célja és eszközei

Minden népkisebbségi mozgalomnak – mint amilyen a jugoszláviai ma-
gyarságé is – nemcsak politikai, gazdasági és szociális, hanem kulturális 
célkitűzései is vannak. Ez a célkitűzés nem lehet más, minthogy a ju-
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goszláviai magyarságot megtartsa a magyar kultúrának, megőrzi eddig 
szerzett kultúráját, igyekszik azt fejleszteni és a mai kor színvonalára 
emelni. Ha valamely kisebbség ezt a kulturális feladatát nem teljesíti, 
úgy előbb-utóbb nemcsak népkisebbség lesz, hanem kultúrnívóban is 
csökken, degradálódik, és minőségileg is alacsonyabb rendűvé, minőségi 
kisebbséggé is válik.

A Vajdaság – különösen pedig a Bácska – a magyar impérium alatt 
sem volt a magyar kultúra virágoskertje. A Bácska televény humusza 
gazdagságot adott ugyan, de ezt a jólétet nem tudta kultúrává átfor-
málni. Ami ezen a területen kultúra volt, az egyenes függvénye volt a 
budapesti kultúrának, s olyan speciális helyi kultúrát, mint amilyen 
például Nagyváradon, Miskolcon, Győrött vagy Pécsett fejlődött ki, 
a bácskai talaj nem tudott magából kitermelni. Már a magyar impéri-
um alatt is az itteni magyarságnak mintegy ötöde analfabéta volt, ez 
az arányszám azóta – különösen, ha a magyarul való írást és olvasást 
vesszük – bizonyára nem apadt, hanem megnőtt. Az impériumválto-
zás óta a vajdasági magyarság nemcsak a politikai és gazdasági vezető 
pozíciókból esett ki, hanem kulturálisan is degradálódott. A feltörekvő 
szláv kultúra hatalmas versenyét, amelyet az állam a lehető legnagyobb 
mértékben támogatott, az itt saját lábán sosem állt magyar kultúra – ezt 
valljuk be őszintén – nem bírta el. Amily mértékben terjeszkedett a 
szerb, ugyanolyan mértékben esett a magyar kultúra és annak színvo-
nala. Százával szaporodtak az államnyelvű elemi iskolák, ugyanakkor 
a magyar tagozatokban magyarul nem tudó tanerők terjesztették 
a kultúra alapelveit. Sorra eltűntek – kettő kivételével – a magyar 
középiskolák, helyettük majdnem minden nagyobb mezővárosban 
államnyelvű iskolákat rendeztek be. Megszűnt a hivatásos magyar 
színjátszás, s ehelyett már a régi impérium alatt is megvolt szerb szín-
társulatok kiterjesztették működési körüket mind időben, mind térben. 
A diktatúra idején a magyarság egész sor kulturális egyesületét tiltották 
be, amelyek helyett, ha újabban alakultak is mások, azok alapszabályai 
mindmáig jóvá nem hagyattak.

A magyar kultúra leromlásához azonban mi magunk is hozzájá-
rultunk. A régi magyar vezetők nagy része, akik legjobban ismerték 
ennek a területnek népét, igényeit és vágyait, az impériumváltozás 
után Magyarországra optáltak, eltávoztak a Vajdaságból, vagy vissza-
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vonultak a közélettől. Az itteni magyarság így jórészt vezetők nélkül 
maradt. Az eltávozottak talán soha helyre nem hozható kárt okoztak 
a magyarságnak azzal, hogy vezetők nélkül hagyták azt a népet, amely 
teljes önállóságra nem szokott, s amelynek ma inkább, mint valaha, 
szüksége lett volna kipróbált vezetőkre. A másik nagy hiba, hogy a 
magyarság vezetői nem jöttek rá arra, hogy a kisebbségi sorsra jutott 
magyarság kulturális mozgalmába bele kell kapcsolni a legszélesebb 
néprétegeket. Nem akadt magyar vezető, aki felismerte volna annak 
roppant fontosságát és nemzetfenntartó erejét, hogy ezt a népkisebb-
séget fenntartani, magyarságában megerősíteni csak úgy lehet, ha 
annak kultúráját demokratizáljuk, azaz a nemzettest minden egyes 
tagja részére hozzáférhetővé tesszük.

Nem nemzetfenntartó és teljesen célját tévesztő kultúra az, amely 
csak kevesek sajátja, amely kizárja magából a nagy népi közösséget. Lát-
tunk rendezéseket, amelyekből – már a hely folytán, ahol rendezték – ki 
kellett, hogy maradjon a magyar munkástömegek nagy része. A magyar 
kulturális törekvések legelső célja tehát az, hogy a kultúrát általánosítsa, 
demokratizálja, mindenkinek hozzáférhető tegye, és ezáltal eliminálja 
azt a fenyegető veszedelmet, hogy minőségileg is, kulturálisan is kisebb-
séggé legyünk. Ha ez megtörténik – már pedig errefelé megyünk! –, 
úgy hiába a politikai, sőt még a gazdasági síkon folyó munka is, mert 
kultúrátlan nép nem lehet gazdaságilag sem a jólét fokán. Az a nagyira-
mú verseny, amely ma a gazdaságban folyik mindenfelé a széles világon s 
itt a Vajdaságban is, minden gazdasági ágban annak hoz nagyobb sikert, 
aki nemcsak szakmájában, hanem kulturálisan is magasabb fokon áll. 
Az a magyar iparos és kereskedő, ha szakképzettségben egyforma is szláv 
kartársával, de egyetlen nyelven sem tud levelezni, nem ért a könyvve-
zetéshez, nem olvassa szakmája irodalmát, előbb-utóbb alulra jut az 
életért, a megélhetésért vívott küzdelemben. A kulturális erőkifejtések 
egyben tehát gazdasági célt is szolgálnak. Ha nem válunk minőségileg is 
kisebbséggé, úgy ez egyben azt is jelenti, hogy gazdaságilag sem lettünk 
alacsonyabb rendűek és másoktól függők.

Az a kérdés merült fel tehát: hogyan, milyen eszközökkel érhetjük 
el kitűzött kulturális céljainkat? Ma kétféle olyan nevelést ismerünk, 
amelynek helyes kiépítése elvezet ehhez az úthoz. Az egyik az iskolai, a 
másik az iskolán kívüli nevelés. Amint küzdünk a kisebbségi iskoláért, 
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éppen úgy kell harcolnunk iskolán kívüli művelődési szervezeteink 
teljes kiépítéséért. És ahogy harcolunk azért, hogy minden kisebbségi 
gyermek anyanyelvén való tanításhoz jusson, úgy kell harcolnunk azért 
is, hogy mindenki részére lehetővé tehessük az iskolán kívüli oktatást. 

Ha tehát a vajdasági magyarságot kultúrájában meg akarjuk erő-
síteni, és azt magasabb színvonalra kívánjuk emelni, úgy két kérdést 
kell lehetőleg jól megoldanunk. Az első ezek közül az iskolakérdés. 
A jugoszláviai magyarság kultúrájára az elmúlt majdnem két évtized 
alatt legnagyobb súllyal az iskolakérdés nehezedett. A névvegyelemzés 
folytán a szlávul mit sem tudó magyar gyermekek az elemi iskolák szerb 
tagozatába kerültek, melynek eredménye az lett, hogy az ezen iskolákból 
kikerült magyar gyerekek félanalfabétaként jöttek ki – se magyarul, se 
szerbül nem tudnak rendesen –, elvesztek nemcsak a magyar, hanem az 
általános kultúrára nézve is. A kellő számú magyar középiskola hiánya, 
valamint a névvegyelemzésnek a középiskolákban is való alkalmazása 
mindinkább lehetetlenné teszik a magyar ifj úságnak a művelt pályákra 
való kiképzését. Súlyos hiánya a magyar oktatásügynek a megfelelő 
számú magyar tanító hiánya is, aminek következménye, hogy a magyar 
tagozatokban magyarul nem, vagy nem kellően tudó tanítók nevelik 
az ifj úságot. Mindezek az okok hozzájárultak a vajdasági magyarság 
kulturális lezülléséhez.

Ezt a folyamatot megállítani, fokozatosan a régi nívóra emelni a 
vajdasági magyarság kultúráját: ez lehet, s kell, hogy legyen a vajdasági 
magyarság kulturális mozgalmának célja. Ennek a célnak az elérésére 
azonban nem elég az iskolakérdés rendezése. Az iskolával nem fejeződhe-
tik be a magyar nép művelődése. Az iskolákban kapott alapokat tovább 
kell fejleszteni, és meg kell teremteni az iskolán kívüli intenzív oktatást. 
A többségi népnél a népműveltségnek azt a kiegészítését elvégzi maga 
az állam és az állami támogatásban részesülő egyesületek. A kulturális 
autonómiát nélkülöző kisebbségeknél azonban az iskolán kívüli oktatás 
szintén kisebbségi feladat. Mindaddig, amíg olyan kulturális autonó-
miához nem jutunk, mint amilyennel az észtországi németek és zsidók 
rendelkeznek – ahol az állami bevételeknek a kulturális intézményekre 
eső részét százalékszerűen felosztják az államot alkotó egyes népek 
között –, az iskolán kívüli oktatás költségeit a kisebbségnek magának 
kell előteremtenie.
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Jól tudjuk, hogy a jugoszláviai magyarság ma éppen elszegényedésé-
nél és kulturális degradálódásánál fogva megcsappant áldozatkészségű 
kulturális mozgalmaink iránt is, mégis a magyarság vezetőinek oda 
kell hatniuk, hogy ezt az áldozatkészséget a maximumig növeljék. 
Kulturális kérdésekben pedig az egész magyarságnak együtt kell dol-
goznia, akármilyen ellentét választja is őket el a napi politikában vagy 
világnézetben. A legrendszeresebben kell megszervezni az iskolán kívüli 
oktatás szerveit, és a közönséget rá kell nevelni az előadások látogatá-
sára. Szuggerálni kell a népnek, hogy a kulturális mozgalomban való 
részvétel és az előadások látogatása éppen úgy kisebbségi kötelesség, 
mint a többi kisebbségi mozgalomban való munka. Az előadások 
látogatásánál pedig természetesen nem gondolunk csak a műkedvelő 
színelőadásokra.

Az iskolán kívüli oktatás legfontosabb és legsürgősebb feladata 
az analfabetizmus és félanalfabetizmus kiirtása. Mindazokat tehát, 
akiknek nem volt módjuk iskolába járni, vagy akik szláv tagozatokba 
jártak, és ennek folytán nem tanulhattak meg magyarul írni és olvasni, 
meg kell tanítanunk a magyar betűvetésre és a magyar olvasásra. Ezek 
részére tehát külön tanfolyamokat kell rendezni. Nem lehetséges, hogy 
legyen magyar tanító, vagy ennek hiányában más intelligens magyar 
ember, aki megtagadná egy ilyen tanfolyam vezetését, még akkor sem, 
ha az nem jár díjazással. Ilyen tanfolyamokkal, s azoknak évről évre való 
megújításával ki lehet irtani ezt a legnagyobb népbetegséget, az anal-
fabetizmust, vagyis az anyanyelven való írni és olvasni tudás hiányát.

De nem elég írni és olvasni! Aki a népek nagy versenyében meg akar 
állni, annak műveltségre és szaktudásra van szüksége. Tanfolyamokat 
kell tehát rendezni, amelyeken az általános műveltség alapjait, másrészt 
gazdasági ismereteket, könyvelést és számtant kell előadni. A gazda-
sági ismeretek kibővítésére szolgáló előadásokat a helyi gazdakörrel 
együttesen kell megvalósítani. Ezeket az előadásokat, ha a községben 
van arra alkalmas intelligens ember, azok tartsák, ha pedig helyben 
nem volna, úgy kérjenek az illető községek előadót a legközelebb fekvő 
város közművelődési egyesületétől, amely bizonyára készségesen tesz 
eleget az ilyen kérelemnek. Lehetővé kell tennünk minél több falusi 
magyar ifj únak, hogy középiskolai vagy egyetemi végzettséget kívánó 
pályára készülhessen, hogy utánpótlást biztosítsunk a magyarságnak 
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vezetőkben. A módosabb magyar gazdáknak ezen a téren áldozatkész-
séget kell tanúsítaniuk. 

Nagyfontosságú kultúrmunkát kell elvégezni a falusi magyar 
közművelődési egyesületnek a magyar betű, tehát a magyar könyvek, 
folyóiratok és napilapok terjesztése körül. Rá kell szoktatni népünket 
az olvasásra. Meg kell értetni a néppel, hogy milyen fontos és milyen 
hasznos minden emberre a könyvek és lapok olvasása, és meg kell 
magyarázni, hogy a magyar könyv és a magyar újság olvasása egyben 
a legolcsóbb szórakozás is mindenki részére, és amellett aki magyar 
könyvet és magyar újságot olvas, egyben tagjává válik a nagy magyar 
kultúrközösségnek.

Minden községben meg kell tehát szervezni a MAGYAR NÉP-
KÖNYVTÁRAT, amelyben a szórakoztató szépirodalmi munkák 
mellett legyenek benne a hasznos gazdasági könyvek is. A közművelő-
dési egyesületek pedig gondoskodjanak arról, hogy azok, akik anyagi 
helyzetüknél fogva egyedül nem képesek a napilapok járatására, ketten-
hárman összeállva járassanak valamely magyar lapot. Áldozatkészség és 
áldozatok hozása nélkül nincs kisebbségi mozgalom. Arra kell gondolni 
mindenkinek, akitől áldozatot kérnek, és aki áldozatot hoz, hogy min-
den ilyen áldozat közelebb hoz bennünket nagy célunkhoz: a jugoszlá-
viai magyarság kultúrájának kiteljesüléséhez. Mindenki arra gondoljon, 
hogy a tőle kért áldozat megtagadása a magyar kultúra előrehaladását 
gátolja, ha csak kisebb mértékben is. Arra kell gondolni mindenkinek, 
hogy a magyar kultúra fejlődése egyben a nagyobb karéj kenyeret is je-
lenti minden magyar részére. Mindezeknek a feladatoknak elvégzésére 
pedig minden községben meg kell alakítani a magyar közművelődési 
egyesületet. Ez legyen a vajdasági magyarság kultúrszervezete, amely 
összefogja és irányítja a magyar kulturális mozgalmat.

Végül meg kell kísérelni egy állandó jugoszláviai magyar színházi 
koncesszió engedélyezését. Ebbe a társulatba a még itt élő magyar szí-
nészeket, és az egyes műkedvelő társaságok legjobbjait kell megnyerni. 
Egy ilyen színtársulat létét már a nagyobb vajdasági magyar városok is 
biztosítják. Egy későbbi feladat lenne az állandó színtársulat mellett 
a színiiskola felállítása, ami a kellő utánpótlást biztosítaná a társulat-
nál. Ennek a tervnek a kivitele nem lebecsülését jelenti a már most is 
szépen működő magyar műkedvelő társaságoknak, hanem csak azok 
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munkájának tökéletesítése és betetőzése. Valljuk be, hogy az igényesebb 
publikumot ezek a műkedvelő előadások nem mindenben elégítik ki. 
Éppen ezért szükség van egy olyan művészi nívón álló társulatra, amely 
egyrészt ezt az igényesebb közönséget is kielégíti, másrészt amelytől 
éppen műkedvelőink tanulhatnak. Éppen az a tény ugyanis, hogy a 
vajdasági magyar műkedvelőknek nincs kitől tanulniuk, mert nem 
látnak magasabb színvonalú, hivatásos színészektől való előadást, aka-
dálya a műkedvelő társaságok magasabb nívóra való emelkedésének is. 
Ennek a kulturális programnak megvalósítása egyszerre természetesen 
nem vihető keresztül, de arra kell törekedni, hogy az lépésről lépésre a 
megvalósulás stúdiumába jusson.

A szerbek kultúrája a háború előtti 
Magyarországon 

A kisebbségi nép fenntartásának egyik talán leghathatósabb eszköze a 
kulturális síkon folyó munka eredményessége. Hogy ezen a munkate-
rületen valamely kisebbségi nép milyen eredményeket érhet el, annak 
fényes bizonyítéka az a kultúrmunka, amelyet az akkor még kisebbségi 
sorsban élt szerb nép a régi Magyarországon végzett. Ennek a munkának 
eredményeit ismertetjük az alábbiakban

|

A magyarországi szerbek kultúráját, politikai és gazdasági küzdelmeit 
összefoglalóan ismertette  Jaksics Vasza a Társadalomtudományok 
Szabad Iskolájában Budapesten 1912-ben tartott előadásában. A sta-
tisztikai adatok  Jaksics ezen előadásából valók.

A szerb nép a háború előtti Magyarország területén tömegesebben 
a tizenhatodik század [helyesen: tizenhetedik század] vége felé tele-
pedett le   Crnojevics Arszén pátriárka vezetése alatt, és nagy részben 
a mai Vajdaság területe rendeltetett lakóhelyül a török elől menekülő 
több tízezer családnak. A letelepülő szerbek nagy része katonailag 
volt szervezve, és az úgynevezett határvidék védelmét látták el. Ez a 
tény döntő befolyást gyakorolt a vajdasági szerb népnek nemcsak a 
politikai és gazdasági, hanem kulturális fejlődésére is. Mint katonanép, 
különösen a tizennyolcadik század első felében a régi monarchia egész 
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hadseregének majdnem a felét a szerbek tették ki, ami természetesen 
fi zikailag és kulturálisan is erős visszahatást gyakorolt a vajdasági szerb 
népre. Ennek a ténynek hatását  Jaksics a következőkben fejtegeti: „A 
szerbek a bevándorlás után elfoglalják a török támadásnak leginkább 
kitett területet, amiért is kénytelenek földalatti odúkban és barlangok-
ban meghúzódni. Iskolát állítani nem engedik őket, idegenből tanító-
kat csak nehezen hozhatnak, belföldi képzett tanítóik nincsenek. Az 
Oroszországból hozott tanítók bevezetik az iskolába és az irodalomba 
az orosz nyelvet, melynek a nép sem az iskolában, sem az irodalomban 
semmi hasznát nem veheti. Ezen orosz szláv nyelv olyan messze állott 
a nép nyelvétől, mint a magyaroknál a régi Halotti Beszéd nyelve a 
mai magyar nyelvtől. Az iskolák, melyek a szerbeknél is szaporodni 
kezdtek, nem lehettek védőbástyái a szerb nép nemzetiségének, mert 
azokat politikumnak tekintették.”

A magyarországi szerbek kultúrájának ez a sivár képe azonban 
alaposan megváltozott, amikor a szerb nép hadiszolgálatai ellenében 
megkapta az uralkodótól a császári pátensekben már többször biz-
tosított szabadságjogokat, s ezek között azt a jogot, hogy egyházi és 
iskolai ügyeit autonóm intézheti, vagyis a kulturális önkormányzatot. 
Az önkormányzatnak legutolsó írott jogszabálya az 1868. évi IX. 
törvénycikk, amely szerint a görögkeleti szerb egyház hívei jogosítva 
vannak egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi ügyeiket az 
országos törvények korlátai között egyházi gyülekezeteikben (kongresz-
szus) önállóan intézni, rendezni a király által jóváhagyandó szabályok 
értelmében saját közegeik útján. A szerbség tehát kulturális autonó-
miát élvezett, amely bár a kormány ellenőrzésének volt a gyakorlatban 
alávetve és sokszor korlátozva, mégis olyan előnyt jelentett, amelyet 
ma Európa 40 millió kisebbségi népei közül csak az észtországi német 
és zsidó kisebbségek élveznek. Ennek a kulturális autonómiának volt 
részben köszönhető, hogy a magyarországi szerb nép kulturális és faji 
egyediségét meg tudta őrizni. Ez az autonómia a szerb nép jelleméhez 
és hajlandóságaihoz képest eléggé demokratikus volt. Benne a világi 
elemek igen nagy befolyásra tettek szert, és demokratikus berendezését 
mutatja, hogy abban az időben, amikor Magyarországon a munkás-
párton kívül csak egy két radikális és liberális ideológus követelte 
az általános választói jogot, a szerb egyházi kongresszus az általános 
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választójog útján választott egyházi és világi képviselőkből alakult 
meg. S míg az uralmon levő faj vallásának fő egyházi méltóságait ki-
nevezés útján töltették be, addig a szerb pátriárkát ez a demokratikus 
gyülekezet választotta.

Ezt a népies autonómiát azonban erősen és sokszor erőszakos magya-
rázatokkal – a főfelügyeleti jog címén – csorbította az államhatalom, 
hogy ezáltal politikai befolyást szerezzen magának a szerbségben. A 
szerbek politikai harca is legtöbbször az egyházi autonómia körül 
forgott. A kormány a demokratikus összetételű kongresszussal szem-
ben sokszor igyekezett a püspöki kart kijátszani, amellyel egy ízben 
új statútumokat is hozatott, amelyben az egyházi bírósági hatalmat a 
püspöki kar gyakorolja a kongresszus által választott fórum helyett. Ezt 
a szabályzatot gróf  Khuen előterjesztésére  Ferenc József is jóváhagyta, 
azonban ez ellen a nép tiltakozó gyűléseken demonstrált.

A g. kel. szerb egyház részére a papnevelést a karlócai teológiai in-
tézet végezte. Ezen főiskolán kívül volt a szerbségnek két gimnáziuma 
(Karlóca, Noviszád), 3 tanítóképzője (Szombor, Pakrac és Károlyváros), 
3 felső leányiskolája (Noviszád, Szombor és Pancsevo). Ezen intéze-
teket – ez utóbbiak kivételével – a nemzeti iskolai alap tartotta fenn, 
s tanítási nyelvük természetesen a szerb volt. Ezen iskolák növendé-
keinek száma több mint 1200 volt. Az egyházközségek által eltartott 
felekezeti elemi iskolák száma (nem számítva a 17 horvátországit) 
268, a tanítók száma 314, a tanítónőké 317 és az óvónőké 12 volt. A 
szerb nemzeti alapok vagyona 1905-ben 17.495.236 K, amelynek évi 
jövedelme 1.141.901 K volt.

A szerb irodalmat a Matica srpska ápolta. Feladata a könyvek kiadása 
és terjesztése által leginkább a népi kultúra emelése volt. 1912-ben az 
egyesület tagjainak száma 1879 volt. Az egyesület által kiadott köny-
vek példányszáma azonban igen kicsi, leginkább 2–3 ezer példányban 
jelentek meg a Matica kiadványai. A kulturális intézmények közül a 
Maticán kívül meg kell említenem a Szerb Nemzeti Színház társaságot, 
amely egy-két hónapos turnusokban végiglátogatta a Vajdaság városait, 
sőt működését Horvátországra és később Bosznia−Hercegovinára is 
kiterjesztette.

A magyarországi szerb irodalom különösen addig volt erős, amíg a 
vezető szerepet ebben – a szerbiai kultúra erősödésével – Beográd át 
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nem vette. A legkiválóbb költők  Jaksics Mileta69 és a szombori szár-
mazású  Petrovics Veljko.70 A vajdasági szerbségnek regényirodalma 
egyáltalában nincs ez idő tájt. A napi sajtó legerősebb orgánuma a 
noviszádi Zastava. A szerb írógárda igen demokratikus hajlandóságú. 
A szerb nép kultúrképességéről  Jaksics Vasza − kapcsolatban a ki-
sebbségi nyelvek jogaival− a következő megszívlelésre érdemes, és ma 
is aktuális néhány mondatot mondja: „A szerb népben szunnyadozó, 
különös kulturális energiákat illetőleg, általában mondhatjuk, hogy 
nagymértékben ki van fejlődve nála a szép iránti érzék. Ezt bizonyítják 
a női kézimunka, a csilimek, a kötés, a szerb vászon. A szép feldíszített 
ruha valódi mániája, s erre rengeteg időt pazarol, mi ellen régi időkben 
a püspökök azáltal küzdöttek, hogy azt is meghatározták, hogy a csipke 
milyen széles lehet. Ezen szunnyadozó energiának talán egyik megnyi-
latkozásai  Mestrovics szobrászunk feltűnést keltett mesterművei, aki 
mint pásztorfi ú kezdte művészi karrierjét. Ismert dolog, hogy a szerb 
népköltemények első megjelenésük után bámulatba ejtették a művelt 
világot, köztük  Goethét is. Sokan a szerb népköltemények kedvéért 
tanulták a szerb nyelvet. A szunnyadó energiák napfényre jutását és 
érvényesülését nem volna szabad megakadályozni. Az egyik kultúrának 
nem az a feladata, hogy a másikat megsemmisítse, hanem hogy egymást 
kölcsönösen gazdagítsák. Az egyik népfajnak nem az a feladata, hogy a 
másik szellemi alkotásait akadályozza. De az egyik népfaj szunnyadozó 
kulturális energiája csak akkor fog napfényre kerülni, ha részére meg 
van engedve a kulturális szabad fejlődés, mindenekelőtt pedig a nyelv 

 69 Jaksics (Jakšić) Mileta (1869–1935) görögkeleti plébános, költő.
 70 Petrovics (Petrović) Veljko (Zombor, 1884. február 5. – Belgrád, 1967.) író, a modern 

szerb költészet képviselője. Jogi tanulmányait Pesten végezte, az első Balkán-hábo-
rú idején a Branik című újvidéki lap hadi tudósítója volt, a világháborúba önként 
jelentkezett. 1915-ben a hadsereggel együtt elhagyta Szerbiát. 1918-ban tagja volt 
az új állam oktatási minisztériumának, s az újvidéki székhelyű Bácska–Bánát–
Baranya osztályt vezette. Első verseskötete Rodoljubive pesme (Hazafias versek) 
címmel 1911-ben Belgrádban jelent meg. 1914-ben Na pragu (A küszöbön) címmel 
Pancsován adta ki újabb verseit. Kiváló ismerője volt a XVIII–XIX. századi szerb 
művészettörténetnek. O slikarskoj umetnosti Srba u Vojvodini XVIII i XIX veka 
című munkája ma is sokat idézett mű. 
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szabadsága. Meg kell jegyeznem, hogy Magyarországon sokat vétkeznek 
ezen kötelesség ellen. Soviniszták, kik a magyar nyelv jogát a népisko-
lákban képviselik, álláspontjukat azzal védik, hogy ők nem ellenségei 
a szerb nyelvnek, de a gyerekek a szerb mellett tanulják meg a magyart 
is. A szunnyadozó kulturális erő ébresztéséhez és nagy alkotásokhoz 
szükséges a nagy szabadság, ez pedig nálunk nincsen.”

Ez volt a háború előtt Magyarországon az akkori szerb kisebbség 
kulturális helyzete. Milyen távol vagyunk mi, jugoszláviai magyar 
kisebbség, ezektől az eredményektől!

Magyar munkaközösség

Nagyon régi megállapítás – közhely már –, hogy az erők egyesítése 
képesíthet csak nemzeteket, társadalmakat, osztályokat nagy kérdések 
megoldására és efemer jelentőségű sikereken túlmenő alkotásokra. S ha 
áll ez a megállapítás a többségi nemzetekre, még hatványozottabban 
érvényes a kisebbségeknél, amelyek gazdasági és kulturális ereje sokkal 
korlátozottabb. Nem lehet tehát nagyobb feladata kisebbségi sorsban 
élő népnek, mint közös nevezőre hozni annak egész társadalmát, 
egybefoglalni minden rétegét, hogy minél nagyobb erőt állíthasson 
problémái megoldásának szolgálatába. 

Amilyen egyszerű ennek a ténynek felismerése, éppen olyan nehéz 
azonban annak keresztülvitele. Minden társadalom – különösen a mai 
modern kapitalizmus korában – igen sok, egymással ellentétes érdekű 
osztályra és rétegre oszlik, amelyeket még tarkítanak a különböző val-
lások és világnézeti különbségek is. Nem is találunk a világtörténelem 
során olyan helyzetet – talán csak az egész országot veszélyeztető táma-
dó háborút kivéve –, amikor az egész társadalmat sikerült volna közös 
nevezőre hozni éppen a gazdasági és más érdekek különbözősége miatt.

Ebből a szempontból, sajnos, igen kedvezőtlen helyzetben van a 
jugoszláviai magyar kisebbség. A nagy történelmi átalakulás idején, 
mikor még érintetlenül állott a Vajdaságban a magyar nagybirtok, ami-
kor még itt volt egy aránylag jó helyzetben levő magyar köztisztviselői 
osztály, amikor a háborún meghízott vállalkozói és kereskedői osztály 
in fl oribus volt, amikor a lateiner osztálynak még jól ment – egy ilyen 
közös nevezőre hozása a vajdasági magyar társadalomnak lehetetlen lett 
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volna. Ma azonban, amikor a magyar nagybirtokos osztály – nem tarto-
zik ezen írás keretébe az okok felsorakoztatása – tönkrement, a magyar 
köztisztviselő osztály elvándorolt vagy állásnélkülivé vált, a gazda, az 
ipar és a kereskedelem létéért küzd, a lateiner tengődik, amikor – ha 
a vajdasági magyar társadalmat osztályozni kívánnók –, egy igen kis 
rétegtől eltekintve lumpenproletárokra, proletárokra és félproletárokra 
oszthatnók csak, egy ilyen közös nevezőre hozás nemcsak lehetőség, 
hanem parancsoló szükségesség is. 

A vajdasági magyar társadalomban, amelynek számtalan megoldat-
lan problémája van, kell lenni egy olyan fórumnak, amelyben segítő 
kezet remél, oltalmazót nyer és támogatót kap. Ez a szerv lenne a magyar 
munkaközösség. Természetes, hogy ennek a szervnek megalkotásánál 
nem gondolok papíros-egyesületre, egy mondvacsinált szervezetre, 
hanem olyan egyesülésre, amelyben eleven erő él, amely akar és tud 
cselekedni, és amelynek módja is van erre. A magyar munkaközösségnek 
magába kell foglalnia az egész vajdasági magyar társadalmat nemre, 
felekezetre, társadalmi osztályra és rangra való tekintet nélkül. Tagja 
kell, hogy legyen minden jugoszláviai magyar ajkú állampolgár, de 
éppúgy tagja kell, hogy legyen minden itt működő magyar kulturális 
gazdasági vagy társadalmi egyesület is, egyszóval az egész jugoszláviai 
kisebbségi magyar társadalom kifejezője, szervezete és képviselete 
legyen ez a szervezet. Fennállását olyan progresszív módon megálla-
pított tagsági díj biztosítaná, amely tekintettel van a tagok kereseti 
viszonyaira, s ahol a nagyobb vagyon van vagy több jövedelem, nagyobb 
terhet is visel anélkül, hogy ez több jogot is adna. A nagyobb vagyon 
és magasabb jövedelem társadalmi kötelezettségeinek éppen ebben 
a szervezetben kell megnyilvánulnia. Nem szabad választóvonalnak 
lenni ebben a szervezetben, a politikai véleménykülönbségnek vagy 
pártállásnak sem, ahogy nem lehet válaszfal a világnézeti különbség 
sem. A szövetkezeti rendszer alapjának, a kölcsönös segítés elvének kell 
érvényesülnie a munkaközösségben, amelynek központi szervezete és 
állandó titkársága irányítja Jugoszláviában a magyar kisebbségi gazda-
sági és szellemi munkáját.

A munkaközösség feladata, hogy kezdeményezze, megalakítsa és 
vezesse a kisebbségi magyar társadalom minden együttes életmegnyil-
vánulását. Hatáskörébe tartozik a termelő, a fogyasztó, értékesítő és 
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hitelszövetkezetek megszervezése, kulturális, dal-, sport- és társadalmi 
egyesületek alakítása, a magyar kisebbség kataszterének elkészítése és 
állandó statisztika vezetése, népies jellegű napi és hetilapok kiadása, 
az iskolán kívüli oktatás és társadalmi akciók szervezése, és minden 
ügy, amely az itteni magyarságot közösen érdekli. A szervezet azonban 
nem lehet minden magyar intézménynek állandó gyámja. Minden a 
munkaközösség útján életre hívott szervezet később a saját lábán fog 
járni, s bár tagja marad a munkaközösségnek, de teljes autonómiával 
intézi saját ügyeit, csak a munka megszervezése és eszmei vezetése lehet 
a munkaközösség állandó feladata.

Két speciális feladata is lenne a munkaközösségnek. Az első, hogy 
fi gyelemmel kísérje a magyar kisebbségi ifj úság jövőjét, elhelyezkedési 
lehetőségeit, és ebben a tekintetben programot dolgozzon ki, megjelölve 
az utat és a lehetőségeket a magyar kisebbségi ifj úság gazdasági elhelyez-
kedésére. A másik speciális feladat a kisebbségi szociográfi a elkészítése. 
Nem nyúlhatunk addig egyetlen fontos problémánk megoldásához 
sem, amíg a vajdasági magyar kisebbség gazdasági és kulturális térképét 
meg nem rajzoltuk. Csak ennek birtokában tudunk programot alkotni, 
terveket kidolgozni és a lehetőségeket mérlegelni. Ha tehát rangsorban 
nem is, de a munka szempontjából egyik legelső feladata ennek a gaz-
dasági és kulturális térképnek, a kisebbségi szociográfi ának elkészítése, 
hogy ennek birtokában további megfelelő lépéseket tehessünk. Ennek a 
munkának elvégzésére pedig a megalkotandó magyar munkaközösséget 
tartjuk a leghivatottabb fórumnak, amelynek e tervezet szerint arra a 
szükséges anyagi fedezete is meglenne.

A jugoszláviai kisebbségi magyarságnak a mai gazdasági lezüllöttség 
idején a gazdasági szervezkedésre kell a legnagyobb gondot fordítania, 
s így a magyar munkaközösségnek is ez kell, hogy elsőrendű feladata 
legyen. A munkaközösség tehát kezdeményezője, vezetője és irányítója 
a kisebbségi magyarság minden komoly életmegnyilvánulásának, s így 
csak természetes, hogy annak megszervezésére – politikai pártállás és 
világnézeti különbség nélkül – a jugoszláviai magyarság legkiválóbb 
erőit kell megnyerni.
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V. A kisebbségi kérdés nemzetközi vonatkozásai 

A kisebbségi jogok védelme 

Számtalanszor tapasztaltuk, hogy nemcsak az illetékes hatóságok, 
hanem a közvetlenül érdekeltek sincsenek tisztában azzal, hogy milyen 
jogok illetik meg az utódállamok kisebbségeit úgy nyelvi, úgy vallási és 
gazdasági tekintetben. Nem tartjuk tehát feleslegesnek, ha ismertetjük 
a kisebbségi jogok védelméről szóló nemzetközi rendelkezéseket.

A kisebbségek jogainak védelmét azok a nemzetközi szerződések 
szabályozzák, amelyeket a volt Osztrák−Magyar Monarchia utódálla-
mai (Jugoszlávia, Románia, a Csehszlovák Köztársaság, Magyarország 
és Ausztria) a háborút győzelmesen befejező szövetséges és társult 
főhatalmakkal 1919. évi szeptember hó 10-én Saint-Germain-En-
Layban (Csehszlovákia, Jugoszlávia és Ausztria) 1919. évi december hó 
9-én Párizsban (Románia), illetőleg 1920. június hó 4-én Trianonban 
(Magyarország) kötöttek. A nagyjában azonos szövegű szerződésekben 
az utódállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy azok a szerződés 
lényeges intézkedéseit alaptörvényükül ismerik el, s hogy semminemű 
törvény, rendelet vagy intézkedés ezekkel a rendelkezésekkel szemben 
nem lesz hatályos.

Ennek a nemzetközi szerződésnek második cikke pedig kimondja, 
hogy a szerződő fél (utódállam) „minden lakosának születési, nemzeti-
ségi, nyelvi, faji vagy vallási különbség nélkül az élet és szabadság teljes 
védelmét biztosítja”. Külön is kimondja a szerződés, hogy az utód-
állam minden lakosát megilleti az a jog, hogy „bármely hitet, vallást 
vagy hitvallást, nyilvánosan vagy otthonában szabadon gyakoroljon, 
amennyiben ezeknek gyakorlata a közrenddel és a jó erkölcsökkel nem 
ellenkezik”.

Részletes intézkedéseket tartalmaz a szerződés abban a tekintetben, 
hogy az utódállamok saját állampolgáraiknak ismerik el mindazokat 
a magyar, illetőleg osztrák állampolgárokat, akik a békeszerződések 
szerint az illető utódállamokhoz csatolt területen laknak, illetőleg 
bírnak illetőséggel. Ugyancsak szabályozza a szerződés az ezeken a 
területeken élő magyar és osztrák állampolgároknak optálási jogát is.
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A legfontosabbak a nemzetközi szerződés 7. cikkében foglalt rendel-
kezések, amelyek megállapítják: 1. Az utódállamok minden polgára faji, 
nyelvi, vallási különbség nélkül a törvény előtt egyenlő és ugyanazokat 
a polgári és politikai jogokat élvezi. 2. Vallási, hitbeli vagy felekezeti 
különbség, a polgári és politikai jogok élvezete, így nevezetesen: 
nyilvános állások, hivatalok és méltóságok elnyerése vagy a különféle 
foglalkozások és iparok gyakorlása tekintetében egyetlen állampolgárra 
sem lehet hátrányos. 3. Egyetlen állampolgár sem korlátozható bármely 
nyelv szabad használatában a magán, vagy üzleti forgalomban, a vallási 
életben, a sajtó útján történő, vagy bármely közzététel terén, vagy a 
nyilvános gyűlésen. 4. A hivatalos nyelv megállapítására vonatkozó 
intézkedéseket nem érintve a nem államnyelvű polgárok nyelvüknek 
a bíróság előtt akár szóban, akár írásban való használata tekintetében 
megfelelő könnyítésben fognak részesülni.

A kisebbségvédelmi szerződés 8. pontja külön is megállapítja, hogy 
azok az állampolgárok „akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez 
tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyanazt a bánásmódot és ugyanazo-
kat a biztosítékokat élvezik, mint a többi állampolgárok. Nevezetesen 
hasonló joguk van saját költségükön jótékonysági, vallási vagy szociális 
intézményeket, iskolákat és más nevelőintézeteket létesíteni, igazgatni 
és azokra felügyelni azzal a joggal, hogy azokban saját nyelvüket sza-
badon használják, és vallásukat szabadon gyakorolják.”

Egy sokat vitatott, de lényegében teljesen tisztán álló kérdést sza-
bályoz a szerződés 9. paragrafusa, amely az anyanyelven való oktatást 
rendezi, illetőleg biztosítja. Ezen paragrafus szerint olyan városokban 
és kerületekben, ahol nem államnyelvű polgárok jelentékeny arányban 
laknak, az utódállam a közoktatásügy terén megfelelő könnyítéseket 
fog engedélyezni avégből, hogy ily állampolgárok gyermekeiket saját 
nyelvükön tanítsák. Ez a rendelkezés nem akadályozza az utódállamot 
abban, hogy az államnyelv tanítását kötelezővé ne tegye.

Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arányban 
laknak oly állampolgárok, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez 
tartoznak, ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt kell biztosítani 
mindazoknak az összegeknek az élvezetéből és felhasználásából, 
amelynek a közvagyon terhére állami, községi vagy más költségveté-
sekben nevelési, vallási vagy jótékony célra fordítatnak. Ez a rendel-
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kezés különösen fontos a Vajdaságban, ahol igen sok vegyes nyelvű 
község van.

Minden utódállam hozzájárult ahhoz, hogy ezen nemzetközi 
szerződés rendelkezései, amennyiben oly személyeket érintenek, akik 
faji, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartoznak, nemzetközi érdekű 
kötelezettségeknek nyilvánítassanak, és a nemzetek szövetségének 
védelme alatt álljanak. Hogy ezeket a rendelkezéseket az utódállamok 
önként meg ne változtathassák, statuálja a szerződés azt az intézkedést 
is, hogy ezek a rendelkezések a nemzetek szövetsége tanácsa többségé-
nek hozzájárulása nélkül nem változtathatók meg. Viszont a szerződést 
aláíró nagyhatalmak kötelezték magukat, hogy nem tagadják meg hoz-
zájárulásukat olyan módosításoktól, amelyeket a nemzetek szövetsége 
tanácsának többsége megfelelő formában elfogadott.

Minden utódállam hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetek szövetségé-
nek tanácsa minden egyes tagjának meg legyen az a joga, hogy a tanács 
fi gyelmét ezen szerződésben foglalt kötelezettségek valamelyikének 
megsértésére, vagy megsértésének veszélyére felhívja, és hogy a tanács 
oly módon járhasson el, s olyan utasításokat adhasson, amelyek az adott 
esetben alkalmasaknak és hathatósaknak mutatkoznak.

Különösen fontos a 14. cikk második bekezdésében foglalt azon ren-
delkezés, amely szerint mindhárom utódállam hozzájárul ahhoz, hogy 
abban az esetben, ha a szerződésben foglaltakra vonatkozó jogi vagy 
ténykérdésekről van szó, s ebből az utódállam és valamely szövetséges 
és társult főhatalom, vagy bármely más oly hatalom között merülne fel 
véleménykülönbség, amely hatalom a nemzetek szövetsége tanácsának 
tagja, a véleménykülönbség a nemzetek szövetségéről szóló egyességi 
okmány 14. cikke értelmében nemzetközi jellegű vitának tekintendő. 
Hozzájárul az aláíró utódállam ahhoz is, hogy minden ilynemű vitás 
kérdés, ha a másik fél kéri, a hágai állandó bíróság elé terjesztessék. Az 
állandó bíróság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, s a határozat 
ugyanolyan erejű és érvényű, mint az Egyezség okmány 13. cikke ér-
telmében hozott határozat.

A kisebbségek védelme ügyében az utódállamok és a szövetséges és 
társult főhatalmak között létrejött szerződéseket bemutatták a nem-
zetek szövetsége tanácsának, amely azokat tudomásul véve elhatározta, 
hogy a szerződések azon cikkeiben foglalt kikötések, amelyek faji, 
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vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó személyekre vonatkoznak, 
a nemzetek szövetsége védelme alá helyeztetnek. Így tehát a kisebbség-
védelmi szerződések nem egyszerű egyezségek, amelyek egyes államok 
között jöttek létre, hanem olyan megállapodások, amelyek nemzetközi 
garancia alá esnek.

Csődöt mondott a népszövetségi kisebbségvédelem

A világháborút befejező békeszerződések megalkotásánál és Közép-
Európa új területi felosztásánál elkerülhetetlenül szükségesnek mu-
tatkozott egyes néprészeknek a másik nemzeti állam impériuma alá 
való helyezése. A békét diktáló nagyhatalmak, de különösen Wilson 
akkori amerikai elnök, jól látták, hogy ebből a tényből viták támad-
hatnak, s hogy ezek a viták Európa békéjére is káros hatást gyakorol-
hatnak. Szükségesnek mutatkozott tehát egy olyan megoldás keresése, 
amely az új területi felosztás mellett is lehetővé tenné a népek békés 
együttélését a Duna-medencében. Ezt az expedienst a nagyhatalmak 
a kisebbségvédelemben vélték megtalálni, amelynek keresztülvitelét a 
Népszövetségre bízták.

Kétségtelen, hogy a kisebbségvédelemnek ez a formája, amelyet a 
nagyhatalmak a békeszerződések kiegészítéseként, mint szerződést 
kötöttek a volt Osztrák–Magyar Monarchia utódállamaival, olyannak 
is tűnt fel, mint amely alkalmas lesz a népek közti villongások meg-
gátlására, és a felmerült vitás esetek békés elintézésére. Annál inkább 
volt ez remélhető, mert a kisebbségvédelmi szerződéseket nemzetközi 
garancia alá helyezték és így tulajdonképpen az egész művelt világ, a 
Népszövetség minden tagállama érdekeltséget vállalt a Duna-meden-
cében élő nemzeti, faji és vallási kisebbségek védelmében.

A kisebbségvédelemnek a nagyhatalmak által inaugurált rendszere – 
dacára annak, hogy a nagyhatalmakat a legjobb szándék vezette annak 
megalkotásában – mégsem vált be. A Népszövetséghez az évek sora 
alatt özönével érkeztek az egyes nemzeti kisebbségek panaszai, azonban 
ezek közül vajmi kevés került megértésre, még kevesebb elintézésre, és 
az egyes kormányok által okozott sérelmek orvoslására. Keresnünk 
kell tehát az okot, amely a jóakaratú szándékot a valóságban nem tudta 
életre kelteni, és a kívánt cél elérésétől ma messzebb van, mint valaha.
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A népszövetségi kisebbségi eljárás eredménytelenségéhez min-
denekelőtt az az ok vezetett, hogy a kisebbségvédelmet nem egy, a 
kormányoktól független testület, hanem egy oly eminensen politikai 
intézmény gyakorolja, mint a Népszövetség. A Népszövetség tanácsá-
ban és magában a Népszövetség közgyűlésében is államok, helyesebben 
kormányok kiküldöttei ülnek. Magából ebből a tényből folyik, hogy 
ezeknél a kiküldötteknél az elsőrangú szempont nem a jogkérdés, nem az 
igazság keresése, és nem a kisebbségek által panaszolt sérelmek orvoslása, 
hanem a politikum. Abból a szempontból ítélik meg az előttük fekvő 
kisebbségi panaszt – mint minden más ügyet is –, hogy az mennyiben 
hasznos, vagy mennyiben káros kormányaik érdekeire. Ha a politikai 
érdek úgy hozza magával, akkor esetleg a kisebbségek pártjára állanak, de 
ha kormányaik érdekét úgy vélik jobban szolgálni, hogy jogos kisebbségi 
panaszokat ne orvosoljanak, sőt eltemessenek, úgy ezek a kiküldöttek 
egy pillanatig sem haboznak, hogy a politikai érdekeik mellé álljanak-e, 
vagy a kisebbségek jogos érdekeit mozdítsák-e elő. Hatályos és minden 
elfogultságtól mentes kisebbségvédelem tehát csak abban az esetben 
lehetséges, ha azt a kormányoktól nem befolyásolt, független bíróság 
intézi. Erre a célra teljesen megfelelő a hágai nemzetközi bíróság, s maga 
a kisebbségvédelmi szerződés is utal arra, hogy egyes vitás esetekben a 
Népszövetség kikérheti a hágai nemzetközi bíróság jogi véleményét. Ez 
már az eddigi gyakorlat során is több esetben megtörtént, s a hágai nem-
zetközi bíróság minden esetben olyan jogi véleményt mondott, amely 
a kisebbségek jogait alkalmas megvédeni. Ezek az esetek azonban csak 
akkor állanak elő, ha az érdekelt kormány és a nemzetek szövetségének 
tanácsában képviselt valamely hatalom között mutatkozik nézeteltérés, 
és csak abban az esetben lehet az egységokmány 14. cikke értelmében 
azt nemzetközi jellegű vitás esetnek minősíteni, s mint ilyent, ha a 
másik fél úgy kívánja, döntés végett az állandó nemzetközi bíróság elé 
terjeszteni. Kétségtelen, hogy ennek a rendelkezésnek az a nagy hibája, 
hogy nem minden kisebbségi kérdést bocsájtanak a hágai nemzetközi 
bíróság elé, másrészt hogy a kisebbségi csoportoknak, intézményeknek, 
vagy akár egyes kisebbségi polgároknak is, nincs meg az a joguk, hogy 
közvetlenül fordulhassanak ehhez a bírósághoz.

A kisebbségeknek ugyan szintén joguk van arra, hogy „felhívhatják” 
a népszövetségi tanács fi gyelmét egyes kormányintézkedésekre, amelyek 
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a kisebbségek jogát sértik, illetve a kisebbségi szerződésben foglalt kö-
telezettségek bárminő megsértésére vagy megsértésének veszélyére, és 
ebben az esetben „a tanács olyképp járhat el, és oly utasításokat adhat, 
amelyek az adott körülményekhez képest alkalmasoknak látszanak”. 
A kisebbségeknek ezen „felhívása” azonban nem jár azzal a jogi követ-
kezéssel, hogy a tanács közbelépését minden esetben előidézze.

Még inkább megnehezíti a jelenlegi népszövetségi kisebbségi el-
járást az a körülmény, hogy a Népszövetség tanácsában a sérelmező 
kisebbségnek protektort kell keresnie. A Népszövetség ugyanis elfo-
gadta a kisebbségvédelmi szerződésnek Olaszország képviselője által 
a nemzetek tanácsa szövetségében 1920. október 22-én Brüsszelben 
tartott ülésén a védelmi szerződések olyan magyarázatát, hogy ha a 
kisebbségekre vonatkozó kérdések ügyében kérelmet intéznek a nem-
zetek szövetségéhez, a főtitkárnak ezt a kérelmet tájékoztatás céljából 
minden kommentár nélkül közölnie kell a tanács tagjaival. Ezt a köz-
vetítést azonban még nem lehet a nemzetek szövetsége, vagy szervei 
jogi cselekedetének minősíteni. A tanács csak abban az esetben hivatott 
közbelépni, ha annak egyik tagja hívja fel fi gyelmét arra a jogsértésre, 
vagy a jogsértésnek arra a veszedelemére, amelyről a kérelemben, illetve 
az információban szó volt.

A panaszos kisebbségnek tehát előzőleg meg kell győznie a sérelem 
jogosságáról valamely olyan állam kormányát, amely a népszövetségi 
tanácsban képviselve van, s ha ilyen kormány nem akad, úgy a sérelem 
esetleg egyáltalán nem is kerül a Népszövetségben tárgyalásra, még 
kevésbé kerül elintézésre és a sérelem orvoslására. Ennek a paragra-
fusnak intenciójából következik, hogy vajmi kevés kisebbségi panasz 
kerül tényleges elintézésre a Népszövetségben, s még kevesebb esetben 
került sor hatályos intézkedésre. A Népszövetség tanácsában tárgyalt 
kisebbségi panaszügyek közül eddig úgyszólván egyetlen olyan panasz 
volt, amelyet a Népszövetség közbenjárásával hatékonyan és azonnal 
el lehetett intézni, a sérelmes intézkedés életbeléptetését meg lehetett 
akadályozni. Ez az eset a romániai magyar párt által ez év szeptember 
utolsó napjaiban a népszövetségi közgyűlés ideje alatt beadott sürgős 
kérelme volt a román kereskedelmi miniszternek, Pop Valérnak körle-
vele tárgyában, amelynek sürgős felülvizsgálatát kérte. Mint ismeretes, 
a miniszter körlevélben arra hívta fel az erdélyi, bánáti és bukovinai 
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nagyobb ipari és kereskedelmi vállalatok tulajdonosait, illetve igaz-
gatóságait, hogy a magyar, zsidó és német kisebbségi alkalmazottak 
elbocsátásával üzemeikben legalább az alkalmazottak 75%-a erejéig 
fajrománokat alkalmazzanak.

A kisebbségi érdekek ellen eme brutális támadás nagy jelentőségét a 
népszövetségi főtitkár felismerve – ami magyar kisebbségi beadvánnyal 
még nem történt meg –, elrendelte a gyorsított eljárást, s a beadvány 
beérkezése után néhány nap múlva már össze is ült a Népszövetség 
hármas kisebbségi bizottsága a kérdés megvizsgálására. A bizottság 
tagjai  Delbos francia,  Sandler svéd külügyminiszter és  Cramborne lord 
angol külügyi államtitkár voltak. A bizottság felhívta nyilatkozatté-
telre a román kormányt, és a  Tatarescu kormány olyan értelmű választ 
juttatott el a Népszövetséghez, amely szerint a körlevél nem időszerű, 
mert rendelkezései nem kerülnek végrehajtásra. Ezt a választ a hármas 
bizottság zárójelentésbe foglalta, és a jelentést a Népszövetség hivatalos 
lapja 1937. november havában megjelent száma közli. A zárójelentést a 
hármas bizottság 1937. október 22-én Párizsban tartott ülésén szövegez-
ték meg, és azt  Delbos francia külügyminiszteren kívül  Th omas, a párizsi 
angol nagykövet helyettese és  Westman, Svédország berni követe írták 
alá.  Tatarescu kormánya még ugyancsak 1937 novemberében közölte a 
hármas bizottsággal, hogy hozzájárul a zárójelentésnek a népszövetségi 
közlönyben való közzétételéhez. Ez az első eset arra is, amikor Romá-
nia beleegyezését adta ahhoz, hogy kisebbségi panasz ügyében hozott 
döntés nyilvánosságra kerüljön a népszövetségi hivatalos közlöny útján.

Azt hisszük, nem csalódunk, hogy ha ezt a határozatot annak az 
egyébként is izgalmas levegőnek tulajdonítjuk, amely a Népszövetség 
ezen közgyűlését jellemezte, s amelyben egy további nagyfokú fe-
szültségnek akarták elejét venni éppen akkor, amikor a kisantant és 
Magyarország külügyminiszterei éppen arról a modus vivendiről ta-
nácskoztak, hogy miként lehetne a Duna-medence államait a kisebbségi 
kérdés méltányos rendezésével egymáshoz közelebb hozni, s amikor ezt 
a rendezést − a kisebbségi ügyben kiadandó együttes rezolúciót − éppen 
Románia állásfoglalása akadályozta meg. A kisebbségi népszövetségi 
eljárás nehézkes és túlságosan bürokratikus rendszere – amelytől a fenti 
eset dícséretes kivétel – az egyik akadálya annak, hogy megingott a 
kisebbség hite a Népszövetség védelmében.
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Hogy a kisebbségvédelem nem lehetett és nem is lett hatályos, annak 
további oka, hogy a kisebbségvédelmet a Népszövetség korlátozta a 
Duna-medence utódállamaira, és nem tette kötelezővé sem a többi kis 
államra, sem pedig a nagyhatalmakra, még a legyőzött Németországra 
sem. Az a megkülönböztetés, amely így támadt a nagyhatalmak és a 
kisállamok között, a kisebbségvédelemre szorított kisebb hatalmakban 
azt az érzést ébresztette, hogy míg a nagyhatalmak teljes szuverenitást 
élveznek, addig a kisebb államoknak ezt a szuverenitását korlátozzák 
kisebbségvédelmi kötelezettségek.

Ha a kisebbségvédelmet hatályossá, illetve olyanná akarják tenni, 
amelyben a világ minden kisebbsége megnyugodhat, úgy a védelmet a 
hágai nemzetközi bíróságra kell bízni, s annak csak határozatai végre-
hajtását kell ráruházni a Népszövetségre. Az eljárásban pedig biztosítani 
kell valamennyi kisebbség minden tagjának közvetlen panaszjogát 
is. Végül pedig a kisebbségvédelmet ki kell terjeszteni valamennyi 
olyan országra, amely a Népszövetséghez csatlakozott és az egyezségi 
okmányt aláírta.

Új, demokratikus kisebbségi kongresszus!

A kisebbségi mozgalmak legfőbb szerve, összefogója és irányítója az 
évente megtartott kisebbségi kongresszus. A kisebbségek, mondhatni 
ezen világ-parlamentjében hozzák meg azokat az elvi döntéseket és 
általános szabályokat, amelyek zsinórmértékül szolgálnak a kisebbség-
védelem, a védelmi eljárás és egyéb elvi, valamint gyakorlati kisebbségi 
kérdésekben. Bár a kisebbségi kongresszuson hozott döntések nem 
törvényerejűek, és a kongresszus vezetőségének nincs is szankciója, 
hogy határozatait egyes kisebbségektől megkövetelje, a meghozott 
határozatokat mégis minden kisebbség törvényerejűeknek tekinti, és 
igazodik is azokhoz. A kisebbségi kongresszust egészen a legutóbbi 
időkig a legdemokratikusabb szellem hatotta át, és célkitűzése az volt, 
hogy az egyes faji, népi és vallási kisebbségeknek biztosítsa a tökéletes 
állampolgári egyenjogúságot.

A kisebbségi kongresszust első ízben 1925-ben hívták össze, s   azon 
három nagy népkisebbségi csoport, a német, a magyar és a zsidó   sze repelt 
hangadóként. Valamennyi kongresszust egészen 1933-ig a   demokrati-
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kus színvallás és a kisebbségi jogokért demokratikus eszközökkel való 
küzdelem jellemezte. Kezdetben a jobboldali beállítású németországi 
lengyel kisebbség okozott némi zavart, amely az ugyancsak németországi 
dán és lausici szerb [szorb] kisebbségi csoportoktól támogatva robban-
tani akarta a kongresszust. Ezt a tendenciát azonban a demokratikus 
érzésű német kiküldöttek ellensúlyozták, és a megindult harc oda 
vezetett, hogy azok a kisebbségek – lengyelek, dánok és lausici szerbek 
[szorbok] –, amelyek nem voltak hajlandók a kisebbségi jogokért vívott 
harcokban csakis és kizárólag demokratikus eszközöket igénybe venni, 
kiváltak a kisebbségi kongresszusból. Ennek a három népkisebbségnek 
a kongresszustól való távolmaradása okozta az első törést az európai 
népkisebbségek egységes mozgalmában.

Ez a kiválás 1927-ben történt, s ennek megtörténte után a német 
kisebbségek képviselői ragadták magukhoz a vezető szerepet, amely 
azonban, semmiféle disszonanciát nem okozott az egyes kisebbsé-
gek között mindaddig, amíg Németországban diadalra nem jutott 
a nemzeti szocializmus. A nemzeti szocializmus diadalra jutásával 
teljesen megváltozott a helyzet a kisebbségi kongresszusokon. Az a 
bánásmód, amelyben a hitleri Németország a zsidókat részesítette, 
arra kényszerítette a zsidó delegátusokat, hogy megköveteljék a kong-
resszustól az ilyen bánásmód ellen való tiltakozást. A tiltakozáshoz 
azonban a most már nemzeti szocialista szellemmel átitatott német 
kiküldöttek nem járultak hozzá. Igaz viszont, hogy a kongresszus 
elvei és szabályzata sem engedte meg, hogy kifejezetten egy állam 
kisebbségi politikáját bélyegezzék meg. A kisebbségi kongresszusnak 
e határozatlansága oda vezetett, hogy a zsidó népkisebbségek kikül-
döttei bejelentették a kongresszustól való visszavonulásukat. Ekkor 
a német delegátusok ahelyett, hogy igyekeztek volna a kongresszust 
ezen újabb értékvesztésen átsegíteni, oly értelmű határozati javaslatot 
terjesztettek elő, amely szerint – mint ezt  Jakabff y Elemér, az erdélyi 
magyar népkisebbség kiváló delegátusa egy nyílt levelében mondja – 
a németek mindig és mindenkor távol tartani igyekeztek maguktól 
azokat, akik asszimilálódni akartak. Éppen ezért, mert a németeknek 
mindig ez volt az álláspontjuk, jogosnak ismerik el, hogy egy nép a 
maga nemzettestéből kirekessze azokat, akik más jellegűek és különö-
sen más fajúak. Az ilyen egyes disszimiláltak, vagy egész disszimilált 
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csoportok azonban a maguk részére igényelhetik a kongresszus által 
miden kisebbség számára követelt jogokat.

A németek határozati javaslatának elfogadása annyit jelentett volna, 
mint lemondani arról a sarkalatos tervről, amelyet a kisebbségi kongresz-
szusok mindig hangoztattak – s amelyet mi is egyedül helyes álláspont-
nak ismerünk el –, hogy ti. mindenki szabadon vallhassa magát olyan 
nemzetiségűnek, illetve olyan népcsoporthoz tartozónak, amilyennek 
akarja. A német delegátusok előterjesztése a kongresszuson bombaként 
hatott. Eddig ugyanis mindig az volt a szokás, hogy a nagy jelentőségű 
indítványokat először a vezetők szűkebb tanácskozásában vitatták meg. 
Most egyszerre a német delegátusok egy része jónak látta indítványá-
val azonnal a nyilvánosság elé lépni. A magyar kiküldöttek nyomban 
kijelentették, hogy nem azért jöttek a kisebbségi kongresszusra, hogy 
a többségi népeknek olyan jogokat szavazzanak meg, amilyeneket egy 
év előtt még nem is igényeltek. Tiltakoztak a disszimilációnak, mint 
a többségi nép jogának elismerése ellen. Ezen incidens után a demok-
ratikus német kisebbségek vezetői szintén elhagyták a kongresszust. 
Megtörtént a második törés, és a kongresszus tulajdonképpeni vezetése 
azokra a német küldöttekre maradt, akik nemzeti szocialista szellemet 
igyekeztek érvényre juttatni abban.

Ennek következménye az lett, hogy a demokratikus érzelmű erdélyi 
magyar kiküldöttek,  Jakabff y Elemér és dr.  Balogh Artúr, szintén nem 
jelentek meg a kongresszuson, és így megtörtént a harmadik törés, most 
már a lengyeleken, a dánokon, lausici szerbeken [szorbok], zsidókon 
kívül az erdélyi magyar kiküldöttek egy része sem jelent meg, de nem 
vett részt a kongresszuson annak állandó elnöke,  Wilfad, az olaszországi 
szlávok kiküldötte sem.

A kongresszuson tehát – mint azt  Jakabff y Elemér a már említett 
nyílt levelében kifejti – tulajdonképpen mint legjelentősebb két csoport, 
a német és a magyar állt egymás mellett teljesen ellenkező szellemben. Az 
1936. évi kongresszuson még jellegzetesebbé vált a németek azon törek-
vése, hogy a minden országból érkező német képviselők csakis a nemzeti 
szocialista ideológiát képviselhetik. Így elsősorban arra törekedtek, hogy 
Magyarországról olyan német megbízottak kerüljenek a kongresszusra, 
akik homlokegyenest szemben állnak a magyarországi németség politikai 
szervezeteivel, de teljes mértékben osztják a nemzeti szocialista elveket.
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Mindezek oda vezettek, hogy az 1937. év tavaszán Bécsben a kong-
resszus irányítói előtt  Jakabff y Elemér bejelentette, hogy „egyrészt 
tekintettel arra, miszerint itt minálunk a németség azon képviselői, akik 
a nemzeti szocialista eszméket hirdetik, velünk magyarokkal nemcsak 
haladni nem igyekszenek, hanem becsmérlésünktől sem riadnak vissza, 
másrészt miután a kongresszus arra törekszik, hogy a német csoportokat 
kizárólag olyanok képviseljék, akik a nemzeti szocialista gondolattól 
áthatottak, már pedig felfogásom szerint ez a gondolat homlokegyenest 
ellenkezésben áll azokkal az elvekkel, amelyeket a kongresszus eddig 
képviselt, a magam személyére nézve levonom a következményeket, és 
visszavonulok a kongresszusi munkától mindaddig, amíg az a szellem 
nem érvényesülhet, amellyel megindulni jónak láttuk”.

Az erdélyi magyarság kiváló képviselőjének visszavonulásával 
tulajdonképpen elérkeztünk a kisebbségi konferencia teljes csőd-
jéhez, amelyben most már majdnem magukra maradtak a nemzeti 
szocialista propagandától fűtött német kisebbségi csoportok vezetői. 
Kétségtelen, hogy  Jakabff y Elemér férfi as kiállása után a jugoszláviai 
és a csehszlovákiai magyar kisebbségek sem küldhetnek képviselőket 
arra a kongresszusra, amely a kisebbségi mozgalom alaptörvényeivel 
áll szöges ellentétben. Miután azonban a kisebbségi kongresszusnak, 
mint a kisebbségi mozgalom legfőbb fórumának, fenn kell maradnia, 
nincs más kiút, mint megszervezi az új kisebbségi kongresszust, amely 
a demokratikus úton halad tovább, és a demokrácia eszközeivel akarja 
megszerezni valamennyi népkisebbség számára az állampolgári jog-
egyenlőséget. Az erdélyi magyarság már megkezdte egy új kisebbségi 
kongresszus előkészítésére vonatkozó munkálatokat, s ebbe bele kell 
kapcsolódnia a másik két utódállam magyar kisebbségeinek is. 

Sorsproblémák. Sombor, Jugoslovenska štamparija i papirnica 
Josip Bošnjak – Sombor, 1937. 62 p.
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Bálint Géza: A Gyöngyösbokréta és az egyesületek. Reggeli Újság, 
1938. május 8. 33. p.

 Kende Ferenc: Gyöngyösbokrétánk mérlege. In: Magyarokról magya-
roknak. Népkisebbségi tanulmányok. Noviszád, Farkas és Dürbeck 
nyomda, 1940. 143–153. p.

 
A helyi társadalom átalakulása

Csuka János: A magyar szakmunkás költözködése. In: Kisebbségi sors-
ban. A délvidéki magyarság húsz éve. Tanulmányok és kritikák I. 
Subotica, Minerva, é. n. 78–82. p.

Kalmár István (Mayer Ottmár): A vojvodinai magyar középosztály és 
az ifjúság. Híd, 1937. május, 1–7. p.

Lévay Endre: A vojvodinai magyar fiatalok útja. Magyar Album I. h. 
n., é. n. [1941] 14–21. p.

Draskóczy Ede: Milyen pályára lépjek? Kalauz a pályaválasztás előtt 
álló ifjúság számára. Dr. Draskóczy Ede előszavával. Petrovgrad, 
Globus nyomda, 1938. Draskóczy Ede: Előszó. 3–10. p.

Ágoston Sándor: A szlavóniai magyarság és a Julián Egyesület. Kalan-
gya, 1940. november, 477–485. p.
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Magyar irodalom és intézményei az SHS Királyságban

Dettre János: A kisebbségi magyar irodalom. Bácsmegyei Napló, 1924. 
november 16. 17. p.; [2. közlés In: Új partok felé. Válogatott cikkek. 
Az írásokat összegyűjtötte, a szöveget gondozta, az utószót és a 
jegyzeteket írta Dér Zoltán. Szabadka, Életjel, 1979. 140–141. p.] 

Magyar irodalom – Vajdasági magyar irodalom – A Bácsmegyei Napló 
vitasorozata 1926–1927.

( béta): Író és közönség. Párbeszéd a vajdasági magyar irodalomról. 
Bácsmegyei Napló, 1926. december 25. 17. p.; D. J. [Dettre János]: 
Amnesztia vagy statárium? A „vajdasági magyar irodalom” kérdé-
séhez. Bácsmegyei Napló, 1927. január 9. 17. p.; [Tóth Ferenc „nagy-
becskereki iparos”]: Irodalom és közösség. Egy olvasó hozzászólása 
a vajdasági magyar irodalom kérdéséhez. Bácsmegyei Napló, 1927. 
január 16. 15. p.; Szántó Miklós: A vajdasági irodalom. Bácsmegyei 
Napló, 1927. január 23. 15. p.; Szenteleky Kornél: Levél D. J. bará-
tomhoz a „vajdasági irodalom”-ról. Bácsmegyei Napló, 1927. január 
30. 15. p.; Vidor Imre: Vajdasági irodalom. Bácsmegyei Napló, 1927. 
február 6. 17. p.;  Borsodi Lajos: Széljegyzetek a vajdasági magyar 
irodalom kérdésében. Bácsmegyei Napló, 1927. február 13. 17. p.; 
Hesslein József: Vajdasági irodalom. Bácsmegyei Napló, 1927. feb-
ruár 20. 17. p.  

Fenyves Ferenc: A vajdasági magyar irodalom önéletrajza (Előszó-
féle). In: Vagyunk! A vajdasági magyar irodalom almanachja. A 
Bácsmegyei Napló karácsonyi melléklete. Szubotica, Minerva 
nyomda és lapkiadó Részvénytársaság, 1928. 3–5. p

Szenteleky Kornél: Írói felelősségünk. Kalangya, 1932. szeptember, 
281–283. p.

Szenteleky Kornél: Ákácok alatt. Délszlávországi magyar írók novel-
lái I–II. Összeállította Szenteleky Kornél. Kiadja a Jugoszláviai 
Magyar Könyvtár, Szubotica, é. n. [1933] 167 p. és 168 p. Előszó. 
Szenteleky Kornél: Ákácok alatt. I. kötet, 5–12. p. 

Számot adunk. A Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúregyesü-
letének Értesítője 1932–1940. Összeállította a szerkesztőbizottság. 
Zagreb, Tiskara Šek (B. Šek), 1940. Irodalom és írók. 112–118. p.
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Közösségépítés – célok és feladatok 

Kende Ferenc: Megalkotható-e a magyar egység? In: Magyarokról 
magyaroknak. Népkisebbségi tanulmányok. Noviszád, Farkas és 
Dürbeck nyomda, 1940. 39–66. p.

Kende Ferenc: Kultúra és kultúrszövetség. In: Magyarokról magyarok-
nak. Népkisebbségi tanulmányok. Noviszád, Farkas és Dürbeck 
nyomda, 1940. 67–83. p.

Gyöngyösi Dezső: Sorsproblémák. Sombor, Jugoslovenska štamparija i 
papirnica Josip Bošnjak – Sombor, 1937. 62 p. 
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 Ágoston Sándor (Feketics, 1882. május 8. – Feketics, 1960. június 
24.): az első jugoszláviai református püspök, egyházi író és lapszerkesztő, 
teológiai tanulmányait 1904-ben fejezte be Budapesten. 1904–1921 
között Kórógyon volt lelkész, de ő végezte a boszniai magyar szórvány 
lelki gondozását is. 1908–1918 között munkatársa és szerkesztője 
volt az Eszéki Magyar Újságnak, de szoros kapcsolatot ápolt a Julián 
Egyesülettel is. 1921-ben tért vissza Feketicsre, ahol munkatársaival 
létrehozta a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén Egyházat, 
melynek 1933-ban a püspökévé választották. 1923-ban megalakította a 
református árvaházat, s évente kiadta a Református Árvaházi Naptárt, 
egyháza működésének páratlanul gazdag dokumentumát.

 Bajza József (Fugyivásárhely, 1885. január 31. – Budapest, 1938. 
január 8.): irodalomtörténész, történész. 1906-ban a budapesti egye-
temen bölcsészdoktori, 1907-ben magyar-latin szakos tanári oklevelet 
szerzett. 1906-tól az OSZK nyomtatványtárának, majd kézirattárának 
őre, közben 1919–1920 között a Külügyminisztérium délszláv referen-
se. 1923-tól a budapesti egyetemen a horvát irodalom és nyelv tanára. 
Az 1910-es évek közepétől a magyar–délszláv történelmi és kulturális 
kapcsolatokkal és a korabeli Jugoszlávia problémáival foglalkozott.  

 Batta Péter (? – ?): magyarkanizsai ügyvéd, a város szellemi 
vezetőinek egyik kiemelkedő alakja, a Magyar Párt magyarkanizsai 
szervezetének elnöke. Az 1927. évi választások után  Várady Imrével, 
 Király Károllyal és  Rácz Istvánnal a belgrádi tartománygyűlés tagja. 
A Bokréta, a jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja „a magyar 
dalkultúra hivatott istápolója”-ként tartja számon. Írásai a Kalangyá-
ban jelentek meg. 

 Berkes József (Feltételezhetően állnév, amelyet nem sikerült felol-
dani.): a Lugoson megjelenő Magyar Kissebbség című nemzetpolitikai 
folyóiratban publikált.  Jakabff y Elemér, a lap alapító-főszerkesztője 
1924. február 6-án kelt,  Várady Imréhez címzett levelében így fogalma-
zott: „Jól ismerjük súlyos helyzetüket. Eddig három kiváló férfi ú tollát 
nyerhettük meg önök közül, mind a három azonban állnév alatt írt, 
illetve fog írni. Ez ellen semmi kifogásunk. Sőt, ha Önöket feszélyezné 
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az, hogy t. címükre küldjük szemlénket, arra kérjük, nevezzenek meg 
indiff erens címeket, melyek közvetítók lehetnek.” In:  A. Sajti Enikő: 
Kisebbségpolitika és társadalomszervezés. Várady Imre (1867–1959) 
bánáti magyar politikus iratai. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2016. 
175–177. p.

  Borsodi Lajos (Nagybecskerek, 1883. május 8. – 1942 eleje): jogi 
tanulmányait Kolozsvárott végezte, ügyvédi diplomáját azonban 
Budapesten szerezte. 1900-tól publikált A Hétben és az Új Időkben. 
Az impériumváltás szülővárosában érte, ahol ügyvédi irodát nyitott. 
Írásai a Naplóban, a Vajdasági Írásban és a Kalangyában jelentek meg. 
A Bánáti Magyar Közművelődési Egyesület egyik vezetője, a Magyar 
Párt bánáti tagozatának pedig a titkára volt. 

 Csuka János (Szeged, 1902. augusztus 22. – Budapest, 1962. január 
1.): első versei Aranyműves János Lajos névvel az Út című aktivista fo-
lyóiratban jelentek meg. 1921-től, az indulásától a Szabadkán megjelenő 
Hírlap belső munkatársa volt. A lap később a Magyar Párt szócsöve 
lett, 1929-ben a királyi diktatúra idején azonban betiltották. Ezt köve-
tően, egészen 1941-ig  Fenyves Ferenc lapjában, a Naplóban dolgozott, 
ekkor azonban az ő vezetésével újra megalapították a Hírlapot. Nem 
sokáig dolgozott azonban a lapnál, 1942-ben Budapestre költözött. 
Tanulmányaiban a kisebbségi magyarság helyzetével foglalkozott, már 
Budapesten megírta A délvidéki magyarság története 1918–1941 című 
munkáját, mely sokáig kéziratként lappangott, s csak 1995-ben jelent 
meg a Püski Kiadónál.

 Dettre János (Budapest, 1886. május 15. – Topolya, 1944. május 
végén): iskoláit Szegeden végezte, jogi diplomáját 1909-ben szerezte a 
kolozsvári Jogi Karon. Szegeden nyitott ügyvédi irodát, 1913-ban a 
város tiszti alügyésze lett. A polgári radikalizmus híveként tagja volt 
Jászi Oszkár körének. Szabadkőművesként kapcsolódott be Szeged 
város közéletébe,  Károlyi Mihály őt nevezte ki a város főispáni jog-
körökkel felruházott kormánybiztosává. A Tanácsköztársaság bukása 
után Jugoszláviába emigrált, 1920-tól a szabadkai Bácsmegyei Napló 
munkatársa. 1925. október 22-én kommunistaként kiutasították az 
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országból, visszatért Szegedre, ahol a Délmagyarország vezető újság-
írója lett. 1944-ben a németek a topolyai táborba internálták, ahol 
öngyilkos lett.

Draskóczy Ede (Makó, 1891. november 21. – Budapest, 1945. janu-
ár 13.): régi evangélikus család leszármazottja, apja, nagyapja lelkész volt 
Makón. 1913-ban a kolozsvári egyetemen doktorált, 1916-ban került 
Óbecsére joggyakornokként. 1920 után a házassága már a Délvidékhez 
kötötte. 1920. február elsején megindította a Tiszavidék című hetilapot, 
melyet egészen a megszűnéséig, 1934. április 15-ig ő szerkesztett. A 
Magyar Népkör elnökeként sokat tett a magyar művelődés érdekében. 
1928 novemberében, a Népkör megalakulásának 60. évfordulóján a 
marosvécsi Helikon példája nyomán megszervezte az óbecsei Helikont, 
a délvidéki magyar írók találkozóját.  Szenteleky Kornélhoz szoros baráti 
szálak fűzték, alkalmanként publikált a Kalangyában. 

Farkas Frigyes (−): író, újságíró a Bácsmegyei Napló, 1926-tól az 
újonnan indult Hírlap újságírója.

 
 Fenyves Ferenc (Nagyszentmiklós, 1885. szeptember 16. – Sza-
badka, 1935. október 15.): egy zsidó család elsőszülött gyereke, a csa-
lád 1894-ben telepedett le Szabadkán, ahol 1903-ban Friedmannról 
változtatta meg a nevét Fenyvesre. Gimnáziumi tanulmányait  Kosz-
tolányi Dezső,  Csáth Géza,  Munk Artúr,  Jász Dezső osztálytársaként 
végezte. Ő szerkesztette az Előre című, kézzel írt diáklapot, amelyben 
 Kosztolányi Dezső első versei megjelentek. Az érettségi után, 1903-ban 
Pesten jogi karra iratkozott, a legtöbb időt azonban  Braun Henrik sza-
badkai Bácskai Hírlapjának szerkesztőségében töltötte. 1908-tól lett a 
Bácsmegyei Napló szerkesztője, s annak élén maradt egészen 1935-ben 
bekövetkezett haláláig. 

 Gáj József (Feltételezhetően állnév, amelyet nem sikerült feloldani.): 
a Lugoson megjelenő Magyar Kissebbség című nemzetpolitikai folyó-
iratban publikált.  Jakabff y Elemér, a lap alapító-főszerkesztője 1924. 
február 6-án kelt, Várady Imréhez címzett levelében így fogalmazott: 
„Jól ismerjük súlyos helyzetüket. Eddig három kiváló férfi ú tollát 
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nyerhettük meg önök közül, mind a három azonban állnév alatt írt, 
illetve fog írni. Ez ellen semmi kifogásunk. Sőt, ha Önöket feszélyezné 
az, hogy t. címűkre küldjük szemlénket, arra kérjük, nevezzenek meg 
indiff erens címeket, melyek közvetítók lehetnek.” In:  A. Sajti Enikő: 
Kisebbségpolitika és társadalomszervezés. Várady Imre (1867–1959) 
bánáti magyar politikus iratai. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2016. 
175–177. p.

 Gráber László (Turócszentmárton, 1878. augusztus 17. – Pancso-
va, 1939. március 31.): 1901-ben, egyetemi tanulmányai befejeztével 
nevezték ki a pancsovai királyi törvényszékhez aljegyzőnek, 1905-ben 
azonban már önálló ügyvédi irodát nyitott. Megalapította és 1906–
1918 között szerkesztette a Délvidéki Lapokat, és bekapcsolódott az 
ellenzéki Függetlenségi Párt munkájába. Szakmai és pártvonalon is 
szoros kapcsolatban állt  Várady Imrével, a nagybecskereki ügyvéddel, 
így adódott, hogy együtt kezdték megszervezni a kisebbségi sorsra jutott 
délvidéki magyarságot. Az 1922. szeptember 17-én Zentán megalakult 
Magyar Pártnak −  Sántha György elnöksége mellett − mindkettőjüket 
társelnöknek választották. A pártnak egyik legbefolyásosabb vezetője 
lett, ő foglalkozott az agrárreform során keletkezett magyar sérelmek-
kel. Ugyanakkor zsidó származásából eredően gyakran támadták a 
személyét.  

 Gyöngyösi Dezső (Gyöngyös, 1885. február 6. – Budapest, 1970. 
november 3.): baloldali mozgalmi emberként 1909-ben a Munkásbiz-
tosító Pénztár igazgatójaként került Zomborba. A háború végén nem 
távozott az új, délszláv államból, újságíró lett, 1924-től a szabadkai 
Hírlap, annak betiltása után a Bácsmegyei Napló munkatársa volt. 
Az 1925–1931 között megjelent Sombori Újság főszerkesztője volt. 
1929-ben a Magyar Párt főtitkáraként megalapította a rövid életű Friss 
Újság című napilapot, annak 1930-ban történt betiltása után pedig 
Új Hírek címmel adott ki újságot. A kisebbségi magyarság gazdasági, 
társadalmi és kulturális megszervezését szorgalmazó szociográfi ai írá-
sait  Szenteleky Kornél is szívesen közölte a Kalangyában. A második 
világháború alatt Budapestre költözött.



q  e 627 w

q  

 Havas Emil (Topolya, 1884. november 24. –  ? 1944.): a délvidéki 
magyar újságírás nagy alakja, pályáját 1905-ben Szabadkán,  Braun 
Henrik Bácskai Hírlapjánál kezdte, 1911–1912-ben Reggeli Újság cím-
mel politikai napilapot indított, annak megszűnte után ügyvédi irodát 
nyitott. Ügyvédként is folytatta az újságírást, majd Braun Henriktől 
átvette a Bácskai Hírlapot. A délszláv állam megalakulását követően 
lapja – Hírlap címen – a Magyar Párt hivatalos orgánuma lett. Ezt is 
hamarosan otthagyta, és  Fenyves Ferenc lapjának a vezető publicistája 
lett. Nem fogadta el a „vajdasági” magyar irodalom létezését,  Szenteleky 
Kornéllal folytatott vitáját irodalomtörténeti eseménynek tekintik. 

 Hesslein József (Harsányi-Hesslein) (Győrszentmárton, 1882. 
szeptember 5. – Pancsovai munkatábor, 1941.): újságírói munkásságát 
Budapesten a Világ és a Pesti Napló szerkesztőségében kezdte. A pécsi 
Szerb–Magyar Baranyai Köztársaság idején főszerkesztője és kiadója 
volt a Baranyai Magyar Újságnak, ezért a szerb csapatok kivonulásakor 
ő is elhagyta Magyarországot és Nagybecskereken telepedett le. Ott 
jelentette meg rövid életű, Fáklya (1922) című irodalmi folyóiratát. 
1924–1926 között a Vajdaság című független politikai és gazdasági 
napilapnak volt a munkatársa, majd a Napló nagybecskereki tudósítója 
lett, egészen az 1941-ben bekövetkezett internálásáig. 

Ispánovics Imre (Szabadka, 1919. – 1944. április 30.): horvát 
származású, de a magyar kultúrában is otthonos, baloldali mozgalmi 
ember, az 1934-ben indult Híd folyóirat munkatársa. 1941-ben letar-
tóztatták, s a szegedi hadbíróság hat hónapi fogházra ítélte. 1944-ben 
Palánkán lépett kapcsolatba a partizánmozgalommal. Utcai tűzharc-
ban a csendőrök lelőtték. 

 Kalmár István (Mayer Ottmár) (Temesvár, 1911. november 11. – 
Szabadka, 1941. november 18.): lapszerkesztő, publiciszta, a Híd című 
folyóirat balra tolódását követően a lap felelős szerkesztője. 1937-től a 
Jugoszláv Kommunista Pért tagja, az észak-bácskai körzet titkára. 1941 
szeptemberében letartóztatják és halálra ítélik. 
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 Kende Ferenc (Nagybecskerek, 1886. július 14. – Budapest, 1974. 
április 3.): pályáját könyvkereskedőként kezdte, tizennyolc évesen 
Pesten a Szociáldemokrata Párt sajtótermékeinek a terjesztője, 1919-
ben pedig a magyar könyvkiadók és könyvterjesztők folyóiratának, a 
Corvinának a szerkesztője lett. Ezt követően Bécsbe emigrált, 1926-
ban Szabadkán telepedett le, és megalapította a Literária könyv- és 
lapterjesztő vállalatot. Cége 1933-ban a Jugoszláviai Magyar Könyvtár 
sorozatban nyolc, a Kalangya Könyvtárban pedig 4 kötetet adott ki. 
Békítő szerepet vállalt a Napló és  Szenteleky Kornél lapja, a Kalangya 
között. 1934-ben a Literária megszűnt, ettől kezdve az újvidéki Reggeli 
Újság kiadóhivatalát vezette. 

 Komor Mihály (Budapest, 1898. november 7. – ?): középiskoláit   Ba-
ján végezte, Budapestre iratkozott az egyetemre, de nem fejezte   be.   1918-
ban Baján a Bajai Független Újság munkatársa lett, onnan került 
Szabadkára. 1919-ben a Bácskai Hírlap, 1920-ban a Bácsmegyei Napló, 
1922-ben a Hírlap, 1924-ben ismét a Bácsmegyei Napló munkatársa   volt. 

 Kossa János (Kek Zsigmond) (Cservenka, 1907. január 27. – 
Újvidék, 1980. február 22.): lelkész, újságíró, nyelvész, református 
teológiai tanulmányait Budapesten (1924), Utrechtben (1925–1926) 
és Strasbourgban (1926–1929) végezte. 1945–1948 között a Magyar 
Szó főszerkesztője, 1948-ban a Goli otokra internálták. Szabadulását 
követően 1954-től 1980-ig a Magyar Szó munkatársa, szerkesztője és 
lektora volt. Alapírója volt az 1964–1979 között működő Jugoszláviai 
Magyar Nyelvművelő Egyesületnek. 

 Lévay Endre (Szabadka, 1911. november 22. – Szabadka, 1985. 
október 29.): prózaíró, szerkesztő, publicista, 1934-ben a Híd című 
folyóirat egyik alapítója. 1944 decemberében  Gál Lászlóval,  Kek Zsig-
monddal és  Majtényi Mihállyal együtt a Szabad Vajdaság című napilap 
(a Magyar Szó elődje) alapító-szerkesztője. 1948-ban a Jugoszláviának 
a Tájékozatási Irodával történt szakítását követő politikai leszámolások 
során a Goli otokra internálták. Szabadulását követően 1953–1958 
között a 7 Nap irodalmi rovatának a szerkesztője, 1958–1972 között az 
Újvidéki Rádió szerkesztője. A falukutató mozgalom szellemében 1944-
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ben Dél kapujában címmel szociográfi ai munkája jelent meg, Terhes 
örökség (1980) és Holnapvárók (2002) címmel megírta az önéletrajzát. 

 Muhi János (Mohol, 1913. július 23. – Szeged, 1969. november 5.): 
jószerével még középiskolásként, tizennyolc évesen, 1931-ben szegődött 
újságírónak  Gyöngyösi Dezső lapjához, a zombori Új Hírekhez. Szocio-
gráfi ai írásaival a Jugoszláviai Magyar Könyvtár Városok, falvak… című 
gyűjteményes kötetben jelentkezett, 1944-ben pedig megírta Zombor 
története című monográfi áját. 1941 és 1944 között a Délvidék című 
lapot szerkesztette, majd mozgósították, s a háború után egy dániai 
fogolytáborból jött haza a szülőfalujába. Évekig üzemek könyvelőjeként 
kereste kenyerét, 1959-ben a Magyar Szó szabadkai tudósítójaként 
került vissza az újságírásba. 

  Somorja Sándor (Steinfeld Sándor) (Szabadka, 1905. november 
5. – Szabadka, 1972. június 24.): belgrádi egyetemi évei során került 
közel a baloldali mozgalomhoz, 1935-ben, a királyi diktatúra idején, 
öt évre ítélték. Szabadulása után orvosi diplomát szerzett, 1936-ban a 
Híd munkatársa lett. A Délvidék visszacsatolásakor hadifogolyként 
Németországba került. 1945-ben ő volt az újra induló Híd első felelős 
szerkesztője. 1948-ban szerencsés körülmények között visszavonult a 
politikai élettől.

 Strelitzky Dénes (Baja, 1888. július 3. – Szabadka, 1953. január 
21.): a királyi délszláv államban Deák Leó és Várady Imre mellett a 
magyar politikai élet egyik meghatározó alakja. Jogi tanulmányait 
Budapesten végezte, ügyvédi irodáját azonban Szabadkán nyitotta 
meg. A Magyar Párt vezetőjeként 1924-ben, az Obznana (államvédelmi 
törvény) kihirdetésekor őt is letartóztatták, s csak tíz nap után enged-
ték szabadon. 1933-ban az ő szerkesztésében indult meg a Jugoszláviai 
Magyar Könyvtár.  

 Szabó János (Malušev Svetozar-Cvetko írói álneve) (Szabadka, 1910. 
február 27. – Mala Subotica, 1993. július 31.): régi szerb családból 
származó, sajátosan szabadkai értelmiségi ember, apja a történelmi 
Magyarország hivatalnoka volt. Az ifj ú Malušev 1924-ben beiratkozott 
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a vasúti ipariskolába, ahol géplakatosi vizsgát tett. Ekkor került közel az 
illegális kommunista mozgalomhoz. Leggyakrabban Kiss Flóriánként 
a Hídban is publikált. A második világháború jelentős részét német-
országi fogolytáborban töltötte, hazatérése után nem kapcsolódott be 
a pártmunkába. 1952. március 15-én Zágrábban az ő szerkesztésével 
indult el a Magyar Képes Újság. Idős korában Leltár címmel írta meg 
emlékiratát (Szabadka, 1990).   

 Szántó Miklós (Szabadka, 1884. március 18. – ?): Budapesten jogi 
és államtudományi szigorlatot tett, évekig Pesten és Bécsben állami 
tisztviselőként tevékenykedett, majd a rumai vasútállomás hivatalnoka 
lett. Az első világháború idején innen vonult be katonának, ezt követő-
en éveket töltött az egyik szicíliai hadifogolytáborban. Hazatérte után 
a Szombor és a Bácsmegyei Napló újságírója volt. 

 Szenteleky Kornél (Pécs, 1893. július 27. – Szivác, 1933. augusztus 
20.): Sztankovicsként pécsi szerb családban született, s már életében a 
jugoszláviai magyar irodalom Kazinczyjának nevezték. Vezető szerepe 
volt abban, hogy a szétszóródott délvidéki magyar írókat közösséggé 
szervezte, s 1928-ban Vajdasági Írás, megszűnését követően A Mi 
Irodalmunk, 1932-ben pedig Kalangya címmel folyóiratot alapított. 
1927-től egészen a haláláig a Bácsmegyei Napló oldalain elszánt vitát 
folytatott a „vajdasági” magyar irodalom létezéséről, s közben az ő 
szemlélete is lényegesen átalakult: a kétkedő író eljutott az irodalmi 
élet fáradhatatlan szervezéséig. 1943-ban kiadott levelezése fontos 
dokumentuma a jugoszláviai magyarság történetének. 

 Tóth Bagi István (Csantavér, 1911. december 4. – Karlóca, 1941. 
április 13.): a jugoszláviai magyar újságírás nagy reménysége volt, pályája 
azonban tragikusan ért véget. 1931-ben szabadkai osztálytársaival, 
 Kiss Józseff el és  Kovács Sztrikó Zoltánnal elindították az Őrtűz című, 
rövid életű ifj úsági lapot. Első írásait 1932-ben  Szenteleky Kornél kö-
zölte A Mi Irodalmunkban. 1934-ben az akkor induló Híd folyóirat 
alapítóinak sorában szerepelt, 1935-ben azonban az újvidéki napilap, 
a Reggeli Újság belső munkatársa lett, s az ott eltöltött öt éve során a 
délvidéki magyar újságírás vezető alakjává emelkedett. 1941 áprilisá-
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ban a lebombázott Belgrádba ment riportot készíteni, visszafelé jövet 
Karlócánál szerettek volna csónakon átkelni a Dunán, amikor a partról 
leadott lövések megölték.   

 Török Árpád (Kovin, 1892 – ?): gyógyszerészeti egyetemi tanul-
mányait a háború előtti évben Budapesten kezdte, és a háború után 
Zágrábban fejezte be. Publicisztikai működését 1920-ban egy politikai 
tartalmú kis füzettel indította. Később közgazdasági tanulmányokkal 
foglalkozott, de fi gyelmét a kisebbségi kérdés sem kerüli el. Munkatársa 
volt a Bécsben megjelenő Nation und Staat című kisebbségi folyó-
iratnak. Szociológiai, geopolitikai, közgazdasági tanulmányai magyar 
és német folyóiratokban jelennek meg, munkatársa volt a Társada-
lomtudománynak, a Századunknak, a berlini Zeitschrift  für Politik, 
és a Zeitschrift  für Geopolitik, valamint a bécsi Der Oesterreichische 
Volkswirt című lapoknak. A királyi Jugoszláviában a Bácsmegyei Nap-
lóban, és a Deutsches Volksblattban publikált. 

Vajdasági (az állnevet nem sikerült feloldani): a Lugoson megjelenő 
Magyar Kissebbség című nemzetpolitikai folyóiratban publikált.

 
 Várady Imre (Katalinfalva, 1867. március 1. – Nagybecskerek, 
1959. március 6.): jogi tanulmányait Budapesten végezte, ügyvédi iro-
dáját 1893. november 15-én nyitotta meg Nagybecskereken. 1905-ben 
bekapcsolódott a Függetlenségi Párt munkájába, annak országgyűlési 
képviselője lett. 1911-ben csatlakozott a szabadkőművesekhez, a szegedi 
Árpád páholy tagja lett. A déli vármegyék elcsatolását követően az ér-
telmiség nélkül maradt kisebbségi magyarság egyik szellemi vezetője. 
1921 júliusában vezetésével alakult meg a Bánáti Magyar Közművelő-
dési Egyesület, az 1922. szeptember 17-én Zentán megalakult Magyar 
Pártnak pedig társelnökévé választották. Ilyen minőségében gyakran 
tárgyalt a belgrádi kormány tagjaival. Az 1927. évi választások alkal-
mával  Strelitzky Dénessel együtt bekerült a jugoszláv parlamentbe, 
később kinevezték szenátorrá (a felsőház tagjává). 

 Vidor Imre (? – ?): Szegeden született, majd pécsi menekültként 
érkezett Szabadkára. Kritikái, elbeszélései, történelmi cikkei a helyi 
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lapokban jelentek meg. Vándor a nagy úton című regényét 1930-
ban a szabadkai Minerva adta ki, melyet a Napló díjjal jutalmazott. 
Ugyanebben az évben jelentette meg Zágrábban horvát nyelven a 
Zsidókérdés zsidószemszögből című tanulmányát (Židov, 1930). Az 
1929-ben Budapesten megjelent Magyar zsidólexikonban ő írta meg a 
szabadkai zsidók történetét, melynek teljes szövege elveszett. 1937-ben 
Budapesten hunyt el.
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q  A KÖTETBEN SZEREPLŐ HELYSÉGNEVEK
MAGYAR VÁLTOZATA

Ada 
Bácskatopola (Bačka Topola) – Topolya 
Bácskódobropolje (Bačko Dobro Polje) – Kiskér 
Bačko Petrovoselo – Péterréve 
Bajmok
Bajsa
Banovci – Banovci
Bezdán
Bilje – Belye  
Bogojevo – Gombos 
Bulkes – Bulkeszi 
Crvenka – Cservenka 
Csantavir (Čantavir) – Csantavér 
Daruvar – Daruvár 
Debeljacsa – Torontálvásárhely 
Doroslovo – Doroszló 
Dušanovo – szerb telepes falu a Bácskában 
Emušić – szerb telepes falu a Bácskában
Ernestinovo – horvát-szerb falu Szlavóniában
Feketić – Feketics (Bácsfeketehegy) 
Gornjamužla – Muzslya 
Hajduk Veljko – szerb telepes falu a Bácskában 
Horgoš – Horgos
Hrasztin – Haraszti (Szlavónia)
Ilok – Újlak
Ipek – Peć  
Irig – Ürög 
Kamenac – Kő 
Karavukovo – Bácsordas
Karkatur – szerb telepes falu a Bácskában
Kneževi Vinograd – Hercegszőlős 
Kopačevo – Kopács
Kosovo Polje (Koszovopolje) – Rigómező
Kotlina – Sepse
Kula – Kúla
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Kupuszina (Bácskertes)
Laibach – Ljubljana
Laslovo – Szentlászló
Lug – Laskó 
Mali Iđoš – Kishegyes  
Maradik – Maradék 
Marburg – Maribor 
Martonoš – Martonos 
Mol – Mohol
Nikinci – Nikince
Misićevo – szerb telepes falu a Bácskában 
Novi-Itabej – Magyarittebe 
Novi Sad – Újvidék
Novivrbas – Újverbász
Njegoševo – szerb telepes falu a Bácskában 
Osijek – Eszék  
Ovčepolje – város a Vardar folyó partján 
Pačir (Pacsir)– Pacsér  
Pašičevo – Ókér
Petrovgrad – Nagybecskerek, Becskerek 
Petrovoselo – Péterréve
Prekomurje – Muravidék 
Rumenka – Piros 
Senta – Zenta
Sirig – Bácsszőreg 
Skorenovac – Székelykeve
Sokolac – szerb telepes falu a Bácskában
Sombor – Zombor 
Srbobran – Szenttamás 
Sremski Karlovci – Karlóca
Stara Kanjiža – Kanizsa, Magyarkanizsa, Ókanizsa 
Stara Moravica (Sztáramoravica) – Ómoravica, Bácskossuthfalva
Staribečej (Sztáribecsej) – Óbecse 
Starisivac – Ószivác 
Stepanićevo – szerb telepes falu a Bácskában 
Subotica – Szabadka
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Suza – Csúza 
Svetićevo – szerb telepes falu a Bácskában 
Svilojevo (Szvilojevo) – Szilágyi  
Telečka – Telecska, Bácsgyulafalva
Temerin – Temerin 
Tomislavci – szerb telepes falu a Bácskában
Tordinci –Tordince 
Turja – Turia
Uljanik – Uljanik
Üszküb – Szkoplje
Vardarac – Várdaróc 
Velika Pisanica – Nagypiszanica  
Velimirovac – szerb telepes falu a Bácskában
Verušić – szerb telepes falu a Bácskában 
Vojlovica – Hertelendyfalva 
Vršac – Versec 
Zmajevac – Vörösmart  
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A

Ady Endre  314
Aksamovics, Antun 

(Aksamovič, Antun) 328
Alaupović, Tugomir  357
Ambrus Balázs  505
Andrée Dezső  418
Antal Gábor  467–468
Aradszki Iván 378
Arany János  400, 403, 457
Avar Gyula  9

Á

Ágoston Sándor  347, 366, 464

B 

Baedeker (Milkó Izidor) 
 484, 490, 498, 503–504
Bajza József  334
Balázs-Piri Kálmán  283
Bálint Géza  421
Balogh Artúr  615
Baloghy Imre  10
Banjanin, Jovo  344
Barnabás pátriárka (Barnava)    

341–342
Bászel Aurél  9
Batta Péter  410
Bauer Antal  332
Bazala Albert  335
Benda, Julien  509–510, 516, 523
Benkő Viktor  355

Berde Mária  510, 523
Berkes József  72, 83, 155, 250
Béta (beta) 479, 485, 491
Bethlen György  72
Blazsek Ferenc  306, 505 
Bogner József  
 283, 299, 301, 307
Borsodi Lajos 
 7, 490, 498, 504
Brancsits Blagoje  11
Brezovszky Nándor  308
Buday József  9 

C

Crnojevics Arszén  599
Czabai József  388
Czettler János  65
Cziráky Imre  419

Cs

Csala Imre  350
Csányi Sándor  302, 307
Csekonics József  150–151
Csépán János  356
Csete István  357, 363
Csincsák Elemér  378 
Csokonai Vitéz Mihály  
 6, 480, 507
Csuka János  
 15, 19, 25, 38, 167, 186, 270,   

276, 435
Csuka Zoltán  7
Csupor Gyula  10
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D

Davidovics (Davidović, 
Ljubomir)  39, 66, 70

Deák Kornél  415
Deák Leó  16, 42, 65, 78
Debreczeni József  505 
Derra György  11
Dettre János   
 5, 7–8, 14, 25, 62, 67, 477, 

483
D. J.  (Dettre János) 
 483, 487–492, 499
Dévavári Zoltán, ifjabb  15 
Dimitrijevics-Apis, Dragutin  55
Dióssy Lajos  307
Diószeghy Tibor  67
Dositheus, zágrábi szerb érsek 

342–343
Dositije, niši szerb püspök  325 
Dömötör Pál  10
Draskóczy Ede  
 16, 19–21, 25, 457, 463
Draskovits (Drašković, Milorad) 

153
Duchon János  308
Dudás Gyula  10 
Dungyerszki (Dunđerski, 

Bogdan) 150

É

Érdujhelyi Menyhért  9

F

Falcione Árpád  77
Faragó Ferenc  357
Faragó Imre  302, 307
Farkas Frigyes  413, 420
Farkas Geyza  505
Fáth Ferenc  308
Féja Géza  396
Fekete Lajos  7
Fenyves Ferenc  
 13–14, 16, 25, 65, 503
Fináczy Ernő  9
Fogl János  11
Földesi Ferenc  396
Földessy József  355
Földváry Jenő  467–468
Frankl István  9

G

Gachal János  354, 357
Gáj József  39, 51, 97, 241, 323
Gajdos István  284
Galambos F. Margit  505
Gál László  628
Gál Ottó  505
Garay Béla  415, 419
Gavrilović, Milan 336, 345
Gergely Boriska  505
Glavina Mari  180
Godányi Zoltán  504
Govorkovich János  505
Gozsdu Elek  10
Gráber László  
 18, 65, 77, 164, 373
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Grol, Milan (Groll Milán) 
 87, 247–249 
Gutsohn Dániel  362

Gy

Gyetvai Ferenc  302, 307
Gyöngyösi Dezső  
 7, 15–16, 25, 205, 222, 566
Gyöngyössy István  480
Gyurkovits Ernő  357

H

Halassy András  314
Haraszti Sándor  7
Haunstädter József  355
Havas Emil  369
Havas Károly  247
Hegedűs László  302
Hempt Herbert  357
Herceg János  21–23, 25
Hesslein József  501
Hinko Hinkovics  58
Hodzsa Milán (Hodža, Milan)  

84, 575
Hóman Bálint  551
Huber János  378

I

Illyés Gyula  396
Ispánovics Imre  223
Ivanics Sztevan  112
Iványi István  8–9
Ivić, Aleksa  22

J

Jakabffy Elemér  
 315, 614–616
Jaksics  Mileta 600, 602
Jaksics Vasza  599, 602
Jaksics Vazul  585
Jámbor Pál  8
Janjics (Janjić) Voja  
 331, 342, 345
Jász Dezső  625
Jeftić, Bogoljub  341
Jeges József  378
Jeszenszky Dezső  9
Joó Tibor  551
Justh Gyula  578

K

Kállay Miklós  553
Kanizsai Ferenc  10
Karađorđe, Aleksandar 

(Karagyorgyevics Sándor) 
55, 76

Károlyi Mihály  61, 378, 578
Katanics, Boján  378, 380
Katona József  480, 485
Kazinczy  Ferenc 
 6, 486, 491, 493 
Keck Zsigmond, id.  362
Keck (Kek) Zsigmond, ifj.  357
Kossa János  404
Kelecsényi Zádor  467
Kelemen János  387
Kemény Zsigmond  480
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Kende Ferenc  
 15, 17–19, 21, 26, 424, 527, 

546, 552, 573
Khuen-Héderváry Károly  
 465, 601
Király Károly  78
Király Pál  9
Kirilovics, Dimitrije 
 285–287, 290–291
Kisbéry János  524
Kojics (Kojić) Gavrilo  109–110
Kollányi Ferenc  467
Komor Mihály  375
Korosec (Korošec) Anton  
 67, 73, 87, 107, 323–325, 

334, 336, 342
Košutić (Ákos) August 346
Kosztics Mirko (Kostić, 

Mirko)   94
Kosztolányi Árpád  283
Kosztolányi Dezső  283, 506
Kovács Imre  353, 357, 363
Kovács Sztrikó Zoltán  284
Kovácsy József  355
Krafft István  49, 247–248
Kristály István  
 16, 91, 505, 522, 524

L

Laták István  6–7, 24
Lévay Endre  448
Linder Béla  61
Loósz István  9

M

Macsek (Maček, Vladimir)  
 83, 334–336, 345–346
Madách  Imre 315, 491
Magyari Domokos  378
Magyar József  381–382
Major István  301–302, 307
Makkai Sándor  315
Mara Jenő  68
Margalits Ede  9, 11
Marić, Ljubomir  343
Marton Andor  387
Matolcsy Mátyás  315
Mayer Ádám  357
Mayer Ottmár (Kalmár István)  

440
Mažuranić, Ivan  11
Mécs László  314
Meister Péter  109
Mérth József  302
Mestrovics (Mestrović), Ivan 
 58, 602
Mészáros Sándor  15
Mikes Flóris  7
Mileta Jeromos  332
Miletics Koszta (Miletić, 
 Kosta)   163
Miletics Szvetozár (Miletić, 

Svetozar)  85
Milleker Bódog  9
Mirkovics Mijo (Mirković, 

Mijo) 172–174, 184
Móra Ferenc  506
Morvay Győző  9
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Muhi János  204
Muhi Pál  301–302, 307

N

Nacsa Lajos  115
Nagy Iván  306
Nagy Ödön  65, 75, 77, 369
Narancsik Pál  357
Narancsik Zoltán  357
Németh László  315, 396
Nikics Fedor (Nikić, Fedor)  
 256–257
Nojcsek Géza  369
Novoszel Andor  505
Nyárai Rezső  415
Nyírő József  314

O

Obrenovics Sándor, Sándor 
király  (Obrenović, 
Aleksandar)  

 55, 252, 258, 261, 437
Osvát Ernő  491

Ö

Özvegy György  467

P

Pasics Nikola (Pašić, Nikola)   
 47–48, 56, 66–67, 70, 73, 

76–79, 106, 153, 592
Pavelics Ante  (Pavelić, Ante) 73

Pékár Gyula  467
Petőfi Sándor  
 303, 372, 388, 400, 403, 430
Petrovics Milán (Petrović, 

Milan)  291
Petrovics Veljko (Petrović, 

Veljko)  602
Piger Zoltán  349
Piukovich Sándor  11
Popovics Dáka (Popović, Daka)  

429
Popovics Jován (Popović, Jovan) 

506
Pósa József  415
Póth Károly  357
Póth Lajos  357
Pribicsevics Szvetozár 

(Pribičević, Svetozar)  
 47, 66, 73–74, 77–78, 83, 

256, 276–277, 285–286, 
331, 592

Prohászka József  356
Prohászka  Lajos 314, 
Prohászka Ljubomir  112
Protics Sztoján (Protić, Stojan)  

156

R

Radič, Sthepan  267–268
Radičević, Branko 11
Radics Pavle (Radić, Pavle)  
 66, 80, 83, 163
Radicsevich Sándor  524
Radics György  9–10
Radó Antal  527
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Radó Imre  7, 505
Rajics Balázs  106–107
Ravasz László  314
Reményik Sándor  315
Richter Nándor  284
Risztics Teofán  169, 185
Romancsik Pál  416
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Kötetünkben olyan írások olvashatók,  ame lyek bete -
kintést engednek a délvidéki magyar ság 1918–1920  utáni
két évtizedének szellemi útkeresé sébe, közösségi épít ke zé sének 
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a néppel vállalt sorsközösség szándékának a tisztasága. Szerzőik 
között akadnak, akik a közművelődési egye sületek működését szor-
galmazták, mások a gazdasági, pénzügyi, egészségügyi és szociális 
szövet ke zetek létrehozásában vélték meg lelni az önerőből történő 
építkezés lehetőségét, ismét mások a lap kiadást és az irodalom 
megszervezését tekintették elodázhatatlan feladatnak. Egyet-
len dolog tűnt bizonyosnak: csak együttes erővel, közös akarat tal 
képesek megvédeni magukat az új délszláv állam, s benne a szerb 
nacionalizmus erőszakos hatalomgyakorlásának el söp rő erejétől. 
Erős és átfogó lelkiség az, ami az életért való harcban elfogadható 
eszközként egyedül üdvözítő. 
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