Az 1990-es évek közép-európai változá
sai nem múltak el, nem is múlhattak el
anélkül, hogy nyomot ne hagytak volna a
jugoszláviai magyar értelmiség magatartá
sán, megnyilatkozásán, értékrendszerén és
egész arculatán. Hasonlóképpen megvál
toztak azok a kül- és belpolitikai viszo
nyok, valamint az életkörülm ények is,
amelyek a jugoszláviai, de nemcsak a jugo
szláviai magyar kisebbség helyzetét, kultu
rális, politikai és gazdasági esélyeit, az eb
ből eredő feladatokat és egész jövőjét
meghatározzák.
E hatások alakításában jelentős szerepe
van az értelmiségnek, amely példamutatá
sával és aktív tevékenységével nagyban be
folyásolhatja e társadalmi és politikai vál
tozások pozitív vagy negatív irányvonalát.
Viszont a hetven éve tartó kisebbségi sors
és ezen belül az ötvenéves kommunista
időszak a jugoszláviai magyar értelmiség
lelkében olyan mély sérüléseket okozott,
amelyek sok esetben meggátolják az erköl
csös magatartást, a tudatos nemzetválla
lást, a nemzetért való bátor kiállást, a ki
sebbségi helyzetből eredő többletteljesít
mény fontosságának a felismerését, de leg
főképp az összefogásnak a szükségességét.
Számtalan érdekcsoportra bomlott szét ez
az értelmiségi réteg, és ha hamarosan nem
lesz képes magára találni és szervezetten
cselekedni, akkor ez a jugoszláviai ma
gyarság számára végzetes lehet.
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Az 1990-es évek közép-európai változásai nem múltak, nem is
múlhattak el anélkül, hogy nyomot ne hagytak volna a jugoszláviai
magyar értelmiség magatartásán, megnyilatkozásán, értékrendsze
rén, arculatán. A régebbi szerepvállalók közül egyesek hallgatásba
burkolóztak, passzivitásba kényszerültek, a hallgatásra ítéltek pe
dig szóláshoz jutottak, és ezzel lehetővé vált és elindult egy átérté
kelési folyamat. Beindult a politikai szerveződés is, de míg az erdé
lyi és a felvidéki magyarság olyan politikusokkal rendelkezett, mint
például Tőkés László vagy Duray Miklós, akik a magyarságért való
kiállást és küzdést még a sokkal veszélyesebb kommunista időszak
ban kezdték el és vállalták, ami miatt és az erkölcsös kiállásuk
okán az akkori hatalom által meg is hurcoltattak, addig a délvidéki
magyarság politikai harcának az élére többnyire olyan politikusok
álltak, akik a kommunista időszakban magas állami tisztségeket
töltöttek be és végrehajtói voltak többek közt a jugoszláviai ma
gyarság megnyomorításának is. E rókalelkületű .vezetőgárda azon
ban idejében felismerte a politikai változások lehetőségeit, ideje
korán irányt váltott, és a délvidéki magyarság politikai harcának az
élére állt, meglovagolva, főleg a saját karrierje érdekében, e társa
dalmi változásokat. Éppen ez volt az egyik, de talán a legdöntőbb
oka annak, hogy a kommunista időszakban nem kompromittált
értelmiségiek egy jelentős csoportja nem volt hajlandó közösködést
vállalni e köpönyegforgató vezetői réteggel, ami miatt az érdekszervezet értelmiségi réteg nélkül maradt.
Az a kisszámú iskolázott szakember, aki sokkal inkább a ma
gyarság érdekeit szem előtt tartva az elmondottak ellenére is haj
landó volt tagságot és megbízatást vállalni, mind tömegesebben
került vakvágányra, és szorult ki a VMDK-ból a vezetőség régi

bolsevista, elvszerűtlenül vádaskodó és leszavazó módszerei miatt.
Az űrt szürke, vélemény nélküli, könnyen befolyásolható egyének
kel töltötték ki, akik teljesen beillettek a bolsevista időkből átmen
tett szavazógépezetükbe. így jutott el a jugoszláviai magyarság a
háború utáni politikai harcának a legválságosabb időszakáig,
amelynek következményeit csak a jövő fogja felderíteni.
A több mint hetvenéves kisebbségi sors és ezen belül csaknem
ötvenéves kommunista időszak a jugoszláviai magyar értelmiség
lelkében is olyan mély sérüléseket okozott, amelyek sok esetben
meggátolják az erkölcsös magatartást, a tudatos nemzetvállalást, a
nemzetért való bátor kiállást, a kisebbségi léthelyzetből szükség
szerűen eredő többletteljesítmény fontosságának felismerését stb.,
de legfőképp a nemzet érdekében való összefogást. Ez az értelmi
ségi réteg számtalan érdekcsoportra szakadt szét, s ha hamarosan
nem lesz képes magára találni és szervezetten cselekedni, akkor ez
a jugoszláviai magyarság számára végzetes lehet.
A jugoszláviai magyar értelmiség e néhány éves forrongását, alal^ulását, megnyilatkozásait stb. igyekszik megvilágítani ez a könyv,
amely ennek az időszaknak a napi-, heti- és havilapjaiban megje
lent cikkek válogatásából állt össze. Ezért nem rendelkezik egy
egységes gondolatvezetéssel, de sajátos módon valószínű, hogy fel
villantja és magyarázatot nyújt ennek az értelmiségi csoportnak az
1990-es évek eleji magatartására. De mint ahogyan a közeli pers
pektívából a fáktól nem lehet felmérni az erdő nagyságát és minő
ségét, hasonlóképpen lehetetlen tévedések nélkül helyesen meg
ítélni napjaink vagy a közelmúlt eseményeit. Biztos, hogy vannak a
könyvnek olyan megállapításai, amelyek nem állják ki az idő kriti
káját, még akkor sem, ha a papírra vetésükkor, az akkori ismeretek
birtokában e vélemények látszottak helyeseknek és logikusaknak.
Természetesen egy megfelelő történelmi távlatból visszatekintve
majd pontosabban ítéli meg és értékeli az utókor.
Szabadka, 1994. február 26.

ÉRTELMISÉG ÉS ERKÖLCS

A JUGOSZLÁVIAI MAGYARSÁG
JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL

Ebben a bonyolult világunkban nehéz, sőt lehetetlen dolog tel
jességükben feltárni mindazokat a tényezőket, amelyek a jugoszlá
viai magyarság mai helyzetét formálják és jövőjét alakítják.
Az azonban biztosan állítható, hogy léteznek olyan külső és bel
ső hatások, amelyek ezt a jövőképet meghatározzák. A külső deter
minánsok közül a legfontosabb az adott világpolitikai és világgaz
dasági helyzet, valamint ennek alakulása, amire az itteni magyar
ságnak a politikai vezetői révén csak korlátozott befolyása van.
Mindennek ellenére ezt a korlátozott lehetőséget is a legjobb mó
don és maximálisan ki kell használni, mert a történelem során rit
kán adódik hasonló alkalom az elkövetett hibák kiküszöbölésére.
Ezzel szemben sokkal inkább befolyásolhatók azok a belső té
nyezők, amelyeket elsősorban és kihangsúlyozottan a jugoszláviai
magyarság erkölcsi és gazdasági háttere képez. Az erkölcsi hátteret
legfőképp az itteni értelmiség magatartása, tenni akarása, erköl
csössége, alkotóereje, szervezettsége, közéleti szerepvállalása és vi
talitása határozza meg, mert ezzel a magyarság többi rétegének a
gondolkodását, önbizalmát, nemzettudatát, a szülőföldhöz való ra
gaszkodását, kultúráját, gazdasági tájékozottságát, civüizációs szo
kásait, az igényes anyanyelvhasználathoz való ragaszkodását, ízlé
sét stb. pozitívan befolyásolhatja. Még a jó gazdasági háttér is en
nek az elsőnek, az erkölcsi háttérnek a függvénye. A fent felsorolt
tulajdonságokkal felvértezett értelmiségi réteg ugyanis olyan élet
stílust és személyiségi ideált tudna kialakítani, amely a szélesebb
köz, de főleg a falu lakosságának értékrendszerét a szülőföld, a
saját kultúrája, az anyanyelve stb. irányába fordítaná, és a fogyasz
tói társadalom élvezetei helyett egy nemesebb és egészségesebb
életcél elérése felé irányít.

A jugoszláviai magyar értelmiségnek a jellemvonásai sajnos ma
még nem azonosak az említett követelményekkel. Arculatát általá
ban (kivételek természetesen vannak) úgy határoznánk meg, hogy
a jelentős és irigylésre méltó szakmai tudás mellett egy nagyon
szerény általános tudás, szegényes beszéd- és viselkedéskultúra, va
lamint a közélettel szembeni tartózkodó magatartás jellemzi. Úgy
is mondhatnánk, hogy a jugoszláviai magyar értelmiségi egy kicsit
szakbarbár, akinek a szakmán túli érdektelensége távol tartja min
den más tudományágtól és a közélettől. Ez érvényes mind a hu
mán, mind a reálértelmiségi csoportra, hisz alig akad olyan jugo
szláviai magyar humán értelmiségi - még az írók és a magyar
nyelv- és irodalomtanárok között sem
aki kötetlenül, gazdag
szókinccsel, szabályosan ki tudná fejezni gondolatait. A reálértel
miségiek között viszont nehezen lehet találni valakit, aki tájékozott
lenne az irodalmi és a művészeti élet időszerű eseményeiben. Ju
hász Erzsébet a magyar értelmiséggel kapcsolatos egyik írásában
sajnálattal állapítja meg, hogy már évek óta nem jutott el olyan
értelmiségi otthonába, ahol zongorázni is szoktak. Ezzel szemben
zágrábi vagy magyarországi értelmiségi körökben járva például az
ember gyakran találkozik olyanokkal, akik a magas szakmai tudá
suk mellett több világnyelvet beszélnek, a baráti körben kamaraze
néinek, irodalom- és művészetérdeklődésűek és mindemellett a
közéletben is aktívak. A jugoszláviai értelmiség egyoldalúságának
több oka is van. Ezek között a leglényegesebbek például a rossz
iskolarendszer, amely csak tanít, de nem nevel, a tudós tanártípus
eltűnése, akinek erkölcsös magatartása, valamint tekintélye egy
egész városnak és környékének tiszteletét vallhatta magáénak, a
polgári értékrendszer szétrombolása úgy, hogy a szocialista viselkedésmodell nem vagy csak részben született meg. Még a falu hagyo
mányos, szigorú viselkedési szokásai is felhígultak, fellazultak az
erőltetett iparosítás és a városba való áramlás következtében, a
gyökértelen új munkásréteg viszont - keveredve a városi lump ele
mekkel és könnyen szert téve az értéktelen, dömping civilizációs
javakra - egy álkulturális szórakozási modellt teremtett meg, amely
bűvkörébe bevonta még az agyonhajszolt értelmiségieket is, akik
nek már nem volt erejük, se idejük egy nívósabb kulturális élmény
befogadására. Mivel ez az értelmiség távol a kulturális központok-

tói nem élt közéletet, klubokba, irodalmi, művészeti társaságokba
járni nem volt alkalma, még az amatőr munka lehetőségét is meg
vonták tőle, bezárva egy szűk családi vagy baráti közösségbe, ér
deklődése és igénye mindjobban beszűkült, anyanyelve szegényes
sé vált, a közügyek intézésétől pedig visszavonult. Eltűrte, hogy
ezthelyette elvégezze az a pár ügyeletes hangoskodó, akik általá
ban nem is a magyarságot és ezt a réteget képviselték, hisz a vissza
húzódó értelmiség erkölcsi értékei, világnézete, a magyarsághoz,
valamint az itteni hatalomhoz való viszonya merőben eltért e rend
szerhű szűk politikus elittől. Néhányszor ugyan föl akarta emelni a
fejét, de a hatalom épp e kiszolgálói révén mindig vissza tudta
szorítani (zentai színházügy, kanizsai orgonaper stb.). Ezért ma
már alig akad olyan magyar értelmiségi, aki a szakmája helyett
önként vállalná és alkalmas is volna egy hivatalos politikai vagy
közéleti szerepvállalásra. Főleg a bánsági részekre jellemző ez a
magatartás, hisz például a VMDK vezetőségében alig akad vezető
politikus vagy aktív értelmiségi ezekről a területekről. Ezzel szem
ben Bácskában aktívabb az értelmiség. Itt viszont egyrészt a szolid
szakmai tudás birtokának tudatában, ami jelentős önbizalmat
nyújt, másrészt viselkedési és az általános kultúra hiányában egy
olyan magatartási és érintkezési modell és vitázó stílus alakult ki,
amely - primitív, személyeskedő, érvek nélküli, dölyfös hangvétele
miatt - meghiúsít minden olyan konszenzust, amely cselekvő egy
ségbe tudná tömöríteni a jugoszláviai magyar, de nemcsak a ma
gyar értelmiséget. Példaképpen elég csak emlékeztetni az 1993.
november 23-án az Újvidéki Rádió Szempont című adásában el
hangzott egyik nyilatkozatra, amelyben a megkérdezett az általa
bűnösnek ítélt botlás miatt olyan egyéneket nevezett janicsárnak,
akik - egész életművüket tekintve - a legtöbbet tették az itteni
magyarságért. Még ha ebben az egy dologban igaza is van a nyilat
kozónak, akkor sem méltó ez a hangvétel egy olyan értelmiségivel
szemben, akinek munkássága kitörölhetetlenül kultúránk jelentős
darabja. De ez a vitastílus nincs hasznára a magyarságnak sem,
mert meggátolja ezt az összefogási szándékot, amiért épp most
ügyködik ez a közösség, és amelynek megvalósulása nélkül az itteni
magyarság sorsa végképp megpecsételődik.

Az értelmiség összefogott működésére ma már elengedhetetle
nül szükség van (régebben is szükség lett volna). A VMDK sajnos
még ha a szavazatok 80%-át magáénak is tudhatta, az értelmiség
jelentős részét nem volt képes aktivizálni, még azokat sem igazán,
akik jelenleg is valamilyen funkciót töltenek be e szervezetben. De
nemcsak ez az értelmiségi csoport maradt ki a pártból, hanem azok
is, akik nem akartak semmilyen pártkötelezettséget vállalni vagy
munkájuk és hivatásuk folytán nem lett volna okos dolog bármi
lyen párttagságot elfogadni. Ezért szükséges egy olyan értelmiségi
eket tömörítő szövetség létrehozása, amely ezt a szellemi erőt tel
jességében fel tudná ölelni és amelynek célkitűzéseivel mindenki
egyet tudna érteni. Ebben az irányban a délvidéki Szárszó szerve
zése révén már történtek kezdeményezések. Az lenne talán a leg
szerencsésebb, ha a VMDK - felvállalva az itteni magyarság min
dennemű politikai küzdelmét - egy, a radikálisabb értelmiségieket
tömörítő párttá alakulna, és vele párhuzamosan, nem konfrontá
lódva, létrejönne egy szabadabb, főleg a kulturális és a gazdasági
problémákat felölelő és a feladatokat megvalósító, de mindenféle
párttagságot visszautasító, politikamentes (ha ez egyáltalán lehet
séges) értelmiségi szervezet vagy szövetség, az ÉSZ. Nevéből tuda
tosan maradt el a magyar, mert az lenne a kívánatos, hogy az ÉSZ
más nemzetiségű értelmiségieket is bevonva, az itteni magyarság
célkitűzései mellett a kapcsolatteremtés és egy minden nemzeti
kultúrát felölelő programot is megvalósítana. így biztos, hogy a
magyarság célkitűzései is könnyebben megvalósulhatnának. A nem
magyar értelmiségiek számára pedig valószínű, hogy azért lenne
vonzó ez az egyesülés, mert a jelen pillanatban ezeken a területe
ken a magyar értelmiség politikai nézetei, munkamódszerei és cél
kitűzései a legeurópaibbak és mindenki számára elfogadhatóak.
Az ÉSZ regionálisan szerveződve a még ma is független magyar
intézményekben központokat hozna létre (Szabadkán például a
Népkörben, Újvidéken a színházban, Becskereken a Madách Mű
velődési Egyesületben vagy alkalmasabb helyen) a különböző szakbizottságok révén a hármas autonómia megvalósításáig egy egysé
ges program alapján kulturális és népjóléti bizottságként működne,
egyrészt előkészítve a kulturális önigazgatás rendszerét, másrészt
addig is ügyködne azoknak a problémáknak a megoldásán, ame

lyek nem tűrnek halasztást. Ennek a tevékenységnek a csírái már
ma is megtalálhatók, hisz a körülmények ezt kikényszerítették.
Elég csak emlékeztetni az oktatás területén jelenleg is folyó mun
kára: működik a diáksegélyező egyesület, megjelentek a tananyag
pótló füzetek, szerveződik a munka nélküli tanügyesek és a betöl
tetlen munkahelyek számontartása, elintéződött a Magyarországon
felvételizők pótoktatása és ösztöndíjazása, mind nagyobb számú
diák jut el a magyarországi vagy a hazai nyári táborokba, valamint
a különböző tanulmányi versenyekre. Újvidéken és Szabadkán pót
oktatást és ismerkedési rendezvényeket szerveztek, a nagy nehéz
ségek mellett még mindig megtartható a Középiskolások Művésze
ti Vetélkedője, a KMV. Már az itt felsoroltak is elegendőek egy
oktatási minisztérium miniprogramjához, de ha még ehhez hozzá
adjuk a még elvégzésre váró feladatokat, például magyar óvodák
beindítását, az anyanyelvi pótoktatás megszervezését, a most még
Magyarországon tanuló nagyszámú diák problémáinak megoldá
sát, a diákkönyvtárak és az iskolák könyvekkel és szemléltető esz
közökkel való jobb ellátását, a diáklapok anyagi támogatását, a
tanerő tudományos továbbképzésének és a tudományos fokozatok
elérésének lehetővé tételét, tanulmányi versenyek és rendezvények
szervezését, akkor bizonyságot .nyer egy ilyen szervezet szükséges
sége. Ez lenne a felelet azokra az ellenvéleményekre is, amelyek
azt tartják, hogy az értelmiségiek feladata csak a hivatásuk becsüle
tes teljesítéséig terjed. Ez talán elfogadható (de ez sem biztos) egy
többségi nemzet értelmiségének szerepvállalásakor. A kisebbség
ben lévő értelmiségieknek azonban ennél sokkal többet kell vállal
niuk, mert a kisebbségi lét és a megmaradás egyik alapfeltétele a
többletteljesítmény. E többletmunka nélkül ki végezné, szervezné
és irányítaná az előbbiekben felsorolt teendőket, ki mutatna irányt
kulturális és gazdasági fejlődésünkben, hisz nekünk, kisebbségiek
nek nincs külön kulturális vagy gazdasági minisztériumunk és más
intézményrendszerünk sem? A földműves vagy a kispolgári réteg
mutassa a fejlődés útját? Ok szervezzék és alakítsák a kulturális
életünket, mert az értelmiség szervezetlenül, élve az egyéni és az
alkotói szabadság jogával, csak a szűk hivatásával hajlandó törőd
ni? De megoldásra váró problémák vannak a tájékoztatásban, az
egészségügyben és egész kulturális és tudományos életünkben.

Az ÉSZ programjába tartozhatna a művészet támogatása és
megnyilatkozási lehetőség nyújtása (tárlatok, koncertek, irodalmi
és színházi rendezvények), a könyvkiadás támogatása, a magyar
műemlékek és kegyhelyek megóvása, esetleg újabbak létrehozása,
de legfőképp a falu lakosságának népművelése. A falu elszigetelt
lakosságának és az ott tevékenykedő kisszámú értelmiségének fel
tétlenül meg kell adni minden kulturális támogatást, hisz eddig épp
az izoláltságuk révén tudták e kis közösségek magyarságukat meg
őrizni. Ez az elszigetelődés azonban az európai integrációs törek
vések korában már nem állhat ellent a mind erőteljesebb beolvasz
tási folyamatoknak és a lassú, de biztos felmorzsolódás így elkerül
hetetlen. Csakis a tudatos nemzetvállalás és a kisebbségi léttel járó
többletteljesítmény mentheti meg ezt a délvidéki magyarságot, hisz
már a környezet nyelvének ismerete is többletmunkát igényel. Ter
mészetesen ez előnyökhöz is juttat, de mindezt tudatosítani kell. A
zsidóság is csak azért volt képes évszázadokon át fennmaradni,
mert jobban és többet tudott produkálni. Ennek a többletmunká
nak a vállalását mindenképp tudatosítani kell minden kisebbségi
ben, és ezt a feladatot az értelmiségieknek kell vállalniuk. A kispol
gári réteg, épp azért, mert felszínes ismeretei miatt nincs tudatá
ban a nemzetvállalás fontosságának, és különben is hajlamos erköl
csi engedményekre a magasabb tisztség és könnyebb vagyonszerzés
érdekében, nem alkalmas e nemzetmentő szerepvállalásra, sőt a
nemzettudat erősítésében maga is segítségre szorul. E kispolgárság
alsóbb rétegeinek törekvéseit és életcélját híven tükrözik József
Attila verssorai: „Ezer esztendő távolából, / Hátán batyuval kilából
/ A népségből a népfia. Hol lehet altiszt, azt kutatja, / Holott a sírt,
hol nyugszik atyja / Kellene megbotoznia.”
Feltétlenül szólni kell még a magyar műemlékek és kegyhelyek
megóvásának szükségességéről. Ez a munka semmiképp sem tűr
het további halasztást, mert megeshet, hogy a mostani politikai
törekvések alapján rövidesen semmi nyoma sem marad a több év
százados ittlétünknek. A szűkös anyagi helyzet erre nem lehet kifo
gás, hisz nagyon sok munkát önkéntes alapon is meg lehet szervez
ni. Miért ne alakulhatnának a képzőművészeti, irodalmi és ökoló
giai táborok mellett műemlékvédelmi nyári táborok is? Miért ne
faraghatnák a fiatalok - sótartók, hamutartók helyett - például a

palicsi Vigadó épületének teraszoszlopait, korlátját, felügyelet
mellett rendbe hozhatnák a csatornákat, megigazítanák a lecsú
szott cserepeket, és ha egy okos szakember önkéntes alapon hasz
nosítható terveket is hajlandó lenne kreálni, akkor talán anyagi
támogatást is fel lehetne kutatni a teljes rendbehozatalra.
A délvidéki magyarság 1944-es áldozatainak nincs egy méltó
kegyhelye. Most, hogy az 50 éves évforduló közeledik, erkölcsi kö
telességünk lenne egy központi emlékmű felállítása. Ennek elkészí
tésére talán legalkalmasabb és a legmegtisztelőbb lenne Szervátiusz Tibort felkérni, aki - maga is kisebbségi lévén - leginkább meg
tudná érteni helyzetünket, lehetőségeinket, álmainkat és érzésein
ket, és akinek hírneve méltón kifejezné az emlékmű jelentőségét.
Mindezeknek a tevékenységeknek az eredményességét természete
sen hathatósan fokozná a már említett másik belső tényező, a dél
vidéki magyarság biztos gazdasági háttere, bár ez semmiképpen
sem feltétele ennek a munkának. A jól működő gazdaság szüksé
gességéről és az ezzel kapcsolatos esélyekről, mivel már többször is
szó esett róluk (például A délvidéki magyarság gazdasági esélyei,
Napló), fölösleges újból szólni. Azt az óhajt azonban, amely a jugo
szláviai magyar kulturális rendszer átszervezésére és egy hatalomváltásra vonatkozik, amit mostanában sokan követelnek, de sem
milyen elfogadható megoldást nem javasolnak (esetleg elfogadha
tatlan leváltásokat csupán), végképp tisztázni kell, hisz enélkül
semmilyen megegyezés az értelmiségiek részéről nem remélhető.
Ismeretes ugyanis, hogy ez a mostani kulturális szervezeti rendszer,
amelynek fejét és irányítóját a szélesebb talaj nélküli, de a minősé
get tekintve a csúcsot jelentő újvidéki értelmiségi csoport képviseli,
egy ötvenéves tudatos pártpolitikai, kisebbségromboló, az értelmi
séget a bázistól elszakító aknamunka következménye. Ezt az épít
ményt megváltoztatni vagy újjászervezni máról holnapra nem le
het, hacsak a hangoskodók a teljes zűrzavart nem óhajtják. Nem
csak azért, mert ez rendkívül nagy anyagi befektetést igényelne,
amire ma kevesebb sem jutna, még nem is a törvényes akadályok
szabta gátak miatt, hanem sokkal inkább azok miatt az egzisztenci
ális akadályok miatt, amelyek ezekkel a radikális változásokkal ezt
az értelmiségi csoportot anyagilag, de erkölcsileg is a pusztulásba
sodornák. A létminimum alatt tengődő újvidéki értelmiségiektől

értelmetlen, embertelen, de leginkább elfogadhatatlan dolog lenne
kérni, hogy egy rendszer- és hatalomváltás végett adják föl állásu
kat, baráti és családi körüket, vagyonukat, egész egzisztenciájukat,
és költözzenek Eszak-Bácskába, mert itt lesz a kulturális-területi
autonómia központja. Még akkor sem, ha ezt a gondolatot elvben
a nagy többség helyesli és támogatja is. Az viszont érthetetlen,
hogy a VMDK vezetősége, kidolgozva és közzétéve a kulturális-te
rületi autonómia koncepcióját, miért nem készítette el a magyar
kulturális szervezeti rendszer hosszú távú átalakítási tervét, mert
tudomása volt arról, hogy a mostani kettészakadt kulturális élet az
új viszonyok közepette nem tartható fenn. Az is ismeretes volt,
hogy az ötven év alatt elrontott szerkezetet csak évek vagy évtize
dek múltán lehet átalakítani. Ez a terv semmiképen sem alapozód
hatna a mostani intézmények átköltöztetésére vagy megszüntetésé
re, hanem párhuzamosan újak alakítására vagy a már meglévők
felfejlesztésére. Miért szűnne meg az Újvidéki Rádió vagy a szín
ház, mikor szerencsésebb dolog a szabadkait fejleszteni vagy Sza
badkán, Zentán, Becskereken ismét alakítani? Ha a szabadkai
Közgazdasági Karnak Újvidéken van kihelyezett tagozata, akkor az
újvidéki Magyar Tanszéknek miért ne lehetne Szabadkán? Az
ilyen kettős vonatkozásra már van korábbi jó példa: a Napló ma
gánhetilap. Ha lenne hosszú távú terv, akkor már az új intézmé
nyek létrehozását vagy a meglévők fejlesztését a program szerint
lehetne alakítani, még akkor is, ha idővel ezt módosítják is a meg
változott viszonyok. De megszűnne ez a mostani feszültség és riva
lizálás dél és észak viszonyában, ugyanis közös megbeszélés alapján
születnének meg a tervek. Valószínűleg ezt a munkát is az ESZnek kellene felvállalnia.
Végezetül a jugoszláviai magyar értelmiség feladata egy mon
datban: otthont teremteni, hogy a (most még veszni látszó) haza, a
szülőföld megmaradjon.
Szabadka, 1993. december 6. - Megjelent a Híd 1994. 1-4. szá
mában.

SZELLEMI MEGTORLÁSUNK
NAPJAI

Bányai János Bori Imre könyvéről (A jugoszláviai magyar iroda
lom rövid története. Fórum, Újvidék, 1993) írt méltatásában többek
közt a következőket jegyzi meg: „Szükségessé vált-e most, éppen
most, amikor a jugoszláviai magyar irodalom története megíródott
és elénk állt, újra elgondolni ezt az irodalmat... Más kritériumokat
kell-e keresni, mint amely kritériumoknak ez idáig birtokában vol
tunk? Van-e a jugoszláviai magyar versnek és regénynek... egy
olyan - esetleg - korlátozott szemléletünk folytán titokban maradt
rétege, amely majd csak ezután, az új körülmények folytán válik
láthatóvá és felismerhetővé?”
Bányainak ezek a kételyei nem alaptalanok és nagyon időszerű
ek, hisz a jugoszláviai magyar irodalomnak - mint minden más
kelet-közép-európai irodalomnak - vannak meg nem jelentetett,
csak az asztalfióknak vagy esetleg egy-két megbízható jóbarátnak
írt alkotásai, amelyek ismeretében irodalmunk megítélése esetleg
módosulhat. De nemcsak az eddig közre nem adott művek változ
tathatnak a jugoszláviai magyar irodalom értékrendszerén, hanem
azok a szemléleti változások is, amelyek a politikai, a társadalmi és
a gazdasági átalakulások folytán e tájon az utóbbi két-három év
folyamán kialakultak. Még akkor is indokolt ez az átértékelés, ha
tudjuk, hogy Bori irodalmi kritikái és értékelései a lehetőségekhez
mérten a napi politikától függetlenül, csak az esztétikumra épül
tek. Mégis, elképzelhetetlen, hogy egy 40-50 éves kommunista dik
tatúra legalább indirekt módon egyes alkotókat ünneplésre vagy
elhallgatásra ítéltetve ki ne emeljen vagy agyon ne hallgasson. A
jugoszláviai magyar irodalom rövid történetére utalva Bori maga is
elismeri, hogy ez a harmadik, kibővített irodalomtörténet csak az
anyagában bővült, míg szemléletmódján és értékrendszerében

semmi sem változott. Ennek következtében és a nálunk eddig ural
kodott nacionálkommunizmus befolyása folytán mindenképp tör
ténhettek és történtek olyan eltolódások, amelyeknek a korrigálása
most - a megváltozott körülmények közt - lehetővé és szükségessé
vált.
Már csupán Bori könyvére szorítkozva is megállapíthatunk ilyen
aránytalanságokat, mint például Bodrogvári Ferenc nevének csak
egy mondatra szorítkozó említése. Még akkor is kevesellni kell ezt
a nyúlfarknyi adatközlést, ha Bodrogvári munkásságát nem sorol
hatjuk a szépirodalmi kiadványok közé, mivel Toldi Éva értékelése
szerint Bori könyve „nemcsak irodalomtörténetként, hanem műve
lődéstörténetként” is olvasható, amibe már Bodrogvári munkássá
ga is beletartozik. Ennek ellenére munkái mind a mai napig nem
kapták meg azt a megbecsülést, amelyet megérdemelnének. Még
arra sem méltattuk, hogy szerbül megjelent műveit magyarul is
kiadjuk, a nevével fémjelzett díj pedig - a politikai mesterkedések
miatt - elveszítette tekintélyét. Érthetetlen ez a mellőzés akkor,
amikor Papp György a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság
által szervezett vitafórumon kijelenti: „Nincs egyetlen filozófusunk
sem.” (Magyar Szó, Kilátó, 1993. február 20.) Akkor miért nem
becsüljük meg azt, amink van, és miért tiszteljük érdemei felett, aki
erre nem szolgált rá? Vajda Gábor például Bogdánfiról azt állapít
ja meg: „Demagóg politikus, rossz író.” (Napló, 1993. március 10.
17. o.) Bori könyvében mégis másfél oldalnyi méltatás van róla,
szemben Bodrogvári félsoros említésével. Bogdánfi sokrétű mun
kái közül ugyanis talán aforizmái és humoreszkjei érdemelnek fi
gyelmet, ha erkölcsi magatartás is állna mögöttük, hisz enélkül
minden okoskodás vagy ironizálás hitelét veszti. Bogdánfi ugyanis,
mint az írószövetség hajdani elnöke, a jugoszláviai magyar értelmi
ség legfelsőbb hivatalos köréhez tartozott, ennek ellenére semmit
nem tett a jugoszláviai magyarság érdekében, legalábbis akkor
nem, ha ez netán politikai és „írói” karrieijét károsan befolyásol
hatta volna. Szót emelt például a burgenlandi kétnyelvű helység
névtáblák hiánya miatt, viszont elhallgatta a sokkal nagyobb lélek
számú itteni magyar kisebbség nyelvének és írásának mellőzését.
Pedig Temerin, Kishegyes, Feketics stb. közelebb és jobban szem
előtt van Klagenfurtnál, csakhogy hasznosabb volt szidni az oszt

rák, mintsem a szerbiai kormányt. Egy érdemét azonban meg kell
említeni, ugyanis az általa fordított bőrkötetes Tito-kiadványokon
(amiért biztos busás tizteletdíjat kapott) a Fórum Kiadó* neve
először és azóta soha többé, helyesen hosszú ó-val van feltüntetve.
Úgy látszik, a Tito-szövegek magyar nyelvű kiadása a lojalitásnak
akkora megnyüatkozása volt, hogy a magyar helyesírás már nem
jelentett rebellis cselekedetet. Ez az aprócska adat csak annyiból
érdemel figyelmet, mert híven tükrözi értelmiségünk egy rétegének
a magatartását. Mert a jugoszláviai magyar értelmiségnek egy má
sik, talán azt is állíthatjuk, nagyobbik csoportja becsületesebb ma
gatartást tanúsított. Szavát és cselekvési lehetőségeit azonban a
hatalom mindig elfojtotta. Sajnos, Bori könyve sem szól azokról a
kulturális megmozdulásokról, amelyek a megmaradásunk érdeké
ben szerveződtek, de amit a hatalom, sokszor épp a magyar értel
miség egy részének a közreműködésével, mindig feloszlatott (a
nyelvművelő mozgalom hetvenes évekbeli leépítése, a zentai kör
perbe fogása stb.). Már a negyvenes évek végén voltak, akik más
ként gondolkodtak és írtak, mint ahogyan azt a hivatalos jugoszlá
viai magyar irodalom képviselői tették, csak írásaik nem jelenhet
tek meg nyomtatásban. Ezek a negyvenes évek „szamizdat” írásai,
ellentétben a „Tito a miénk és szabad a nép” stílusú hurráoptimis
ta szocialista írásokkal az itteni magyar kisebbség rettegését, fáj
dalmát, csalódottságát és kilátástalanságát ábrázolják. A szamizdat
idézőjeles megjelölése azért indokolt, mert valójában e műveket
szamizdat nyomtatásban sohasem terjesztették,** csak az íróasztal
fiókjaiban lapultak és rejtőzködnek még mindig, ezért felkutatásuk
és közlésük sokkal nagyobb energiát igényel. A háború utáni meg
torlások, gyilkosságok, a beszolgáltatással járó szenvedések és
megaláztatások, az UDBA önkényeskedései, a vallás üldöztetése,
az egyenjogúság megcsúfolása, a háborút követő mérhetetlen sze

*
Időközben ismeretessé vált a Forum-ház nevének a Fórum — Fórum alaki és
jelentésbeli különbsége kapcsán kialakult vita, aminek eredménye a rövid o-változat
lett.
** A további kutatások bebizonyították, hogy a negyvenes évek végén és az
ötvenes évek elején mégiscsak létezett egy jelentős számú jugoszláviai magyar
szamizdat kiadvány és irodalom, amelynek feldolgozása még a jövő kutatóira vár.

génységgel vegyítve, a lelkek olyan nyomorát és deformációját
okozták, amelyből a jugoszláviai magyarság mind a mai napig nem
tudott teljesen kigyógyulni. E lelki rokkantságunk háború utáni
képeit villantják fel azok a művek, amelyek a negyvenes évek végén
születtek, de mondanivalójuk miatt mindeddig rejtve maradtak.
Jung Tamás például ezekről az évekről az 1947-ben írt De profundis I. című versében, amely magánkiadásban 1992-ben jelent meg,
a következőképpen vall:
Véresre vertek s házunkból kiűztek.
Sokat közöttünk élve temettek.
Meggyalázták szép tiszta lányainkat,
Szemünk láttára, ó, jaj, anyánkat.
Állatként helységről helységre terelnek,
Naponta soraink fogynak-gyérülnek.
Étlen-szomjan kell vonnunk az igát,
Templomainkat velünk bontatják.
Szép reményünket sárba tiporják,
Gyermekeinket bűnre tanítják.
Csak a fejük nő bambán - nagyra,
A bűn szívüket korán tönkre marja.
A mélységből kiáltunk hozzád, Uram;
Uram, figyelmezz gyenge szavunkra!
Mennyire elüt ez a hang és a mondanivaló a már ismert háború
utáni hivatásos irodalmi megnyilatkozásoktól, amelyekben az itteni
magyarság sorsát csak a boldogság és remény jellemzi. De nemcsak
az istenítő ováció árad e rendszert kiszolgáló művekből, hanem a
cinikus hazugság is.
... mert régi vágyunk hajnala
hasad:
Új búzából munka, élet szépül,
ország épül,
új, erős és
szabad...
(Thurzó Lajos: Az új kenyér dicséreté)

Vagy:
... Tudd: Lenin emelte fel először
Mosóteknők mellől az anyákat.
Lenin nevével szabadították fel
A kicsi gyermekeket és a kis népeket.
Tanulj, kisfiam, hogy egykor megérthessed,
Mit adtak Lenin és a harc neked.
(Laták István: Lenin)
Vagy:
... Magyar paraszt, a föld most a tiéd, magyar munkás, magadért dolgozol...
írástudatlan magyar: földje nem volt tudod-e, mért van, hogy gondolkodol?
Tudod-e mi történt, véres körülötted?
Tudod-e, napsugár rád miért ragyog?
Tudod-e, hogy hited
miért vallhatod?
Gyárkémények füstje írta föl nevét,
Tito!
s izzó betűkkel vörös égen ég:
A karcsú híd s a zúgó új vasút, népakarat, s Te vagy a nép magad!
Te vagy Negyvennyolc és Tizenkilenc,
s Petőfi ajkáról szabad szó Te vagy!
Millió óijás élén vagy a Nagy:
Tito!
(Gál László: Tito)
[Az idézetek helye: Olvasókönyv a középiskolák I. és II. osztálya
számára. Zmaj, Az Autonóm Vajdasági Tartomány Kiadóvállalata,
Noviszád, é. n. (1946?)]
A kis népek felszabadításáról beszélni, ódákat zengeni akkor,
amikor Európa számos kis országát leigázták, a nemzeti kisebbsé

geket pedig gyilkolták, áttelepítették, másodrangú polgárokká tet
ték és mindezt a gaztettet a 48-as eszmékkel, valamint Petőfi szel
lemiségével azonosítani, a megalázás magasiskoláját jelentette.
Ezek után nem csoda, hogy az itteni magyarság, átélve a „megtor
lás napjait”, nem tudta, de nem is akarta magáénak vallani ezt az
irodalmat, és mivel mind a mai napig nem történt meg ennek átér
tékelése, ezért idegenkedve fogadja ennek az irodalomnak egész
45 éves termését is.
Nem tudta vagy csak sejthette, hogy a magyar értelmiségnek van
egy másik, becsületesebb csoportja, mint amilyen Jung Tamás is
volt, aki a lelkek sorvasztása és csonkítása elleni kiállás szükséges
ségét és az értelmiség felelősségét hangoztatja, például a Nem tu
dom, van-e hely... című költeményében.
Hallgatni nem szabad.
Ha ma elhallgatom,
Holnap kikiáltják
A föld - s jaj, a kövek:
Népem, te, eladtad magad!
Leszaggattad ruhád,
Dicsértek, tapsoltak,
Akik nem szerettek.
S lemondtál nyelvedről!
Dicsértek meg tapsoltak,
S leköpted dicső múltadat.
Jung Tamás költészete nem jelent különösebb irodalmi értéket,
de méltán példázza a jugoszláviai magyar értelmiség egy jelentős
rétegének a becsületes magatartását.
Ezzel ellentétben Fehér Ferencnek a negyvenes évek végén írt
versei, amelyek mondanivalójuk miatt úgyszintén eddig kiadatlanságra voltak ítélve, már igazi irodalmi élményt kínálnak. Bori Fe
hér Ferencnek az ekkor született verseit a következőképpen jel
lemzi: „... nosztalgikus vágyait szólaltatja meg szülőföldje és család
ja iránt,... keresi a visszafelé vezető utat gyötrődve és lázasan...” A
meg nem jelentetett versek viszont épp a paraszti élet szomorúsá
gát, kilátástalanságát, a hatalomnak a falu iránti rabló, megalázó

magatartását ábrázolják. A falusi élet nyomorának olyan mélysége
it táiják fel, amelyektől csak menekülni érdemes, amelyekben
nincs semmi melegség és biztonság. Példaként idézzük a Vajdasági
kesergő 1949-ben című versének egy részletét, amelyből szintén ez a
kilátástalan keserűség árad.
Aki ma még ember, holnap rossz gazember,
Apa a fiával nyíltan szólni nem mer,
mert hogy az besúgja.
Lányunk asszonyöle, lányunk foltos inge
mosatlan bánattal telistele hintve, vágyik tiszta újra.
Rongyos kedvvel áll be rongyos asszonysorba,
s rongyos ura mellett rongyait, ha unja,
lehet tiszti kurva.
Búzánk búval vetjük, búzánk learatjuk,
aztán elrabolják véres kezű fattyúk,
s nem várunk már újra.
Gyom veri fel kertünk, gyom veri fel lelkünk.
Megbújt jó erőnkkel bé gyávák is lettünk gyávák újra s újra.
De Fehér Ferencnek nemcsak a falusi, hanem a városi életet
ábrázoló versei sem derűsebbek. A véres reggeli panorámában pél
dául többek között ezt íija:
Álmos tagokkal nyújtózik a város,
köd szitál a hegyek hajában.
Zúg-zúg az életfolyam tompán,
s köröttem utolsót zihál
sok kiégett
fiatal életvulkán.

Alvadt nyugtalanság a vérünk
s a bérünk
rossz csókok,
bonok,
sorban állás,
frázisok,
titkár
s asszonyunk szakadt inge.
Áthaladsz a hídon.
Nézd, ott lenn is csak zúgás
suhog, suhog a folyó fodra,
hullám hint hűvös üdvöt
örök bánatodra.
Megállsz egy pillanatra.
Üresen a mélybe nézel.
Felfordul benned az élet
s reggelid az űrbe hányod.
Amint a fenti sorok is érzékeltetik, ez a hazug, rendőri rendszer,
ez az orwelli világ tárulkozik ki az ekkor írt verseiben, amely olykor
a teljes reményvesztéshez vezet, mint például a Nincs kiút? című
költeményében is.
Kenyered sincs
s vígan zabái a
svercer.
Elvesz a gyönge fizetésből
s fejedre szarvakat rak a
rendszer.
Üvöltöznek a sápadt
demagógokSzabad-számért
elfojtott dühvei
féllábbal az
űrbe’lógok.

Menza
életstandard...
- jó itt minden.
(Szél szaladgál csak
üres beleimben.)
Ezek a versek szakavatott elemzést és értékelést érdemelnek, de
az az első olvasásra is nyilvánvaló, hogy mindenképp esztétikai ér
téket is jelentenek. A metaforák, a költői képek ezt támasztják alá:
„Lányunk asszonyöle, lányunk foltos inge / Mosatlan bánattal telis
tele hintve”, „Alvadt nyugtalanság a vérünk”.
Az expresszionizmus nyomaival nemigen találkozhatunk a negy
venes években a mi vidékünkön, éppen ezért Uyen vonatkozásban
is jelenthet felfedezést a Nincs kiút című vers következő expresszív
képe: „...elfojtott dühvei / féllábbal az űrbe’ lógok.” Ugyancsak
szokatlan, új hangot jelent a vers ironikus, cinikus hangvétele:
„(Szél szaladgál csak / üres beleimben.)”
Fehér Ferenc ilyen témájú költői világának méreteit nehéz meg
ítélni teljes felkutatásuk, számbavételük és feldolgozásuk nélkül.
Van tehát okunk, hogy alapos átértékelésbe fogjanak az iroda
lomkritikusok. Talán azt is érdemes volna megvizsgálni, hogy a
magyarság sorsának, életének súlyos kérdései a negyvenes években
az egyetemes magyar irodalomban hogyan vannak jelen, s ilyen
szempontból Fehér Ferenc költészete milyen értéket képvisel. Is
meretes ugyanis, hogy az egész magyar nyelvterület költői között
alig akad, aki közvetlenül a háború után fölemelte volna a szavát a
magyarság, de főleg a magyar kisebbség megpróbáltatásai miatt.
Ezért ezzel nemcsak a halott költő emlékének tartozunk, hanem
önbecsülésünk, saját irodalmi értékeink tudatosítása szempontjá
ból is szükségünk van rá.
Visszatérve a szamizdat kiadványokhoz, meg kell említeni, hogy
nemcsak Fehér Ferenc munkáinak egy része maradt kiadatlan.
Koncz István például a hetvenes évek elején egy kötetnyi verset
adott át Tolnai Ottónak megjelentetésre. A Symposion körüli poli
tikai mesterkedések miatt azonban ezek sohasem kerültek kiadás
ra, sőt azóta nyomuk veszett. Koncz Istvánnak mindezek mellett

azonban egy újabb kötetre való költeménye rejtőzködik a szekrény
fiókjában.
Már közvetlenül nyomdakész állapotban volt, mégsem jelent
meg Tornán László szerkesztésében, a Fórum kiadásában tervezett
Tükör ’71 című antológia. Már a szerzői jogdíjakat is kifizették, az
utolsó pillanatban a könyvet mégis betiltották. Ha nem is azonos
sorsra jutott Dudás Károly Szakadó című könyve is, de az anyag
erős cenzúrázása miatt ugyancsak megvékonyodott, mert a „főelle
nőr” majd 60 oldalnyit kihúzott a kötetből, természetesen a legér
dekesebb, a legerősebb hangú részt.
Az Üzenet 1993. január-februári száma (23. évf. 1-2. sz.) csak
most közli Zákány Antal 1973-ban írt versét, az Egy lelépő tisztáta
lanhoz címűt. Húsz évet kellett várni a megjelentetésre, miközben
a költő 1987-ben meghalt. A lap, ahova akkoriban a szerző beküld
te versét, nem merte megjelentetni.
A Létünk legutóbbi, 1993. 1. számában Tornán László Sirikó
Ervin meghasonlásai, változásai című írásában leemeli a piedesztálról az ismert alkotót. Elsősorban az író nyelvezetére vonatkozóan
vannak kifogásai. „Ahogy ő ír, az összeegyeztethetetlen a magyar
stílussal, a magyar mondatszerkesztéssel, a magyar nyelvhelyesség
gel. íróról lévén szó, ez árul el róla legtöbbet, s mondja meg - azt
hiszem, az etikai, politikai szempontú vizsgálatoknál is jobban - ki
volt Sinkó Ervin.” Tornán Lászlónak e Sinkó-tanulmányával kap
csolatban jegyzi meg Herceg János azt a tényt és megállapítást,
amely ennek az írásnak is egyik alapgondolata, hogy a háború utá
ni jugoszláviai magyar irodalom időszaka „kaméleon-kor volt,
időnként kisebb-nagyobb megalkuvásokra kényszerítve valamenynyiünket” (Magyar Szó, Kilátó, 1993. április 17.)
De fölösleges a példák további sorolása, hisz ennyiből is érzékel
ni lehet a kiadatlan munkák felkutatásának, közreadásának és a
jugoszláviai magyar irodalom átértékelésének szükségességét. Biz
tos, hogy az a „szamizdat” irodalom jelentős anyagot képez, amely
nek feldolgozása más megvilágításban tálja majd fel irodalmunkat.
De nemcsak a meg nem jelentetett és utólag feltárt, begyűjtött
munkák alapján kellene átértékelnünk irodalmunkat és egész kul
túránkat, mert a méltánytalanul agyonhallgatott alkotók száma is
jelentős. Végső ideje lenne már a szakmának is kimondani (amit

már az irodalmi közvélemény régen tudomásul vett), hogy Fehér
Ferenc és Domonkos István után irodalmunk harmadik generáció
jának a költészeti csúcsát Sziveri János jelenti, és munkáit egy öszszegyűjtött kiadványban kellene megjelentetni. Még érthetetle
nebb Molcer Mátyás teljes mellőzése, hisz a költőnek, műfordító
nak, drámaírónak még a neve sem került be irodalmunk történeté
be. Igaz, Molcer sohasem tartozott a Forum-körhöz, de egyszer
már felül kellene emelkedni az irodalomközpontú értékrendsze
ren.
Sajnos, nemcsak irodalmunkra jellemző ez a megkülönböztető
elbírálás, hanem az egész kultúránkra. Almási Gábor, a jugoszlá
viai magyar képzőművészet nagy öregje például sohasem kapott
semmilyen elismerést, Fórum-, Nagyapáti Kukac Péter- vagy eset
leg Bodrogvári Ferenc-díjat, amikor egyesek már kétszer is meg
kapták. Almási Gábor nem készített Tito, Lenin vagy más politikai
motivációjú alkotást, de megmintázta Kosztolányit, Csáthot, Szar
vas Gábort, Petőfit, Adyt, József Attilát, Liszt Ferencet, a nem
magyarok közül például Jovan Jovanović Zmajt, Wagnert, Beet
hovent és többek közt húsz-egynéhány vajdasági értelmiségit. Vi
szont ő sem volt soha közel a tűzhöz, inkább visszahúzódott a mű
vészet és az alkotás árnyékába, azt remélve, hogy az igazi értékeket
úgyis megőrzi az idő és megbecsüli a jövő nemzedéke, míg a hami
sat belepi a feledés.
Összegezve az elmondottakat, megállapítható, hogy a jugoszlá
viai magyar szamizdat irodalomnak a begyűjtése és értékelése el
engedhetetlenül szükséges. Ennek alapján esetleg arra is lesz lehe
tőség, hogy egész kultúránkat egy más értékrendszer fényében vilá
gítsuk meg.
Híd, 1993. május-június

A JUGOSZLÁVIÁI
MAGYAR ÉRTELMISÉG PROBLÉMÁI

A vajdasági magyar értelmiséget az utóbbi negyvenöt évben
számtalan bírálat, elmarasztalás érte, főleg megalkuvó magatartá
sa, passzivitása, szűk érdeklődési köre, az anyanyelv iránti közöm
bössége és még számtalan hibája miatt, anélkül, hogy bárki is mé
lyebbre ható kutatást és felmérést végzett volna. Értékeltek és vé
leményeztek anélkül, hogy előzőleg feltérképezték volna a vajdasá
gi magyar szellemi kapacitásokat, meghatározták volna karakterét,
látszólagos és rejtett nagyságát és főleg azokat a problémákat,
amelyek ezeket a szellemi tunyaságokat (ha valóban léteznek) ki
váltották és éltették. Ezek a bírálatok valójában csak egy maroknyi
humán értelmiség tevékenységére és magatartására vonatkoztak,
mert e csoportosulás saját magát a vajdasági magyar értelmiség
élgárdájának nyilvánította, ezt az állami hatalommal is elfogadtat
ta, de a hatalmi szervek szelektálása is alakította, hogy az országon
belüli és a külkapcsolatokban a megfelelő politikai színezetben
képviselje az itt élő magyarságot.
Hogy ez a képviseleti, vezetői, iránymutató és egyéb tevékeny
ség mennyire volt megfelelő, kielégítő, a nemzetért minden ve
széllyel szembenézni merő bátor kiállás, csak egy minden körül
ményt feltáró elemzés tudná az érzelmek, sérelmek és vágyak mel
lőzésével objektíven értékelni és elvetni vagy elismerni az erre vo
natkozó vádakat. Az azonban bizonyos, hogy ennek az értelmiségi
csoportosulásnak a vajdasági magyarságért való kiállása nem volt a
legmegfelelőbb, viszont azt is el kell ismerni, hogy ez a maroknyi
humán értelmiség a negyvenöt év alatt teremtett egy meghatáro
zott értékű kultúrát, amelynek fontos szerepe van az egyetemes
magyar kultúrában, és kivívta azt a tekintélyt, amelllyel ez a ma
gyar diaszpóra büszkélkedhet. Hogy a lehetőséghez viszonyítva

mennyire volt ez eredményes, az nézőpont és felmérés kérdése.
Különben is ez a kérdés a problémának csak az egyik mellékága,
hisz ez a felszínen működő, látható és érzékelhető kulturális tevé
kenység, amely magát tömjénezve, díjakat alapítva s azokat saját
magának osztogatva, a mai hivatalos vajdasági magyar kultúrát je
lenti, tulajdonképpen a jéghegynek a csúcsát képezi. A vajdasági
magyar értelmiség nagyobbik részét a mélyben rejlő, jóval nagyobb
tömeg alkotja.
Az első pillantásra ez talán hihetetlennek látszik, hisz a kulturá
lis megnyilatkozásokban csak ennek a humán értelmiségi csoport
nak volt szerepe, míg a vajdasági magyar értelmiség nagyobbik ré
sze alig hallatta hangját. Statisztikai adatok hiányában nehéz ezt
bizonyítani, de a végzős magyar középiskolások számának alakulá
sából megfigyelhető néhány jellegzetesség. A legjobb esetben is
alig egyharmaduk választja a humán tudományágakat, s ennek is
csak egy kis része foglalkozik aktívan azzal a kultúrát teremtő
munkával, amely az 1944 utáni hivatalos vajdasági magyar kulturá
lis kincset jelenti. Ezek alapján világossá válik az az állítás, hogy a
vajdasági magyar értelmiség jóval nagyobb hányadát képviseli a
közszerepléshez nem jutó csoport. Már a vajdasági magyar jogá
szok száma is meghaladja az említették, hogy a mérnökökről, köz
gazdászokról, gyógyszerészekről, állatorvosokról, mezőgazdászok
ról, orvosokról, vegyészekről, matematikusokról, fizikusokról, teo
lógusokról, de még a nem humán ágak pedagógusainak tömegeiről
ne is szóljunk. Mindemellett számolni kell a középiskolai végzett
ségűekkel is, bár annak eldöntésére vagy felvetésére, hogy kik szá
mítanak egyáltalán értelmiségnek, még visszatérünk. A vajdasági
magyar értelmiség egyik nagy problémáját éppen ez a tény jelenti, pon
tosabban az, hogy a hatalmas alkotó és befogadó potenciál miért
vonul vagy miért kényszerítik passzivitásba.
Ennek tisztázása mindenképpen az elsődleges, az egyik legfon
tosabb feladatunk. Mielőtt e probléma boncolgatásába belefog
nánk, tisztáznunk kell, hogy valójában ki nevezhető vajdasági ma
gyar értelmiségnek, s először is azt, hogy ki a magyar értelmiségi.
Mivel a vajdasági magyar kulturális tevékenység (az iskolákat
nem számítva) főleg különféle intézményekben valósul meg (Hun
garológiai Intézet, szerkesztőségek, rádió, televízió, múzeumok

stb.), az itt dolgozó magyar humán értelmiség (tanárok, szocioló
gusok, néprajzosok, levéltárosok, muzeológusok stb.) mindenképp
magyar értelmiséginek számít, természetesen, ha az alább felsorolt
követelményeknek is megfelel. Sokkal nehezebb a döntés a műsza
ki értelmiség tekintetében, mert például magyar értelmiséginek
számít-e egy olyan diplomás magyar anyanyelvű, aki tanulmányait
nem anyanyelvén végezte, tudományos munkásságát más nyelven
fejti ki és Vajdaságon kívül él, így a vajdasági magyarság napi
gondjait igazából nem érzékeli, bár anyanyelvét megőrizte. A vaj
dasági magyar közösségtől való elszakadásnak egy másik módozata
az a magatartás, mikor a magyar anyanyelvű értelmiségi, bár Vaj
daságban él és működik, de nemzetével nem vállal sorsközösséget.
Nem magyar iskolába járatja a gyermekét, nem igényli a közösség
kultúráját, s nem is hajlandó ezért bármit is tenni. Mindezt szem
előtt tartva, talán úgy határozhatjuk meg a vajdasági értelmiség
magyar voltát, hogy csak az tekinthető vajdasági magyar értelmisé
ginek, aki bármilyen nehéz körülmények közt is, de sorsközösséget
vállal a vajdasági magyarsággal. Ez főleg azért fontos, mert a ma
gyar értelmiség magatartása és bátor kiállása példamutató lehet a
tájékozatlanabb tömegek számára.
A másik eldöntésre váró tény, hogy valójában kik sorolhatók az
értelmiség, azon belül is a reálértelmiség sorába. A politikai karrier
útján pozícióba került, de iskolázatlan személy, még ha egy műve
lődési intézmény vezetője vagy alkalmazottja is, nem nevezhető
értelmiséginek. A középiskolai végzettség mint kritérium is vitat
ható, ugyanis a tanítók mindenképp értelmiséginek számítanak, a
lakatos, a szövő és más szakközépiskolát végzettek viszont ilyen
alapon semmiképpen sem sorolhatók ebbe a ketegóriába. A köztu
datban a főiskolát vagy egyetemet végzett egyén értelmiséginek
számít, jóllehet ez a sablonos meghatározás még a humán értelmi
ségi kategóriában sem fedi mindig és egyértelműen a valóságot. A
gimnáziumok megszüntetésével és a specifikált szakiskolák beindí
tásával ugyanis olyan „szakbarbárok” nevelődtek ki, akiket általá
nos tudásuk - bár szakmájukban megállják a helyüket - nem emelt
föl az értelmiségiek színvonalára. így kerültek még egyetemi tanári
pozícióba is például olyan tudományágak szakemberei, akiket ze
nei, irodalmi, képzőművészeti képzettségük, idegennyelv-tudásuk,

de még anyanyelvi ismereteik sem jogosítanak fel az értelmiségi
minősítésre.
Nem különb a helyzet a humán tudományágakban működő
szakemberek körében sem, akik a kémia, fizika, csillagászat, bioló
gia stb. területén tájékozatlanok. Ez a beszűkült szakbarbár-műveltség már annyira megszokott és elfogadott lett, hogy egyesek
nem átallnak még kérkedni is vele. Találóan jegyzi meg Magyar
Imre orvosprofesszor, ismert író és esztéta: „A műveltség régebbi
köre, egy bizonyos polihisztorság igénye elhalványult, a polihisztor
nem tiszteletre méltó, hanem inkább egy bizonyos mértékig komi
kus figurává vált, gyanús alakká, akinek sokféle ismerete és sokirá
nyú műveltsége azt a gyanút kelti, hogy szűkebb szakmájában nem
kielégítően jártas... ugyanakkor viszont a szakbarbár - e kifejezést
nemrég még megbélyegző értelemmel használták - ma ideállá
vált.” Magyar Imre azt is kiemeli, hogy a művelt orvos jobban és
eredményesebben gyógyít, mint a műveletlen. Ez a megállapítás
természetesen érvényes minden intellektuális tevékenységre, füg
getlenül, hogy humán vagy reál tudományágról van-e szó. Az biz
tos, hogy a klasszikus értelemben vett polihisztorok ideje elmúlt, és
az információk tömegéből ki kell tudni választani a legfontosabba
kat, de ez nem azt jelenti, hogy a szakmán kívüli történésekről ne
vegyünk tudomást, mint az a szakember, ki „igen mély, de szűk
alagutat készít, ahelyett, hogy kevésbé mélyre jutna, de szélesebb,
nagyobb területen”.
Az említettek alapján nagy vonalakban be lehet határolni, hogy
ki sorolható a jugoszláviai magyar értelmiségiek sorába, és fel lehet
mérni azokat a rejtett potenciálokat, amelyekre az itteni magyar
ság számíthat és építhet. Ez főleg a reálértelmiség szemszögéből
fontos, mert a mély csöndben nagy értékek rejlenek, amelyekről
csak elvétve lehet hallani, pedig eredményeik világviszonylatban
sokszor a humán értelmiség teljesítménye fölött állnak. A reálér
telmiség mellőzésének okait nem lehet egy mondattal meghatároz
ni, és azt sem lehet állítani, hogy ez tudatosan történik. Ebben a
publicisztika is ludas, mert az újságírók nagy része humán beállí
tottságú, a tudomány említett területein járatlan, így csak elvétve
népszerűsíti a reálértelmiség eredményeit. Az is tény, hogy létezik
egy bizonyos fokú szembenállás a humán és a reálértelmiségiek

között. Az előbbiek, közülük is azok, akiknek lehetőségük van
megnyilatkozni, felróják a reálértelmiségieknek, hogy a jugoszlá
viai magyar irodalom iránt nem fogékonyak, sőt alkalomadtán
visszautasítóak, a vádlott pedig azzal hárítja el a bírálatot, hogy a
humán értelmiség az ő problémái iránt érzéketlen. Ebben van né
mi igazság, mert például az egészségügy és az orvosok világának
témájára a negyvenöt év alatt csak két könyv íródott: Burány Nán
dor A különszoba című kötete és Benedek Mária A képernyőn ha
vazik című szociográfiája. (Műnk Artúr és Deák András orvos írók
munkái e témakörön kívül esnek.)
Természetesen semmivel sem jobb a helyzet más értelmiségi te
rületek problémaábrázolásával sem, sőt a jugoszláviai magyarság
lényeges problémái többé-kevésbé kiszorultak a vajdasági magyar
irodalom látószögéből. Állítólag nem voltak eléggé „európaiak”.
Pedig az irodalmi értékek színvonalát nem az események helye
határozza meg, hanem a valóságot tükröző gondolatokat érlelő
magas művészi eszközökkel megformált ember- és lélekábrázolás.
Sajnos, nagyon sok éven át a vajdasági magyar irodalom inkább
rettegett a provincializmus bélyegétől, mint olvasótáborának az el
vesztésétől. Ezt az elidegenülést még fokozta különböző izmusok
öncélú követése, aminek az lett a következménye, hogy ez az iro
dalom a művészetekben kevésbé jártas tömegek számára érthetet
len és élvezhetetlen volt, tehát nem válhatott a sajátjukká.
A humán értelmiségnek az ilyen magatartása már azért is bírál
ható, mert ezek az úgynevezett modem kifejezési formák már nem
voltak teljesen eredetiek, sem föltétien szükségesek, sok esetben
inkább csak arra szolgáltak, hogy a tehetségtelenséget és a gondo
latszegénységet palástolják, viszont az is igaz, hogy a klasszikus
iskolarendszer megszüntetésével és a „szakbarbár értelmiségi tí
pus” (ha egyáltalán létezik ilyesmi) favorizálásával a reálértelmiség
mind távolabb került a művészetektől, képzettségének hiányossá
gai nem tették lehetővé számára az igazi értékek felkutatását és
befogadását, ezért a napi kulturális termékekből az értéktelen
dömpingárut vásárolta. Á jugoszláviai magyar kultúra formálásá
ból mindinkább kiszorult, kiszorították, és a humán értelmiség egy
szűkebb csoportja ezt az irányítást teljes egészében befolyásolta. A
bajt még fokozta, hogy ez a vezető humán értelmiség negyvenöt év

alatt semmilyen irányítást nem tudott kiharcolni, ezért mind a mai
napig egy vajdasági művelődési rendezvény csak könyvbemutató
ból, író-olvasó találkozóból, versmondó, színjátszó és népi tánccso
portok fellépéséből, képkiállításokból áll, de hol találja meg itt a
helyét a reálértelmiség? Hasonló ez az állapot az amatőr egyesüle
tek helyzetével. Ott sem tudtak a negyvenöt év során továbblépni,
hisz minden vajdasági amatőr egyesület (talán kivételt képez a temerini a táncházával) nem képes más amatőr tevékenységet elkép
zelni, mint az amatőr színjátszást, a néptánc-, asszony- és citeraegyüttes és a kézimunkacsoport fellépését. Azt, hogy a mai kor
már más amatőr tevékenységet igényel, nem képesek tudomásul
venni.
Visszatérve a reálértelmiség mellőzésének gondolatához, szóvá
kell tenni azt a téves és hibás viszonyulást is, amely szerint díjakat
és elismeréseket csak humán művelődési tevékenységért érdemel
het ki az alkotó, és azt számtalan formában: Sinkó-, Szirmai-, Csépe-, Nagyapáti Kukac Péter-, Bodrogvári Ferenc-, Híd-, Fórum-,
Üzenet-díj csak irodalmi és művészeti tevékenységért kapható. A
reálértelmiség számára egyetlenegy elismerő oklevél sem létezik.
Hasonló a helyzet a folyóiratok és a könyvkiadás területén is,
pedig mindenki előtt világos, hogy például a helységnevek elemzé
se semmivel sem számíthat nagyobb érdeklődésre és olvasótáborra,
mint a vajdasági magyarság halálozásának elemzése, az egykézés
szociopatológiája vagy egy vajdasági magyarlakta falu állat- és me
zőgazdaságának sajátosságai. Mégis csak az első témát dolgozták
fel és adták ki, ami valójában nem rossz, de hiba, hogy a többi,
hozzá hasonló kérdések válaszolatlanul maradnak, mert a magyar
ságkutatás nemcsak irodalomkutatást jelent, sőt. Természetesen itt
nem arról van szó, hogy a vajdasági magyar szakember kutatásai
nak eredményeit, amelyek csak egy szűk tudományágon belüli dol
gozók számára lehetnek érdekesek és jelentősek, most egy kisebb
ségi, az összes tudományágakat átfogó lapban jelentesse meg. Az
viszont megvalósítható, hogy azok a tudományos kutatási eredmé
nyek, amelyek az itt élő magyarságra vonatkoznak vagy vele kap
csolatban állnak, azok egy jugoszláviai magyar folyóiratban jelenje
nek meg, pontosabban itt is. E témakörhöz kapcsolódhatna a kör
nyezetvédelem, a tudománytörténet-kutatás, a jogrend és gazda

ságpolitika, vidékünk állat- és növényvilágának leírása és rendsze
rezése, meteorológia, vízügy és öntözés, antropometriai fölmérések
stb., hisz e témák sora végtelen.
Ezért lenne szükség alapítványokra, pályázatokra és díjakra. A
számtalan irodalmi és művészeti díj mellett legalább egy-két Selye(orvosok, állatorvosok, népegészségügyiek számára), Thán Károly(vegyészek, gyógyszerészek), Kiss József- és Gábor- (vízügy, öntö
zés, építészet és a technika más ágait művelői számára) díjra lenne
szükség, amely ösztönzően hatna majd a reálértelmiség aktivizálá
sára. A vajdasági folyóiratok nagy része egyébként is válságban
van, főleg a nem irodalmi folyóiratok. A Létünk megjelenése kér
désessé vált, az Egészség úgyszintén tengődik és alapítása óta szin
te semmit sem változott. Ami harminc évvel korábban még újnak,
jónak számított, ma már idejétmúltnak tekinthető. Miért ne karol
hatná fel a Létünk a társadalomtudományok mellett az ide gravitáló természettudományi munkákat is? Ezzel egyrészt érvényesülési
teret biztosíthatna a reáltudományoknak is, másrészt növelhetné
olvasóinak számát, hisz nagyobb érdeklődési körre számíthatna. Az
Egészség pedig egy széles horizontú ismeretterjesztő lappá alakul
hatna, amelyben minden tudományág megnyilatkozási teret kapna.
Segíthetné a reáltudományok kibontakozását a Selye-intézet, a
VMDK megfelelő szakosztálya, a Magyarságkutató Tudományos
Társaság stb. Az elmaradt, elhanyagolt munkát sajnos csak nagy
nehézségek árán lehet majd pótolni, és talán több évre lesz szük
ség, hogy a reáltudományágak művelői olyan szinten és mértékben
hallassák hangjukat, mint az most a humán tudományra jellemző.
A munka elindítása, ha a vajdasági magyar értelmiség tovább akar
lépni, nem tűr halasztást, mert az egyoldalú kultúra a féllábú em
berhez hasonló. Egy nemzet felemelkedését pedig féllábon álló
kultúrára nem lehet építeni. Végső ideje, hogy a vajdasági magyar
értelmiséget ne csak a „hivatásosok”, hanem mindazok képvisel
jék, akik magatartásukkal, munkájukkal és képzettségükkel a vaj
dasági magyar értelmiségi jelzőt kiérdemlik. Addig viszont, amíg a
vajdasági magyar értelmiség nagyobbik fele hallgatásra van ítélve,
az értékeléseknél, bírálatoknál, de a vállveregetéseknél is az lenne
a helyes, hogy az értékelő meghatározná, mindez a vajdasági ma
gyar értelmiség melyik csoportjára vonatkozik: a jéghegy csúcsára,

a mélyben hallgató tömegre vagy az egészre együttvéve. Egy szűkebb csoport munkasikere, hibája, magatartása, politikai viszonyu
lása stb. ugyanis nem jellemezheti és minősítheti az egész vajdasági
magyar értelmiséget.
Magyar Szó, Kilátó, 1991. július 20.
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Köszönöm az írásom iránti érdeklődését (A jéghegy csúcsa és a
hallgató tömeg. Magyar Szó, Kilátó, július 20.). Az igazat megvallva,
a vidékünk vitastílusára jellemző kioktatóbb és ledorongolóbb rea
gálást vártam a humán értelmiség részéről, így kellemesen lepett
meg az értelmiségi vitához méltó hang. Különben fölöslegesnek,
idő- és energiapocsékolásnak tartom a szópárbajt, amely a már
leírtak ismételgetéséből áll, hiszen a jóhiszemű okos ember a kevés
szóból is ért, viszont érdemesnek, ha az a téma további építését
szolgálja. Valójában csak e célból szántam rá magam az írásra, de
ha már ismét felkapaszkodtam az „eszmebarikádokra”, szeretném
világosabban megfogalmazni azokat a gondolataimat, amelyek fél
reértésre adtak lehetőséget.
Magam is tudom, hogy erkölcstelen dolog saját tunyaságunkért
másokat hibáztatni, bár én nem állítottam, hogy a vajdasági ma
gyar reál értelmiség egyáltalán nem vétkes azért a kulturális pangá
sért, amely már évtizedek óta jellemző rá. Viszont azt is tudom,
hogy minden vétket külső tényezők is befolyásolnak, ezért tartom
közvetve bűnrészesnek a reálértelmiség passzivitásáért a vajdasági
humán értelmiséget is. Abban egyetértünk, hogy a humán értelmi
ség közvetlenül nem akadályozta a reál értelmiség közlési lehető
ségeit. A probléma sokkal mélyebb gyökerű, mintsem hogy arról
minden megokolás nélkül azt lehetne állítani, hogy ez abszurdum.
A felelősség elhárítása így természetesen egyszerűbb. Hát persze...
A passzivitásban megfeneklett reál értelmiségnek ugyanis a humán
értelmiség nem nyújtott segítő kezet, nem emelte föl szavát a mel-
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Válaszlevél G. L.-nek. Hát persze... másodszor is. Napló, 1991. augusztus 7.66.

lőztetés miatt, nem próbált irányt mutatni, lehetőséget és feltétele
ket teremteni a kulturális aktivitásra, sőt ezt az űrt kihasználva
(nem állítom, hogy tudatosan), nagyobb közlési teret kapva ezt a
saját hasznára fordította, és ha ezt valaki szóvá teszi, sértődötten
visszautasítja. Mentségül erre csak az a tény szolgálhat, hogy a
magyar művelődési életben a humán értelmiség csaknem egy év
százada mindig favorizáltabb volt.
A régebbi korokra ez nem volt jellemző, mert gondoljunk csak a
felvilágosodás korára, amikor a kulturális felemelkedésért vívott
küzdelemben Batsányi és Bessenyei mellett ott találjuk például az
orvos Rácz Sámuelt is, akinek munkáit az egész ország ujjongással
fogadta és Csokonai, Ányos Pál, Földi János elismerésként ódákat
írtak hozzá. Hasonlóképp kiemelkedett Gyarmathy Sámuel orvos,
az összehasonlító nyelvészet atyja, aki a magyar nyelv finnugor ro
konságát bizonyította be. Nem volt kevésbé ismert a mezőgazdász
Tessedik Sámuel vagy a matematikus Bolyai Farkas és János neve
sem, akik a nem euklidészi matematika megteremtői voltak. De ez
jellemzi a reformkort is. Kazinczy és Kölcsey nyelvújító munkája
mellett ott találjuk Semmelweis Ignác, Eötvös József munkásságát
vagy Fülep József és Bugát Pál nyelvészeti munkáit, amelyeket
Vörösmarty vett védelmébe. A reál értelmiség mellőzése a 20. szá
zad második felének magyar közéletére jellemző, hisz még a Nobel-díjas Bárány Róbert és Békéssy neve is alig ismert a magyar
kulturális életben, pedig nem sok Nobel-díjasa van a magyarság
nak. Érdekes lenne egyszer felmérni, hogy hány magyar szakos
egyetemista vagy tanár ismeri ma Bárány és Békéssy nevét vagy
Rácz Sámuel, Gyarmathy Sámuel és Bugát Pál nyelvészeti mun
kásságát. Gyakorló szakorvosként hobbiból végeztem ilyenfajta
szúrópróbákat, amelyeknek az eredménye lesújtó volt. A Pedagó
giai Akadémiára iratkozó középiskolásoknak ugyanis fül-orr-gégészeti orvosi véleménnyel is rendelkezniük kell. A hozzám forduló
diákoknak (évente átlagban 60-70-nek) játékosan azt mondtam,
hogy csak abban az esetben írom alá az orvosi igazolást, ha meg
mondják, ki volt Bolyai Farkas, megemlítik egy Petőfi-, Arany
vagy Ady-vers címét vagy elmondják a vers egy szakaszát. A meg
kérdezettek egyike sem ismerte Bolyai Farkast, de más természettudós nevét sem. Valamivel jobb volt az arány a humán ismeretek

területén, mert itt csupán ötven százalék nem volt képes egyetle
negy strófát sem elfogadhatóan elmondani, 20 százalékuk pedig
egyetlenegy költemény címét sem tudta fölidézni. Az általános is
merethiánynak és a reálértelmiség értékteremtő munkája leki
csinylésének részben a rossz oktatási rendszerünk is az oka, mert
nem hajlandó a Németh László-i elv szerint oktatni, nevezetesen,
hogy minden tudományos fölfedezés ismertetése mellett a mindig
mögötte álló embert és korát is bemutassa. Tudom, hogy nehéz a
Németh László-i színvonalnak megfelelő oktatókat találni, de egy
szer már el kell kezdeni a képzésüket. Ilyen irányban hatni és ne
velni azzal is lehetne, hogy iskoláink közül néhány egy-egy termé
szettudós nevét viselné. Volt erre példa vidékünkön is; például a
két háború között a belgrádi egyetemisták klubja, majd a II. világ
háború után a zentai gimnázium viselte Bolyai Farkas nevét.
Visszatérve a témánkhoz és annak bizonyítására, hogy a reálér
telmiség háttérbe szorul, egy régebbi és egy mai példát szeretnék
megemlíteni. Dr. Burány Béla, akinek „hobbiból” végzett népdal
gyűjteménye egyes hivatásos folkloristák munkásságáéval is vetek
szik, 1975-ig nem kapott lehetőséget (lehet, hogy nem is kért, de
nem is kínáltak neki) könyvkiadásra annál a kiadóháznál, amely
humán szerzőtől számos ennél értéktelenebb, jelentéktelenebb
művet is kiadott. Csak a Zentai füzetek című sorozatban jelenhetett
meg gyűjtőmunkássága önálló kötetként: Zenta vidéki népballadák
(1962), Hej, széna, széna (1973), illetve társszerzőkkel: Száraz kútgém, üres válú (1966), Két szivárvány koszorúzza az eget (1969), Ruk
kolnak a szép zentai legények (1972). 1977-ben napvilágot látott
ugyan egy népdalgyűjteménye a Fórumnál, de mint az a fülszöveg
ben olvasható, a kötet csak az újabb kori, a még ki nem adott
gyűjtéseket tartalmazza. A régebben gyűjtött anyag olyan kiadása,
amely eljuthatna több olvasóhoz, mint a Zentai füzetek, az még
várat magára.
Az ilyen és a hozzá hasonló mellőzés akkor is kritikai hangot
érdemel, ha tudjuk, hogy ezekben az évtizedekben a vajdasági ma
gyar művelődési élet hogyan viszonyult a folklorisztikához. „A nép
rajz és a folklór sokáig, szinte évtizedekig... bizonyos tévesen értel
mezett jelszavak miatt csak afféle (a legjobb esetben is csak meg
tűrt) járulékos ágazat lehetett szellemi életünkben...: a dialektoló

gia vagy az irodalomtörténet palástja mögé rejtőzött, s csak mel
lékhajtásként hozott létre bizonyos - sokszor igen megbecsülendő
- értékeket. (...) Az ok eléggé magától értetődő: ami a specifiku
mot hangsúlyozza, az elválaszt, tehát káros és visszahúzó.” (Szeli
István: Egy tanfolyam néhány tanulságáról. Magyar Szó, Kilátó,
1972. július 8.) Burány Béla példája cáfolja meg azt az állítást is,
hogy a reálértelmiség csak idegen nyelvű szaklapokban hajlandó
publikálni. Az igaz, hogy a szűk szakmai témákat csak a megfelelő
helyen jelenteti meg (ezt az írásomban én is hangsúlyoztam, de ezt
teszi a humán tudomány is), viszont Az arcidegbénulás gyakorisága
Zenta község területén című értekezés (szerzője dr. Burány Béla és
dr. Bertha Mihály. Medicinski pregled, Növi Sad), amely a szakte
rületen túl a szociográfia sajátosságait is tartalmazza, a vajdasági
szerb nyelvű szaklap mellett egy magyar nyelvűben is megjelenhe
tett volna, természetesen ha lenne. Senki sem követelheti azt, hogy
Vajdaságban magyar nyelvű orvosi szaklap jelenjen meg, de olyan
természettudományi időszakos közlemény napvilágot láthatna,
amely a különféle szakterületeken belül az itteni magyarsággal
közvetlenül kapcsolatos kutatásokat közzétehetné. Hát persze...
Hasonló mellőzésben részesült dr. Vékony László is, akinek Egy
olasz polihisztor a Kárpát-medencében című tanulmánya (Magyar
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék,
1984) nem jelenhetett meg a legjelentősebb vajdasági magyar ki
adónál, ami miatt terjesztésre sem került, hisz a hungarológiai ki
adásokhoz földi halandónak lehetetlen hozzájutni. Tehát van és
lenne aktív művelődési tevékenységre vállalkozó reálértelmiségi is,
ha ilyan munkára felkérnék, számára lehetőségeket biztosítanának,
vagy legalább anyagi és bürokratikus megkötöttségekkel ezt nem
gátolnák.
A napjainkból vett példa pedig az a hozzáállás és magatartás,
amely szerint a Magyar Szó most folyó sorozatában, a Magunkról,
sorsunkról címűben eddig csak a humán értelmiség vallott, pedig
lehet, hogy a reálértelmiségnek más szemszögű meglátása vem ró
lunk, itt élő magyarokról, mert érdemes a másságot megbecsülni
saját sorainkban is. Erre nem mentség még az a téves, részben
sértő megállapítás sem, hogy a reálértelmiség anyanyelvén nem
képes értekezni. Ezt számtalan példával lehetne megcáfolni, de

elég lesz csak Körmendi Ferenc Esztétikai fizika című könyvére
utalni. Ennyi anyanyelvi ismeret talán csak elég egy magyar nyelvű
szakdolgozat megírásához.
Elfogadom azt a megállapítást, hogy a humán kulturális tevé
kenység (a manipuláció és a tömegre való hatás lehetősége miatt)
az állam és a hatalom számára fontosabb, mint a reálértelmiség
kulturális aktivitása, de csak azzal a kiegészítéssel, hogy nálunk és
most. A z iparilag fejlett országokban ugyanis, mint például DélKoreában, Tajvanban, Németországban, a fizikusokat, mérnökö
ket, vegyészeket éppannyira becsülik és közlési lehetőséget biztosí
tanak számukra, mint azt a humán értelmiséggel teszik, vagy még
jobban. A piacgazdaság térhódításával valószínűleg ez nálunk is
hasonló változást eredményez, mint ahogyan ez Magyarországon
és a többi piacgazdaságra áttért keleti országokban már érezhető.
Természetesen nem lenne jó, ha e folyamatban átesnénk a ló
másik oldalára. Ezért szükséges a humán értelmiségnek a sértő
döttség helyett reálisan fölmérnie erejét és a változásokat idejeko
rán tudomásul venni. Én nem tartom magam kompetensnek arra,
hogy a vajdasági magyar irodalomról értékelést adjak, és azt sem
képzelem, hogy minden hivatásról egy vajdasági regény szülessen
(elnézést, ha a szövegem ilyen következtetésekre adott okot), de
ha már mások is hangoztatják azokat a problémákat, amelyekre én
is igyekeztem rámutatni, amint azt G. L. is jelzi a Napló 67. számá
ban, akkor mégis van némi igazság a dologban. Talán mégsem a
leghibátlanabb a mi irodalmunk. Különben én is azt vallom, hogy
„az irodalom értékszintjét ne eleve a téma, hanem ennek iroda
lommá, művészetté való formálása (is) határozza meg”, azzal a
megjegyzéssel, hogy én az is-t nem tenném zárójelbe. Azt viszont
nem tartom ildomosnak, hogy a vajdasági magyar irodalom sikereit
olyan művekkel igazolják (Napló, 67. szám), amelyeket a hivatalos
vajdasági magyar irodalomkritika agyonhallgatott vagy ha dicsért
is, a sok díj közepette mégsem jutalmazta. Sziveri János egyetlen
nálunk megjelent kötetének kiadását az írószövetség segítette, a
többi Magyarországon jelenhetett csak meg, Dudás Károly Szaka
dó című riportkönyvét pedig úgy meghúzta a vajdasági magyar cen
zor, hogy a legjobb hatvan oldal mindjárt a papírkosárba került. A
Ketrecbál, amely az év legjobb alkotása volt, nem részesülhetett

elismerésben, és mindez azzal a cinikus magyarázattal, hogy ez az
alkotó érdekében történik, hisz a mű „utómunkálatokra” szorul,
ám valójában védelemre nem az alkotó, hanem a cenzor fotelja
szorult...
A leglényegesebb most viszont az lenne, ha összefogna a humán
és a reálértelmiség e vidék magyarságának kulturális és gazdasági
felemelkedéséért. A terhes örökséget, a dogmatikus rendszer léleknyomorítását, ami mindannyiunkat érintett, kit jobban, kit ke
vésbé, most már el kellene felejteni. Hogy a másik mennyire bűnös,
ne mi döntsük el, számoljon el mindenki a lelkiismeretével. Keve
sen vagyunk és nem engedhetjük meg azt, hogy bárkiről is lemond
junk, ha jó szándékú és segítőkész. Tiszta lappal induljon minden
ki. A vajdasági magyar értelmiség hitelét csak az erkölcsösség őriz
heti meg és védheti ki azoktól a támadásoktól, amelyek eddig,
valljuk be, ha keserű szájízzel is, de jogosan érték. A ránk váró
munka ugyanis végtelenül sok, és a nép bizalma nélkül ez megvaló
síthatatlan.
Mielőbb fel kell mérni a jugoszláviai magyarság kulturális, gaz
dasági, egészségügyi állapotát, lakáskultúráját, szakmai képzettsé
gét stb. Az elemzések alapján meg kellene szervezni azt a szakta
nácsadást, amelynek segítségével a vidék kulturális és gazdasági
élete fellendülhetne. Köztudott, hogy a jugoszláviai kisebbségi te
lepülések minden tekintetben mindig a legelhanyagoltabbak és
csak a maguk erejére számíthatnak. Most, hogy a gazdaságot mind
inkább a magánvállalkozások jelentik, ezért az esélyek és az adott
ságok reményt keltőek. Szakcsoportokat kell létrehozni, amelyek
minden egyes településnek ismerik a kulturális és gazdasági hely
zetét, szaktanácsokkal látnák el, ismeretségük, kapcsolataik és tu
dásuk révén odahatnának, hogy olyan kisüzemek és magánvállal
kozások jöjjönek létre, amelyek gazdasági alapján képeznék a pár
huzamosan kialakult kulturális életnek. A kisebbségi települések
ugyanis a mai kilátások szerint nem számíthatnak hamarosan álla
mi támogatásra. Ezért lenne szükség az értelmiségiek segítségére,
akiknek szélesebb kapcsolataik és tájékozottságuk révén a telepü
lések könnyebben lelnének pénzalapra, esetleg külföldi befektető
re, hisz a magyar falvak lakossága mindig szorgalmas, jó munka
erőnek számított. Az értelmiségnek tudnia kell, hogy vidékünk és

népünk gazdasági felemelkedése nélkül nem számíthat szilárd lá
bakon álló kulturális fejlődésre, aminek hiánya viszont a saját eg
zisztenciáját is veszélyezteti. El kell érnünk, hogy Tóba, Torda,
Majdán, Rábé, Tamásfalva, Hertelendyfalva, Tóthfalu, Orom, Kispiac, Telecska és a többi magára hagyatott település mindhamarabb kiutat találjon, lakosságának megtartója legyen, hogy egyszer
már mi is mindannyian otthonra találjunk a saját szülőföldünkön.
Magyar Szó, Kilátó, 1991. szeptember 7.

AZ ÉRTELMISÉG FELADATA,
HOGY SIKERRE VIGYE
A MINŐSÉG FORRADALMÁT

Mimics Károly a Kilátó 31. évfolyamának 16. számában (Ma
gyar Szó, 1992. április 4.) a vajdasági magyar értelmiség helyzetéről
értekezik, és megállapításai e társadalmi réteg mélyszondázásának,
azaz elemzésének a kezdetét is jelentené. A feltételes mód itt saj
nos nem véletlen, mert a nagyon időszerű, húsunkba maró, de az
aggódásból fakadó és a jobbítás szándékával közölt írásra eddig
nem volt reagálás. Az érdekeltek, úgy látszik, érdektelenek a téma,
valójában a saját sorsunk iránt, az érintettek pedig jobbnak látják a
régi módszert alkalmazni, mármint ha a dolgokat nem bolygatjuk,
akkor minden csoda három napig tart, és a karaván haladhat to
vább. Vidékünkön a kulturális problémák vitája csak akkor hévül az
izzásig, ha személyes dolgokról van szó, ha az valakinek a mimóza
önérzetét sérti, ekkor viszont a foggal-körömmel való, a lekicsinylő
sértegetésekkel színezett harcmodor a jellemző. Általános, mindanynyiunkat érintő problémáról gondolatokat cserélni nem szokás. A
folyóiratokban hónapok, sőt évek óta nem folyt a közvéleményt
felrázó vita és a hetente közölt Nap mint nap stílusú írásokban is
csak a hallottam, láttam színvonal személyes reflexiói találhatók.
Úgy látszott, hogy Kalapis Zoltánnak a Híddal kapcsolatos észre
vételei elindítanak egy vitát a vajdasági kultúrával kapcsolatban, de
a „bölcs hallgatás” ezt is vakvágányra tette. Ezek és sok minden
más után még csodálkozunk, hogy a „hivatalos” vajdasági magyar
kultúra támogatók, érdeklődők nélkül tengeti szürke napjait?
Mimincs Károlynak a vajdasági magyar értelmiség számbeli ala
kulásával kapcsolatos megállapításai értékesek és érdekesek. Az
1945 utáni adatokat azonban pontosítani szükséges. Mimics maga
is említést tesz arról, hogy a háború utáni értelmiség „foghíjas tu
dású és szegényes műveltségű” volt, valamint hogy „a minőség

nagymértékben keveredett a selejttel”, de nem határozza meg
egyértelműen a szellemi tevékenységet végző, főiskolával, egye
temmel rendelkező szakemberek (durván fogalmazva a szakbarbá
rok) és a valóban értelmiséginek nevezhetők számát. Mindenkép
pen szükséges lenne meghatározni „az értelmiségi”, illetőleg a
„csak” egyetemet, főiskolát végzettek fogalmát, mert a kettő nem
azonos. Statisztikai adatok hiányában ez nem könnyű feladat, de a
diplomával rendelkezők kulturális aktivitását figyelembe véve hoz
závetőlegesen meg lehet ítélni az igazi értelmiségiek arányát. En
nek tisztázása semmiképpen sem mondana ellent Mimics megálla
pításainak, mármint hogy a vajdasági magyar értelmiség eróziójá
nak milyen veszélyei vannak, sőt a kisebb számbeliség még kifeje
zettebbé tenné a megállapítást, viszont magyarázatot adna sok más
ezzel kapcsolatos kérdésre is. Többek közt arra, hogy miért bázis
nélküli a vajdasági magyar kulturális élet, illetve miért folyt ez a
tevékenység csupán szűk műhelyek keretei között egymástól elkü
lönülve, egymásról tudomást sem véve, izolált elefántcsonttomyokban. A reál értelmiséget nem érdekli az irodalom, a művészet és a
társadalomtudomány, a humán szakmában tevékenykedők pedig
járatlanok a természettudományok terén, sőt a tudományágazato
kon belül is jelentős az izolálódás. Ennek gyökereit természetesen
az értelmiségképzés hiányosságaiban kell keresni.
Mimics Károly megállapítása szerint 1945 után az értelmiség kép
zését a nulláról kellett kezdeni. Ez viszont azt jelenti, hogy nem létezett
egy megfelelő értékrendszer, amely egy európai színvonalú műveltség
birtoklását követelte volna meg a magát értelmiséginek tartó egyéntől.
A diplomástól csak a szolid szaktudást várták el, a közéletben meg
nyilvánuló általános tudásra már senki sem tartott igényt. A faklubeliek nem támasztottak különösebb kulturális elvárásokat, a kisszámú
diplomás pedig hasonló műveltséggel rendelkezett. így nem volt külö
nösebben fontos (hacsak saját maga nem igényelte a szellemi táplálé
kot), hogy egy diplomás szélesebb kultúrával is rendelkezzen. Még
ötven év elmúltával is például egy észak-bánáti, tízezer lélekszámú
községben, ahol csak az orvosokból több mint húsz van és a diplo
mások száma kétszáz fölött mozog, semmilyen kulturális tevékeny
ség nem folyik. Állattenyésztés, hagymatermesztés, házibuli, kézi
munka és a silány tévéműsor tölti ki az „értelmiségiek” szabad

idejét. Viselkedésük és nyelvi igényességük a környezetük alacsony
színvonalát követi, lakáskultúrájuk és minden más kulturális igé
nyük még a háború előtti kispolgári elvárásokat sem éri el. Kultu
rális folyóiratokból egyet sem adnak el a községben, és könyvet is
csak szobadísz gyanánt vásárolnak a helybeliek. A furcsaság az,
hogy amatőr kulturális munkával, hobbizással, helytörténeti kuta
tással, pártmunkával stb. sokkal inkább a jobb módú földműves,
iparos vagy „csak” középiskolával rendelkező réteg foglalkozik.
Ezért az egyetemet végzetteket ilyen minősítéssel nehezen lehet az
értelmiségiek kategóriájába sorolni.
Az értékrendszer hiányán kívül azonban más okok is hátráltat
ták a háború utáni vajdasági magyar értelmiség kialakulását. Ezek
közül talán a legsorsdöntőbb az iskolarendszer alacsony színvona
la, ezen belül is főként a gimnáziumok fölszámolása volt. Az „elit”
iskoláktól való félelem és a szakiskolák előtérbe helyezése nem
tette lehetővé egy szélesebb kultúrájú értelmiségi réteg kialakulá
sát, csak „szakbarbárokat” nevelt, akik nem voltak fogékonyak a
szakmájuktól távolabb eső kulturális tevékenységek iránt. Érdekes
•lenne azonban azt is felkutatni, hogy egy-egy kiváló pedagógus
miként tudta alakítani a fiatalság érdeklődési körét még ebben a
rossz, beszűkült iskolarendszerben is. Ismeretes például, hogy jó
néhány írónk technikumot végzett, mielőtt a humán tudományok
kal kötelezte volna el magát, és a tehetségén túl befolyásolta-e egy
jó pedagógus a sorsának alakulását. Ha igen, akkor közvetve ez is
azt bizonyítaná, hogy az oktatás színvonalának süllyedése, a jó mi
nőségű pedagógusréteg fogyatkozása, az európai oktatási rendszer
és az ezen belüli értékrendszer kiátkozása lényeges meghatározója
volt a mai vajdasági magyar értelmiség profiljának. Elég csak be
szédkészségünket, anyanyelvi ismereteinket összehasonlítani a
szomszédos országok magyar kisebbségiével, ahol a hagyományok,
a megmaradt értelmiségi réteg és az átmentett kulturális intézmé
nyek egy magasabb színvonalat diktáltak, azonnal szembetűnne a
különbség. De eltérés tapasztalható Vajdaságon belül is. A refor
mátus felekezetűek anyanyelvi ismerete és kulturális igényei kifeje
zettebbek a katolikus vallásúakénál. Ennek magyarázata talán ab
ban lelhető fel, hogy a protestáns szertartás mindig anyanyelven
folyt és nagyobb szellemi aktivitást igényelt a hívőktől, de a kisebb

lélekszám következtében kialakult szorosabb kapcsolat is fokozot
tabb erkölcsi és műveltségi normákat szabott meg. Mindenesetre
ez a megállapítás tanulmányozásra és bizonyításra szorul, mint
ahogyan a vajdasági magyar értelmiség formálódása is, hisz csak
úgy lehet a fejlődést a megfelelő irányba fordítani, ha ismeijük e
társadalmi réteg kórokait és kidolgozzuk a megfelelő megoldáso
kat.
A vajdasági magyarság megmaradásának egyik legfontosabb felté
tele a kulturális felemelkedés, és ez csak az értelmiség vonzóerejével
érhető el Minél szélesebb ez az értelmiségi réteg, annál erősebb a
tömegekre való hatása. Természetesen ez csak akkor érvényes, ha e
társadalmi rétegnek erkölcsi tartása is van. Mimics Károlyt idézve:
„a társadalomtudományi és humán értelmiség jelentős része el
vesztette minden tekintélyét az egyszerű ember szemében. Hűsé
gesen kiszolgálta minden tettével és részese lett az élősdi társada
lomnak”. Ezt a szemléletet mindenképp meg kell változtatni, ami
re most minden értelmiséginek jó lehetősége van. Megmaradásunk
ugyanis csak akkor biztosított, ha mi is sikerre visszük a „minőség
forradalmát”.
Magyar Szó, Kilátó, 1992. május 16.

A KRITIKÁK KRITIKÁJA

Mindig az volt a meggyőződésem, hogy kulturális életünkben a
reálértelmiségiekre mindenképp számítani kell, hisz alkotóerejük a
humán értelmiségiekkel, jóllehet ez utóbbiak a közvélemény által
ismertebbek és megbecsültebbek, teljesen egyenértékű. Ezt bizo
nyítja Sefcsich Györgynek, a műszaki tudományok doktorának a
délvidéki magyarság sorskérdéseiről írt értekezése, amelyet a Nap
ló közölt több héten át Egy reálértelmiségi eretnek gondolatai címen.
Sefcsich, a bel- és külföldön megbecsült szakember, akinek az iro
dalomban és a művészetekben való jártassága irigylésre méltó, aki
az „értelmiségi” minősítésnek mindenképpen megfelel, olyan
mélyrehatóan elemzi a kisebbség létkérdéseit, hogy azt nem észre
venni, reagálás nélkül hagyni vétek, és nem is lehet. Elveivel nem
szükséges egyetérteni, állításaival lehet vitatkozni, de csak olyan
színvonalon és csak olyan komolysággal, amint azt a szerző tette,
amikor olyan probléma boncolgatásába fogott, amely létünket,
megmaradásunkat jelenti. Ha már nem vagyunk képesek egy vaj
dasági Szárszó vagy Lakitelek megrendezésére, ahol a jugoszláviai
magyarságot érintő összes problémát, nézeteltérést egyeztetni és a
feladatokat meghatározni lehetne, akkor legalább a sajtón keresz
tül vitassuk meg azokat a nézetkülönbségeket, amelyek a jugoszlá
viai magyar értelmiségieket megosztják.
Sefcsich részletesen beszél a délvidéki értelmiség problémájáról,
a kisebbségi sors sajátosságairól, az anyanemzetnek a kisebbségi
politikájáról és a határokon kívül élő magyarsághoz való viszonyu
lásáról, az iskolák és az iskoláztatás hiányosságairól, a születési
arány negatív irányáról, a szülőföld feladásáról stb. Tehát a délvi
déki magyarság legfájóbb problémáiról részletes, átfogó, a gyöke
rekig visszanyúló képet tár föl. Sorsunkkal kapcsolatos megítélései

különböznek az eddig (a VMDK, a JMMT által szervezett magyar
ságkutatás és a szabadkai Szabad Líceum vitafóruma által) ismer
tetett jövőképtől, de pesszimista jóslatai és látásmódja éppen ezért
cselekvésre késztethetné az itteni értelmiség minden rétegét. Ágos
ton Andrásnak kutyafuttában odavetett érvei nem meggyőzőek,
felszínessége pedig sértő mindazok számára, akik esetleg más meg
világításból ugyan, de aggódva tekintenek a délvidéki magyarság
sorsára, és becsületesen tenni akarnak (tesznek is) érte valamit.
Sefcsich erkölcsi magatartása, tudása és tenni akarása Ágoston ré
széről nagyobb odafigyelést érdemelt volna, a Közös íróasztal rovat
ban álnév alatt közölt „ki fia-borja” stílusú írás pedig nem is érde
melne figyelmet, ha az nem a VMDK-t óhajtaná Sefcsich írásától
megvédeni. Az ilyen stílusú névtelen provokátorok írásai többet
ártanak a VMDK-nak, mint használnak, hisz tekintélyromboló ha
tásuk van.
A Magyar Szó sem járt el korrektül, amikor a VMDK-ra vonat
kozó részt a szöveg többi részétől megfosztva közölte, anélkül,
hogy a „részlet” megjelölést feltüntette volna. Az álnév alatt írt
levelet is könnyen felfedhette volna, ha fellapozza Szabadka utca
névjegyzékét. Megbizonyosodhatott volna, hogy Streljačka utca
nem létezik Szabadkán, aminek következtében Bátori János sem
létezik. A VMDK érdekében kifejtett álnév alatti, érv nélküli pocskondiázások pedig sértik e szervezet becsületes tagságát és érdeke
it.
Mindenesetre Sefcsich értekezése több figyelmet és komolyabb
hangvételű vitát érdemelt volna. A JMMT szervezte magyarságku
tatás vitafóruma és a szabadkai Szabad Líceum is programjára tűz
hette volna a sok másodlagos probléma megvitatása mellett, főleg
azért is, mert a szerző kifejezte vitakészségét és vállalja a megmé
rettetést, de csak megfelelő színvonalon. De hogy ehhez a kulturált
vitához mennyire nincs érzékünk, azt egy másik kritika is érzékelte
ti.
A Híd legutóbbi számában egy könyvről két kritika jelent meg
különböző szerzők tollából. Az egyik európai, a másik a környeze
tünkre jellemző balkáni stílusban. Az előbbi úgy marasztalja el a
művet (jegyezzük meg: teljesen jogosan), hogy azt a bírált szerző
valószínűleg meg is köszönné. A műről, de csakis a műről, semmi

vei sem mond kevesebb bírálatot a másodiknál, de olyan korrekt
módon, amint arra csak igazi kritikusok képesek. A balkáni kritika
viszont a sértegetések és a fennhéjázások tárházát tartalmazza.
Nem tudom megérteni, mi köze van egy mű elemzéséhez, hogy
citeravirtuóz-e valaki vagy szexológus, amikor a szóban forgó kriti
kus korábban már többször kifejtett elmélete szerint is a mű elbírá
lásakor csak az esztétikumnak van jelentősége. Vagy talán az a
meggyőződése, hogy csak a megfelelő diploma jogosít fel egy műfaj
művelésére vagy egy mű értékelésére? De akkor kétségbe kellene
vonni Csáth zenekritikáit, Németh László, Illés Endre, Szenteleky
Kornél egész munkásságát vagy dr. Burány népköltészeti gyűjtésé
nek jogosságát, aki rendes munkája mellett (amit, valljuk be, be
csületesen elvégzett, ha már az egyetemi tanárságig jutott), többet
tett e téren, mint sok más fizetett főállású folklorista. Még visszatetszőbb a dolog, ha tudjuk, hogy a szóban forgó kritikus sokkal
finomabb hangú, ha netán „fölfelé” értékel, amit a korábbi írásai
bizonyítanak. Értelmiségünk sajnos - csekély számú kivétellel képtelen vagy - ami még elszomorítóbb - nem is hajlandó mások,
egymás gondolatát meghallgatni, és csak akkor szánja rá magát a
párbeszédre, ha személyesen van érintve és érdekelve, vagy ha a
szellemi ledorongolás vezérli.
Sorsunk, megmaradásunk érdekében értelmes, a személyi érde
kektől mentes, érvekkel alátámasztott, csak a vita tárgyára és nem
a vitapartner személyére vonatkozó vitát a délvidéki értelmiség
nagy többsége sajnos képtelen folytatni. Az ilyen hangú és hozzáállású kritikákkal pedig az értelmiséget összefogni és a délvidéki ma
gyarság boldogulásáért munkálkodni nem lehet. Ezért nem a kétel
kedők, a másként is gondolkodók, a jóindulattal és okosan bírálók
veszélyeztetik az itteni értelmiség összefogását és munkáját, hanem
a már említett, ilyen stílusú kritikák és kritikusok.
Napló, 1993. március 31.

KÍSÉRLET AZ ÉRTELMISÉG
ÖSSZEFOGÁSÁRA

INDÍTVÁNY EGY VAJDASÁGI SZÁRSZÓ
LÉTREHOZÁSÁRA

A vajdasági magyarság viharos politikai, gazdasági és kulturális
változások előtt áll. Az ország ugyanis a háborús korszakon remél
hetőleg túl van, és mindinkább a politikai csatározások kerülnek
előtérbe. Sajnos ezek a küzdelmek nem folynak mindig a legde
mokratikusabb keretek között, ami miatt a védekezésnek is a bal
káni sajátosságoknak megfelelően kell alkalmazkodnia. Ez teszi
szükségessé a vajdasági magyarság számára is a politikai harc
irányvonalának meghatározását. A VMDK, amely az itt élő ma
gyarság lényeges többségét képviseli, eddig többé-kevésbé jól irá
nyította ezt a politikai harcot, mint ahogyan a JMMT is az értelmi
séget igyekezett hasonló célokért aktivizálni. Mindennek ellenére
azonban a vajdasági magyarság egy jelentős része, ami a legsajnála
tosabb, épp az értelmiségnek egy értékes hányada, eddig csak
passzív szemlélője volt az eseményeknek. Az okok és az indokok
eltérőek és nem is lényegesek. A fontos most az, hogy a vajdasági
magyar értelmiség, és nemcsak az értelmiség, mielőbb összeüljön
egy nagy összefogás érdekében. Egy vajdasági Szárszóra vagy Laki
telekre van most szükség, ahol a ma még különböző nézeteket valló
értelmiségiek felvázolnák a feladatokat, feltárnák a lehetőségeket és
nagy vonalakban kijelölnék azt az utat, amelyen a vajdasági magyar
ságnak haladnia lehet és kell
Erre több okból van szükség. A legfőbb ok az ellenpólus szüksé
gességének a problémája. Minden párt ugyanis csak úgy tud fejlőd
ni, haladó maradni és mindig a jó irányban tevékenykedni, ha mel
lette létezik egy ellenőrző erő, amely nem engedi meg a téves el
hajlásokat. A monopolhelyzet, az egypárti rendszer mindig egyed
uralomra, karrierizmusra, beszűkült ideológiák követésére ad lehe
tőséget, amelyek előbb-utóbb eltérítik a pártot az eredeti célok

megvalósításától. Az okos gondolatot csak az ellenvélemény tudja
megtermékenyíteni, versenyre, munkára is főleg az ellenfél tud
ösztökélni.
A VMDK is, mint a vajdasági magyarság egyedüli képviselője,
főleg a II. kongresszusától, amikor is eljutott a népszerűségének
irigylésre méltó fokára, magában hordozza a negatívumok lehető
ségeit, csíráit. Azok, akik gyors és látványos eredményeket vártak
az érdekszervezetüktől, a kitartás hiánya miatt mind gyakrabban
félreállnak, nem képesek távlatokban gondolkodni, a bázis a nagy
felbuzdulás után a szürke hétköznapi munkától beszűkül és lemor
zsolódik, a vezetés pedig, bármennyire is önzetlenül és helyesen
akar cselekedni, mindinkább magára marad. Egy szűk lelkes értel
miségi csoport irányítja most az érdekszervezetet, és jóllehet a leg
jobb szándék vezérli, az egysíkú, az egy vezetési elvet valló politika
buktatóival nem fog tudni megbirkózni. Már az lehetetlen, hogy az
értelmiséget minden alternatíva lehetőségétől megfosztja a jelenle
gi helyzet és a vajdasági magyarság „egypárti rendszere” egy véle
ményre kényszeríti, holott az alkotó gondolkodás nem tűri el a
beskatulyázást, az ellenvéleményre való lehetőség megvonását.
Még azok a törekvések is, amelyek a bázis hangját akarják a veze
tőséghez eljuttatni (például a Nyitott ajtó rendezvények), lassan
már csak a vezetés információját szolgálják a tömegek felé. A jó
szándékú, a magyarságért tenni akaró, de néha más véleményt val
ló értelmiségi, ez esetben - mivel a „janicsár pártba” nem akar
belépni - félrehúzódik, és passzivitásba temetkezik. Kár lenne eze
ket az embereket elveszíteni csak azért, mert ugyanazoknak a cé
loknak az elérését, mármint az itt élő magyarság sorsának jobbrafordulását más utakon képzelik el megvalósítani.
A VMDK-nak is érdeke ezeknek az értelmiségieknek az aktivi
zálása, véleményük hasznosítása. Nem ellenpárt szervezéséről van itt
szó, vagy a „janicsárpárt”keresztvíz alá tartásáról, illetve báránybőrbe
való bújtatásáról, hanem egy értelmiségi fórum megszervezéséről, ahol
a részben meghívott, részben önkéntesen jelentkező vitaindítók és vitázók sok hasznos gondolata reális alapokra helyezhetné és előbbre vihetné az itteni magyarság sorsát. Az érdekszervezetet e határozatok
természetesen semmire sem köteleznék, de ajánlatos lenne az
okos, a jóindulatú gondolatokat elfogadni. A szervezési munka is a

VMDK-ra és a JMMT-re szakadna, hisz nem létezik más alkalmas
szervezet, amely ilyen értelmiségi összefogást meg tudta szervezni.
Az említetteknél semmivel sem lényegtelenebb az az ok, amely
bizonyos esetekben a párton kívüliség előnyeit igazolja. Némelykor
ugyanis a párton kívüli értelmiség fellépése eredményesebb lehet, mert
nem érheti az a vád, hogy csak pártérdekek miatt cselekszik Jó bizo
nyíték erre a vajdasági magyar írók Magyar Szó melletti kiállása. Míg
a VMDK-t emiatt rágalmakkal illették, addig a nemzetközi tekintéllyel
is rendelkező értelmiségiek követelését már nem lehetett sem elítélni,
sem figyelmen kívül hagyni. Ezt a „semleges erőt” a VMDK és a
JMMT sem nélkülözheti, hisz nagy könnyelműség lenne egy nemzet
közi tekintéllyel is rendelkező segítséget, amelynek törekvései többé-kevésbé azonosak mindkét szervezet céljaival, csak azért, mert nem áll
mögötte párttagság, figyelmen kívül hagyni. Ezt egy ilyen kis lélekszá
mú, mindinkább pusztuló, fogyatkozó közösség nem engedheti meg
magának.
Az értelmiségi fórum mindamellett lehetőséget adna mindazok
nak a független, párton kívüli értelmiségieknek, akik a vajdasági
magyarság sorsát ugyanúgy szívügyüknek tartják, hogy pártkötele
zettség nélkül kifejtsék véleményüket. A VMDK-nak és a JMMTnek pedig, hogy e javaslatokat programjukba beépítsék anélkül,
hogy vád érhetné őket a programjuktól idegen eszmék kisajátítása
miatt. A fórum tehát összefogná mindazokat a tagokat és szerveze
ten kívülieket, akik az itt élő magyarságért tudnak és akarnak is
cselekedni. A VMDK és a JMMT küldöttein kívül be kellene von
ni a jugoszláviai magyar írókat és újságírókat, a különböző vallások
képviselőit, a magyar parlamenti képviselőket, a jugoszláviai ma
gyar szervezetek, mint például a szabadkai Népkör vezetőségét, a
diáksegélyező egyesületeket, az Életjel, a Szarvas Gábor, a Szenteleky Koméi Napok szervezőit, a középiskolások becsei művészeti
vetélkedőjének szervezőit, a TAKT, a nyelvművelők, a Hungaroló
giai Intézet, a Magyar Tanszék, a Zentai Múzeum képviselőit, a
magyar zene- és képzőművészeket, tudósokat, a vidéki értelmiségi
eket stb., akik vagy előadás, vagy vita formájában elmondhatnák
véleményüket a tennivalókról. Feladatokban ugyanis nem szűkölkö
dünk, a politikai tevékenységek mellett, amelyek területén, az igazat
megvallva, mostanában, az előző negyven év viszonylatában, látvá

nyos eredményeket értünk el, a tevékenységi palettát szélesíteni kell
Ezt nemcsak a megoldásra váró tennivalók miatt kell kibontakoztatni,
hanem a vajdasági magyarság bizalmának és tenni akarásának meg
őrzése végett is. A széles népréteg ugyanis nem érzékeli a „magasabb
szférákban ” végzett politikai harcot, csak azt érzi, hogy környezetében
jelentősebb változás nem történik, esetleg a sorsa még rosszabbra for
dul Ezért kellene a személyi és a területi autonómia, a nyelv, az
iskolarendszer, a körzetesítési törvény problémája mellett a lakos
sághoz közelebb álló dolgokkal is foglalkozni. Mindenképpen szük
séges anyagi alapot, különféle alapítványokat teremteni, mert ennek
hiánya minden cselekvés kerékkötője. Ez nem jelenti azt, hogy a jogos
állami finanszírozásra nem számítunk, sőt. De ezen felül is anyagi
bázisra van szükség. A kisebbségek régebben is jótékony adomá
nyokból fejlesztették kultúrájukat, miért ne tehetné ezt a vajdasági
magyarság is, ha szellemiekben és számbelileg gyarapodni akar.
Kezdeti szép példa erre a diáksegélyző akció, de miért ne lehetne
meghonosítani olyan népszokásokat is, hogy a tengersok pénzbe
került lakodalmakon az ifjú pár a vajdasági magyar ifjúság javára is
adakozna egy szimbolikus összeget. Ez nemcsak anyagi támogatást
jelentene, hanem erősítené is a jelenlevőkben és saját magukban a
hitet, hogy itt élni szándékoznak és bíznak a jövőben, mert ezzel a
cselekedetükkel a jövő generációját segítik, amiben majdan az ő
utódaik is benne foglaltatnak.
A vajdasági magyarságnak nagyszámú művésze van. A horvátor
szági menekültek megsegítése mellett, amelyre már többször szer
veztek akciót, nem futná egy kevés a magyar származású hazátlan
ná váltak számára is? Az egyházi személyek is tevékenykedhetné
nek e téren, hisz a görögkeleti, de a román egyházak is századokon
át anyagi bázist is biztosítottak nemzeti kultúrájuknak. A különféle
rendezvények, felajánlások, hagyatékok nagyban segítenék kultú
ránk kibontakozását. Talán arra is lenne lehetőség hogy végre, még
ha jelképesen is, kitüntessük azokat a tanítókat, tanárokat, színművé
szeket és e kisebbség minden „nemzetnapszámosát ” akik eddig a ha
talomtól csak üldöztetést és megalázást kaptak, csak azért, mert éhbé
rért is egy kisebbség nemzeti öntudatát erősítették. Nyilvánosan is meg
kellene már köszönni a szórványmagyarság területén küszködő taní
tóknak (akik Partizán tanító kitüntetést sohasem kaptak) hősies helyt

állásukat, a meghurcolt amatőr művelődési dolgozóknak áldásos te
vékenységüket és a mellőzött hivatásosoknak bátor kiállásukat
Az ifjúság szervezése, nevelése és foglalkoztatása is csak anyagi
támogatás révén valósulhat meg. A környező országok magyar ki
sebbsége mind eredményesebben tevékenykedik, és e mozgalom
ból a vajdasági magyar fiatalság sem maradhat ki. Áprilisban pél
dául Révkomáromban szervezik meg a Kárpát-medence magyar
középiskolásainak matematikai versenyét, amelyre a vajdasági kö
zépiskolásokat is várják. A vendégeskedés ingyenes, de az utat fi
zetni kell. Ezért is kell az anyagi támogatás.
Burányi Nándor a Kilátó 1990. november 10-i számában (Ma
gyar Szó) Felszakadozó gyökerek Szerémségben című cikkében pusz
tuló nemzeti kincseinkre hívja fel a figyelmet. Azóta is ezt a nagy
hallgatás és az enyészet pora fedi. Talán mozdulna valami, ha lel
kes fiatalok hozzáértő útvezetők kíséretében felkeresnék és megis
mernék ezeket a kegyhelyeinket. Még kerékpártúrák formájában is
megszervezhetőek lehetnének ezek az utak. Ha a kanizsai felderí
tők évente elkarikázhatnak Bolmánig, akkor miért ne kereshetnék
fel például az aracsi romtemplomot, Kiss Ernő sírját és az egyedüli
jugoszláviai Kossuth-szobrot?y4 honismeret a nemzeti tudatunk erő
sítője és fokmérője. Már vészesnek mondható honismereti tájékozat
lanságunkat az is bizonyítja, hogy a Magyarországon megjelenő és az
egész világ magyarságát megmozgató Honismeret című folyóiratban
Vajdaságból még mutatóban sem találni beküldött írást. A szlovéniai
magyarság és hónapokkal korábban a horvátországi magyarság is
rendszeresen jelentkezett a lapban, de a vajdasági magyarságról évente
egy-két írás már szerencsének számít. Pedig a hon ismerete nélkül a
szülőföld szeretete, a hozzá való ragaszkodás, az egészséges nemzeti
tudat kialakulása és a nemzeti összefogás csak csalóka ábránd.
Ezekre és még a többi számtalan feladatra kellene most megol
dást találni. Németh László szárszói gondolatait idézve: „Arra kell
felelni, hogy süllyedt »bennszülötté« ez a (...) nemzet saját országá
ban. (...) Állami életét idegenek vezetik; ha vannak is véréből való
nagyjai, azok csak maharadzsák; gazdaságilag kizsákmányolják;
idegen civilizációk selejtje ellen nincs védelme; erkölcsében és tes
tében »nyomorodóban van«.” Tovább idézve Németh Lászlót:

Akármilyen nagy megnyomorodást tartogatnak számunkra a most
jövő hónapok: ugyanakkor óriási rés is nyílt, hogy a magyarság a
maga természete s legjobb gondolkodóinak a tervei szerint minél na
gyobb tömegek javára rendezze be az életét. Ha megcsonkítanak, szét
is szabdalnak, vagy másféleképp helyeznek gyámság alá: az öntisztulás
útja nyitva áU előttünk. ”
Napló, 1992. március 11.

JAVASLATOK EGY
DÉLVIDÉKI SZÁRSZÓ ARCULATÁHOZ

Már több mint egy éve annak, hogy a Naplóban szóba került egy
délvidéki Szárszó szükségességének gondolata. Azóta bizony sok
minden történt nálunk, sorsunk sajnos rosszabbra fordult, nagyban
megfogyatkoztunk, anyagi és szellemi javakban már-már koldus
botra jutottunk, és értelmiségünk még mindig (vagy még inkább)
nem tudott úgy magára találni, hogy egyesült erővel tegyen is vala
mit a megmaradásunkért. Történtek ugyan erőtlen próbálkozások,
de ezek nem jutottak tovább a régi hibák fölhánytorgatásánál és a
mostani szomorú állapotunkon való siránkozásnál. Ezeken túl a
megmozdulások legfőbb hiányossága mégis az volt, hogy nem akti
vizálták és nem egyesítették az azonos célok érdekében a? értelmi
ség cselekvésre hajlandó, politizáló és a magyarságért tenni is aka
ró rétegét. Azóta sokakban megérett az összefogásnak és egy nagy
megbeszélés szükségességének a gondolata, és az 1993-as jubileu
mi Szárszó tapasztalatai után talán nekünk is lesz erőnk egy a
sorsunkat meghatározó tanácskozás megszervezésére. Az ilyen jel
legű összefogás ugyanis mindig akkor valósult meg, amikor a nem
zet kilátástalan sorsából kellett kiutat találni. A délvidéki magyar
ság most ilyen szomorú jövő elé tekint. Vagy összefogunk és cse
lekszünk, vagy hamarosan az erdélyi szászok reménytelen sorsára
jutunk
Nem lenne helyes, ha ez a tanácskozás a politikai pártok szócsa
tározásává válna, vagy esetleg csak a VMDK-val szembeni vád- és
védőbeszédekre szorítkozna. Ennek az összejövetelnek csak úgy
van értelme, ha pártoktól és szervezetektől függetlenül jön létre és
így is működne, kizárólag az egyéni véleményekre építkezve. Ez
természetesen nem záija ki a pártprogramok megvitatását sem, ha
ez egyéni véleményt tükröz. Az sem lenne kívánatos, mert idő- és

energiafecsérlést jelentene, miközben megmérgezné a légkört, ha a
vitázók az egykori magyar „csúcsértelmiség” mulasztásait boncol
gatnák vagy a mostani áldatlan állapotokat ecsetelnék. Az lenne a
helyes, ha a „múlt csatái helyett a jelen csatáit vívnánk”, ami sem
miben sem hasonlíthatna a már megszokott kommunista pártöszszejövetelekre, amelyeken mindenki felolvasta a tőle elvárt, de sen
kit sem érdeklő szöveget, és az értékesnek kikiáltott gyülekezetről
úgy széledt szét a tagság, hogy semmi érdemlegeset nem végzett.
Azt helyette megfogalmazták a kiváltságosok. Ezért a legcélraveze
tőbb talán az lenne, ha egy szervezőbizottság felkérne egyeseket a
már előzőleg megbeszélt témakörből a vitaindító előadások feldol
gozására, amelyeket sokszorosítás vagy a sajtó révén közreadná
nak, s ez lehetőséget nyújtana a résztvevőknek, azaz a potenciális
vitázóknak a problémák megismerésére. Ez időmegtakarítást je
lentene, és lehetővé tenné a vitára való jobb felkészülést. Termé
szetesen felkérés nélkül is lehetne előadónak jelentkezni. A vita
során pedig feltétlen konszenzusra kellene jutni, ami meghatároz
ná és a résztvevők számára ildomossá tenné a feladatok elvégzését.
Az összejövetel témáját az előzőleg kinyilvánított vélemények alap
ján a szervezőbizottság határozná meg, de ez nem haladhatná meg
a három-négy témánál gazdagabb programot, mert az a megbeszé
lést felhígítaná és lehetetlenné tenné a tárgykör részletes feldolgo
zását, valamint a megoldást jelentő határozatok meghozatalát.
Megítélésem szerint három témakört feltétlenül meg kell vitatni.
1.
Az első, aminek meghatározása nélkül nem lehetne tovább
lépni, annak tisztázása, hogy mely elvekben egységes a vajdasági ma
gyar értelmiség és ennek keretén belül milyen programokat hajlan
dó támogatni. Itt legfőképp a VMDK hármas autonómiakoncepci
ója képezné a vita tárgyát, amely valószínűleg némi módosításra
vagy pontosításra fog szorulni, de semmiképp sem lenne helyes, sőt
a vajdasági magyarság számára tragikus lenne, ha a magyar értel
miség nagy többsége ezt a számunkra a megmaradás egyedüli lehe
tőségének az elvét teljes egészében elutasítaná vagy nem támogat
ná. A vajdasági magyar értelmiséget mindenképp meg kell nyerni
egy kulturális autonómia elvének elfogadására, még ha a VMDK
által fölvázolt elképzelések némi módosítást szenvednének is.

Hasonló nagy vita várható a jugoszláviai magyar kultúra értékrendszerének meghatározásakor, amit a történelmi, gazdasági és
művelődéspolitikai változások tesznek szükségessé. Ennek az átér
tékelésnek első jelei egyes kritikákban már fellelhetők, mint példá
ul Mák Ferenc, dr. Vajda Gábor vagy Tornán László írásaiban. A
szocialista bürokrácia, a demagóg internacionalizmus és a jugomagyar koncepció értékrendszere már végérvényesen a múlté, és
csakis a mai egyetemes magyar kultúrában való gondolkodás az
elfogadható, ami egyben az európai értékrendszert is képezi.
2. A megvitatásra váró másik témakört a jugoszláviai magyarság
lélekszámának drasztikus fogyatkozása képezné. Itt szólni kellene
mindenképp a politikai és a gazdasági nyomás okozta kivándorlás
ról, a magyar értelmiség és a diákság katasztrofális fogyatkozásá
ról, a délvidéki magyar intézményrendszer tudatos és fokozatos
leépítéséről, az itteni magyarság rossz demográfiai arányáról, az
egykézésről, a helytelen és nemkívánatos családmodellről, az egy
ház családmegőrző szerepéről, külön figyelembe véve a katolikus
egyházfőnek az abortusszal kapcsolatos nyilatkozatát és még a té
mához kapcsolódó sok egyébről, de főleg az értelmiség szerepéről
e problémakör megoldásában. E bajokról az utóbbi időben gyak
ran esett szó, azonban egyszer sem fogalmazódott meg, hogy or
voslása érdekében mit lehetne és kellene tenni. Ennek a pusztulás
nak egyéni akciókkal ugyanis nem lehet ellenállni. Csakis egy értel
miségi összefogással létrehozott mozgalom tudna (talán) gátat vet
ni ennek. Csak magunkra számíthatunk ebben a küzdelemben.
Amikor a délvidéki magyarság pusztulása már mindenki előtt vilá
gossá vált, sajnos léteznek még ma is olyan értelmiségiek, akik a
sorsunkat eldöntő problémát bagatellizálni próbálják, lekicsinylik
jelentőségét és veszélyeit, vagy demagóg érvekkel a személyi sza
badságukba való beavatkozás miatt tiltakoznak. Ezek, ha az itteni
magyarságnak nem akarnak ártani és a segítségre nem hajlandók,
akkor jobb, ha félreállnak és nem gátolják a tenniakarókat. A siker
egyik alapfeltétele a pénz- és a gazdasági alap megteremtése,
amely egyben a következő vitakört képezné.
3. A gazdasági esélyekről. A jugoszlávia magyar sajtóban már
jóval korábban szóba kerültek az itteni magyarságnak az ország
fölbomlása utáni gazdasági esélyei, de a rábólintáson túl senki sem

volt hajlandó ebben az irányban cselekedni. A VMDK szabadkai
közgyűlésén is fölmerült e téma, minden eredmény nélkül. Azóta
már nagyon sokunk előtt világossá vált, hogy a rendszer még a
szűkös anyagi lehetőségein belül sem hajlandó sem erkölcsileg, de
főként anyagilag támogatni a kisebbségi kultúrát, és ennek meg
nyilvánulásai napjainkban az itteni magyar sajtótermékek elsor
vasztásában (7 Nap, Jó Pajtás, Mézeskalács, Oktatás és Nevelés,
Magyar Szó) mindinkább egyértelművé válnak. De nemcsak ebben
a formában. Ha egy, a magyar kulturális életet irányító gazdasági
bizottság rendelkezne valamilyen pénzalappal, akkor a csókái és
más műkedvelő egyesület tagjainak, valamint a magyarországi tá
borokba, rendezvényekre meghívott diákoknak nem lennének uta
zási gondjaik, segélyezni lehetne a jugoszláviai magyar kultúra jeles
idős, munka nélkül maradt, esetleg beteg képviselőit, a tanulni vá
gyó tehetséges szegény sorsú diákokat, ezenkívül különféle rendez
vényeket, sajtószerveket, színházat, könyvkiadást, nyelvművelést
stb., anélkül, hogy lemondanánk a kötelező állami támogatásról.
Az ilyen központosított pénzalapnak többszörös előnye lenne. Egy
részt a gyűjtést és a pénzforrások felkutatását szervezetten végez
né, másrészt az elosztásnál jobban fel tudná mérni a fontossági
sorrendet. A szervezetlen begyűjtés negatívumát bizonyítja a leg
utóbbi kanizsai ellenírótábor támogatóinak a névsora. A jóhiszemű
adakozót ugyanis megtévesztheti, de érdektelenné is teheti egy
folytonos erre meg arra kéregető akció. Ha a magyarságban tuda
tosodna ez az adakozási lehetőség, akkor a vállalkozók, az iparo
sok, a jól menő gazdaságok stb. a magyar kultúrát szponzorálnák,
és nem történne meg, hogy például a kiskunhalasi benzinkút hirde
tés formájában jelentős összeggel segíti azt a szabadkai szerb tévé
szerkesztőséget, amely a magyar adások beindításáról hallani sem
akar, és amely a magyarellenes, átvedlett kommunista párt szekér
tolója. Ezért, ha ez a gyűjtőmunka nem szervezetlenül, ötletszerű
en működne, hanem a diáksegélyezőkhöz hasonlóan, de az egész
itteni magyar kultúra érdekében, akkor eredményesebb lehetne. A
külföldi adományokat is, amelyeket eddig bárki igényelhetett, ront
va ezzel a fontosabb problémák megoldásának esélyeit, egy előre
meghatározott program alapján lehetne kérvényezni. A VMDK is
kapott némi külföldi anyagi támogatást, de ennek sorsáról, felhasz

nálásáról a tagság vajmi keveset tud, hogy a pártonkívüliekről ne is
szóljunk. Pedig azt az adományozó az egész jugoszláviai magyar
kultúrának szánta és nem csupán a VMDK működésére. Talán a
sajtónk problémáit is hatásosabban és gyorsabban meg lehetett
volna oldani, ha már működött volna egy ilyen gazdasági bizottság.
Külön problémát jelent a magyar lakosság és a vállalkozók gazda
sági segélyezése, hisz a koldus magyarságtól nem lehet anyagi tá
mogatásra számítani, gazdasági háttér nélkül viszont nem lehet jól
működő kulturális életet teremteni. Mi pedig ebben csak magunk
ra számíthatunk. Hacsak részben meg tudnánk szervezni, az albá
nokhoz hasonlóan, a kultúránknak az államtól független gazdasági
hétterét, az már elegendő lenne, hogy a legfontosabb kulturális
intézményeink, köztük legfőképp a sajtó, ha szerény körülmények
közt is, de működhetnének. Ennek szükségessége mind világosab
bá válik művelődési lehetőségeink mostani erőteljes elsorvasztása
kor. Minél előbb el kellene dönteni az ezzel kapcsolatos feladato
kat.
A már eddig elmondottakból is kiderül, hogy a rendezés több
hónapos előkészítő munkát igényel, hiszen már a vitaindító előadá
sok kidolgozása sem végezhető el máról holnapra. Ezért érthetet
len a VMMSZ titkárának a minapi kijelentése, hogy november
folyamán ez a szervezet más műsorokkal vegyítve megszervezi a
„vajdasági Szárszót” is. Hogy milyen eredménnyel végződne és a
látszattevékenységen kívül mi célja lenne az egy hónap alatt össze
csapott ilyen rendezvénynek, azt nem nehéz megjósolni. A jugo
szláviai magyarság sorskérdéseiről citerázás, bokázás vagy dalikázás közepette nem lehet érdemleges határozatokat hozni. A jelek
ből ítélve ugyanis ez lehetne az utolsó lehetőség az itteni magyar
ság számára a „lenni vagy nem lenni” kérdésben, amit nem oldhat
meg még egy sokkal komolyabb hangvételű VMDK-s felhívás sem.
Ha ugyanis a néphez intézett szózatnak sem erkölcsi, sem létbiz
tonsági háttere nincs, akkor nem lesz senki sem, aki csak az „esz
mék” miatt maradna. E felhívásnak ugyanis nincs erkölcsi háttere,
hisz épp az értelmiség nagy többsége futamodott meg a legkoráb
ban, s létbiztonsági háttere sincs, hisz a VMDK, bár érdekvédelmi
szervezetként működik, mégsem végzett a magyarság gazdasági
felemelkedése érdekében semmilyen tevékenységet.

Visszatérve a szervezés problémájához, talán az lenne a legsze
rencsésebb, ha a Napló, mint a pártoktól független intézmény, vál
lalná a szervezést. Ezzel lehetőség is nyílna a vitaindító értekezések
díjmentes közlésére. A helyszínre a szabadkai Népkör nyújt leg
jobb lehetőséget, a város a közlekedés szempontjából könnyen el
érhető, ugyanakkor Kanizsa vagy Tóthfalu is számításba vehető.
Ha Szabadkára esne a választás, akkor a vidékiek legolcsóbb elhe
lyezése az lenne, ha a szabadkai értelmiség vendégül fogadna egy
két résztvevőt. Erre már volt példa a VMDK közgyűlésekor. Min
denesetre a szervezés jelentős munkát és némi anyagi támogatást is
igényel. Nem lenne szerencsés dolog, sőt a további munka is kérdé
sessé válna az esetleges bizalomvesztés miatt, amit egy gyorsan
összecsapott, minden cél nélküli és kellőképpen elő nem készített
látszattanácskozás okozna.
Végső ideje, hogy kellő komolysággal, megfelelő tudással, jó
szándékkal és őszinte szerénységgel feltárjuk gondjainkat, eldönt
sük a megoldást szolgáló feladatokat és azt minden széthúzás, sér
tődöttség és hiúság nélkül minden erőnkkel igyekezzünk megvaló
sítani. Ily módon talán megmaradhatunk e tájon.
Napló, 1993. október 13.

VÁLASZ T. L.-NEK ÉS B. L.-NEK

Manapság általában senki sem figyel a másik ember szavára,
még kevésbé szokás elfogadni az ellenvéleményeket, ezért tarto
zom köszönettel T. L.-nek és B. L.-nek, hogy írásomra felfigyeltek
és válaszra, reagálásra méltónak tartottak. (Napló, 1993. október
20.) Véleményükkel nagy vonalakban magam is egyetértek, de ész
revételeikhez némi magyarázatot azért hozzáfűznék.
Lehet, hogy írásomban nem voltam elég világos, ugyanis én a
Szárszó vagy a Lakitelek kifejezést csak szimbolikusan használtam
egy olyan értelmiségi tanácskozás megjelölésére, amelyen a nem
zet vagy egy nemzettöredék sorskérdéseit elemzik. Ezért az eredeti
szárszói vagy lakiteleki tanácskozások programját, szervezési mód
ját a mi esetünkben én sem tartom alkalmasnak. Magam is azt
vallom, hogy nagyobb számú heterogén képzettségű résztvevővel
nem lehet eredményes, kidolgozott határozatokat kialakítani, sőt
már a negyvenes létszám sem férne el egy asztal körül, de ennél
sokkal nagyobb gondot jelent, hogy épp az értelmiségiek összebékítésekor szabad-e kihagyni valakit a „csúcsértelmiségiek” kategó
riájából. B. L.-nek az elképzelése, hogy a különböző kulturális tö
mörülések delegáljanak három-három képviselőt az össejövetelre,
ésszerűnek és elfogadhatónak látszik, a bajt csak az okozza, hogy a
csoportosulások száma is jóval nagyobb az általa felsoroltaknál, és
vannak olyan fontos, értékes értelmiségiek, akik a jelen pillanatban
egyik csoportosuláshoz sem sorolhatók (például a nyugdíjas egye
temi tanárok, magányos íróegyéniségek, tudósok, művészek, politi
kusok). A felsorolt csoportokból kimarad például a JMNYE, a
Magyarságkutató Tudományos Társaság, a Létünk, az Üzenet és
más lapok, valamint a televízió és a rádiók szerkesztőgárdája, a
művelődési egyesületek, az Újvidéki Színház, egyetlen képviselője

sincs a Bánságnak és a reálértelmiségnek. Nehezen képzelhető el
ugyanis egy „csúcsértelmiségi összejövetel” például Ribár Béla,
Mirnics Károly, Burány Béla vagy Körmendi Ferenc nélkül.
T. L.-nek igazat kell adni, hogy egy-egy specifikus témakört az
arra legilletékesebbek vitassanak meg, de a részletkérdések elem
zése előtt az értelmiségnek azért mégis egyezségre kellene jutnia.
Már a T. L. által említett szűk körű tanácskozás sikeressége sem
képzelhető el az értelmiség és a VMDK konszenzusa nélkül, hisz a
külföldi segély legnagyobb része - amely nélkül nem képzelhető el
az itteni magyarság gazdasági fölemelkedése - épp a VMDK és
tagozatai révén jut el hozzánk. A VMDK vezetősége viszont eddig
nem volt hajlandó tárgyalni egy ilyen szervezet létrehozásáról. A
többi gondunk megoldása is egy előzetes megegyezés függvénye,
amely alapján fel lehetne vázolni a legidőszerűbb kérdéseket, eset
leg megjelölni minden témakör szakbizottságát, amely a már elfo
gadható létszáma folytán alkalmas az adott probléma részletes fel
dolgozására és az ebből adódó feladatok meghatározására.
A VMDK programjának a megvitatását sem az érdekszervezet
népszerűsítése miatt tartom szükségesnek, sőt véleményem szerint
épp azt érné a legtöbb bírálat, mert e szervezet merev és bürokrati
kus vezetése miatt szorult a politikai tevékenység perifériájára ér
telmiségünk nagy hányada. Ebből a vitából ered a „becsületes” és a
„becstelen” magyarság létezésének az elmélete, amit a legszélsősé
gesebb megnyilvánulásoktól eltekintve (Fekete Elvira és társai) vé
gérvényesen el kell felejteni. Ennek a tisztázása pedig sikeresen
kivitelezhető egy 100-150-es létszámú tanácskozás keretében.
B. L. indítványa a Tóthfalui Napok megszervezésére szerintem
elfogadható. Amennyiben módomban állt azonban tájékozódni, ez
a vita már időszerűtlenné vált, mert a VMMSZ november 27-ére
meghirdette a szabadkai Népkör termeiben rendezendő vajdasági
Szárszót. A szervezésről, a témakörről és a részvevők számáról
sajnos semmi közelebbit nem lehet megtudni. Mindez kiderül no
vember 27-én, de ismerve a körülményeket, B. L.-t megnyugtatha
tom, hogy nyugodtan szervezheti a Tóthfalui Téli Napokat, ha nem
is novemberre, de farsangra már biztos.
Napló, 1993. október 28.

HOZZZÁSZÓLÁS
A VAJDASÁGI MAGYAR ÉRTELMISÉG
TÓTHFALUI TANÁCSKOZÁSÁHOZ

Dr. Bányai János élvezetes és értékes bevezető előadását elis
merés illeti, de úgy érzem, hogy a téma nem a jugoszláviai értelmi
ség és ezen túl a jugoszláviai magyarság megoldásra váró problé
máit tükrözi, még kevésbé a megoldásokat igyekszik megfogalmaz
ni, hanem kizárólag az irodalmi életen belüli nézetkülönbségeket
törekszik megvilágítani, és a lehetőségekhez mérten elsimítani. E
találkozáson sajnos ismét az a téves felfogás az elfogadott és az
előadásból is kiviláglott, hogy csak a humán értelmiségi az értelmi
ségi, amit a meghívottak összetétele is tükröz. (Talán csak én va
gyok reálértelmiségi, mert dr. Burányt az írók közé sorolom.) Az
ilyen hozzáállás alapján viszont kétlem, hogy az elméleti egyetérté
sen túl bármilyen jó határozatot képesek leszünk megfogalmazni.
Amikor két évvel ezelőtt felmerült a jugoszláviai magyar értel
miség összefogott és összehangolt tevékenységének a szükségessé
ge, majd egy évvel később megfogalmazódott e tömörítő összejöve
tel témaköre és szervezési formája, nem sejtettem, hogy e nemes
szándék a fonákjára fog fordulni és ellenkező hatású lesz. Az eddi
gi megbeszélések ugyanis, amelyek a figyelmeztetések ellenére
gyorsan összetákolt és különösebb koncepció nélküliek voltak, csak
kiábrándultságot, sértődöttséget és megbékélés helyett csak az el
lentétek még kifejezettebb elmélyülését okozták. Úgy látszik, nem
volt elég hangos az az intő szó, hogy a jugoszláviai magyar értelmi
ség kerekasztal-, Lakitelek-, Szárszó-találkozóján vagy bármilyen
más elnevezésű megbeszélésén ne a múlt átértékelését végezzük,
ne a VMDK tárgyprogramját vitassuk és legfőképp ne egymás mu
lasztását hangoztassuk, hanem vázoljuk fel a jelen és a jövő felada
tait, és határozzuk meg, hogy a kijelölt munkát képesek és hajlan
dók vagyunk-e közösen elvégezni.

Ennek a tanácskozásnak is tehát az első és a legfontosabb fel
adata meghatározni és világosan kinyilvánítani, hogy milyen prob
lémakörben és milyen mértékben hajlandó értelmiségünk együtt
működni. Ennek a kinyilvánításnak az lenne talán a legegyszerűbb
módja, hogy a kezdeményező bizottság felsorakoztatná a jugoszlá
viai magyarság legnyomasztóbb problémáit, a gyülekezet pedig
akár szavazattal, akár enélkül elfogadná azt a munkatervet, ame
lyet szükségesnek és kivitelezhetőnek talál, valamint kinyilvánítaná
készségét e program realizálásában, amit becsületesen meg is való
sítana. Amennyiben az eddigi viták csak a tisztulást szolgálták, ak
kor ezt én is szükségesnek tartom, bár ezt erősen kétlem, hisz a
VMDK programját maguknak valló értelmiségiek egy kis csoportja
frontális támadást intézett a „csúcsértelmiségiek” ellen, amelynek
„keretei”, valljuk be, teljesen meghatározatlanok, azok meg dacszövetségbe rendeződve viszonozták a támadást. Hát ilyen módon
nem lehet konszenzusra jutni. Ha a VMDK indokoltnak tartja a
múlt kulturális termékeinek az átértékelését, amelynek szükséges
sége az „új idők új dalai” szemszögéből nem kétséges, akkor ezt
végezze el a saját erejéből és tegye le a közvélemény elé, amely
majd elbírálja és elfogadja vagy visszautasítja azt. Az sem fogadha
tó el, hogy a VMDK csúcsvezetősége, elandalítva a külföldi vállveregetéstől és a hármas autonómia megvalósulására várva, itthon
semmi érdemlegeset nem valósított meg, és mindezt a mulasztást a
más elvet vallók nyakába szeretné varrni. Az az elv sem helyeselhe
tő, hogy a jugoszláviai magyarságért csak a VMDK programja sze
rint lehet munkálkodni, mert minden, e cél érdekében kifejtett
tevékenység, legyen az bármilyen kicsi is, köszönetét érdemel. Az
általánosságban kifejtett bírálatokkal meg végképp fel kell hagyni,
hisz a közelmúlt visszajelzéseiből is ennek káros voltáról mindanynyian meggyőződhettünk.
De nem lehet helyeselni a másik tábor magatartását sem, amely
nem hajlandó változtatni az eddigi bezárkózott munkamódszerein,
és ezzel egyértelműen kinyilvánítja azon véleményét, hogy az ér
dekszövetségen kívüli értelmiségiekkel nem hajlandó közösködni.
Megszállottan ragaszkodik a megszerzett kiváltságaihoz, értékelé
seiben felnagyítja a dacszövetség tagjainak az érdemeit, miközben
agyonhallgatja vagy elvszerűtlenül bírálja a kívülállókat, az irányí

tása alatt álló intézmények, alapítványok, szervezetek révén előjo
got biztosítanak egymásnak, s ha ezt bárki szóvá teszi, azt a szemé
lyük iránti támadásnak tekintik. E bezárkózás legújabb példájával
a napokban is találkozhattunk, például a Híd-díj bírálóbizottságá
nak kapcsán. Ezekben a bizottságokban ugyanis mindig ugyanaz a
10-15 ember váltja egymást én neked, te nekem alapon. Csak el
vétve található, mint most is, egy kivétel, akinek a befolyása a töb
bivel szemben minimális. Ha e csoport valóban a nyitottságot, a
jugoszláviai magyar értelmiség egységes megnyilatkozási lehetősé
gét szorgalmazná, akkor ez egyszer nem az említett, hanem példá
ul a következő összetételű bírálóbizottságot nevezte volna ki: Dévavári Zoltán, Szathmári István, Bogdán József, Verebes Ernő, Cs.
Simon István, Tripolsky Géza, Molcer Mátyás. A felsorolásból va
lószínűleg kiérződik a lényeg. Hasonló önző magatartás tapasztal
ható az Újvidéki Színház magyarországi kitüntetésével kapcsolat
ban is. Ismeretes ugyanis, hogy a múlt év végén ez a színház és
tagjai három kitüntetést is kiérdemeltek. Nem vonom, nem is von
hatom kétségbe a még főiskolás, illegálisan szereplő, a pályájának
még embrionális fázisában lévő Magyar Attila érdemeit, de talán
lett volna még a Délvidéken olyan nem újvidéki színházi ember
(színész, rendező, szervező, drámaíró), aki egész élete tevékenysé
gével meghatározója, formálója volt a jugoszláviai magyar színház
nak, és munkássága kitörölhetetlen nyomokat hagyott egész kultú
ránkban. De itt még mindig nem az egyetemes jugoszláviai ma
gyarság érdekei az elsődlegesek, hanem az egyéniek vagy a cso
portérdekek, és aki közelebb van a tűzhöz, az melegszik. Hiába van
már csaknem egy éve díjazásra fölteijesztve a majd minden köztéri
szobrunk megalkotója, képzőművészetünk nagy alakja, Almási Gá
bor, mégis a kitüntetése még mindig várat magára, de kinek lehet
ne érdeke egy idős szobrász érdemeinek elismerése? Talán az újvi
déki három díj közül egy „vidékre” is juthatott volna, annál is in
kább, mert az Újvidéki Színház még most is a színházba járó ma
gyar közönség helyett a hatalom bitorlóihoz dörgölődzik szíveseb
ben.
Távol áll tőlem az a szándék, hogy e példákkal, amelyeket Ács
Károly a Napló legutóbbi számában sokkal tömörebben felsora
koztatott, a vádak és a civódások újabb áradatát indítsam el. Csu

pán azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a múltban elkövetett
hibákra addig nem lehet fátylat borítani, és mindent közösen újra
kezdeni, amíg továbbra is övön aluli ütésekkel keserítjük meg egy
más életét. Hát ilyen magatartással, felfogással, a mélyben egymás
nak feszülő indulatokkal, önző féltékenységgel, egymás tevékeny
ségét semmibe véve nehéz lesz konszenzusra jutni, mint ahogyan a
magyarság érdekében valamit is cselekedni. E vitákon kívül álló
értelmiség, amely a többséget képezi, csak dermedten, érthetetle
nül nézi ezt az értelmetlen viaskodást, ezt a kakasviadalt, és spon
tánul megpróbál tenni valamit. így jött létre a diáksegélyző egyesü
let, kerültek kiadásra a tananyagpótló kiadványok stb. Nem a
VMDK csúcsvezetőségének kezdeményezésére és nem is a „csúcs
értelmiség” közreműködésével. Ezért nincs miért valamit is szá
mon kérni a másiktól. A jövőben viszont a jelenlévőktől mindazon
munka elvégzését számon kell kérni, amelyet itt most felvállalunk.
A sok megoldásra váró gond közül én most csak három, megíté
lésem szerint halaszthatatlan dologra szeretném felhívni a figyel
met.
Az első egy bánáti, kollégiummal is ellátott magyar középiskola
- gimnázium megszervezése és beindítása. Ugyanis ha nem akar
juk, hogy a bánáti magyarság a szerémségiek vagy az erdélyi szá
szok sorsára jusson, akkor halaszthatatlanul meg kell alapítani egy
olyan középfokú tanintézményt, amelynek kulturális kisugárzása az
egész térségben érezhető lesz, és az itt felnövő értelmiség számára
kapaszkodót és megkötő erőt jelent. A mostani törvény adta lehe
tőségek alapján erre a legalkalmasabb, valószínű, hogy az egyedüli
lehetséges mód is az egyházi kereteken alapuló katolikus, protes
táns vagy ökumenikus iskola. Egy most megalakuló bizottságnak
záros katáridőn belül fel kellene kutatnia az iskola megindításához
szükséges jogi lehetőségeket és reálisan felmérnie a beindításához
és a működtetéséhez szükséges anyagi keretet, természetesen kon
vertibilis valutában. E munka után megkezdődhetne az a gyűjtési
akció, amely már konkrét tervek alapján nagyságában meghatároz
ható volna.
A második megoldásra váró probléma a jugoszláviai magyar saj
tóház megszervezése, amely magában foglalná a televízió, a rádió,
a napi- és hetilapok, a folyóiratok, a könyvkiadás, élőújság problé

makörét, és amely biztosíthatná a jugoszláviai magyar értelmiség
teljes méretű megnyilatkozásának lehetőségét.
A harmadik megoldandó dolog, amelynek szervezése elindult,
de a jugoszláviai magyarság, ezen belül is legfőképp az értelmiség
összefogott támogatását igényli, a jugoszláviai magyar színház.
E három intézmény megszervezése még a hármas autonómia
megvalósulása előtt szükséges és lehetséges, csak az értelmiség
összefogása szükségeltetik.
Értelmiségi kerekasztal-beszélgetés. Tóthfalu, 1994. február 23.

ÉRTELMISÉG ÉS KISEBBSÉG

KISEBBSÉGEK VONZÁSBAN
ÉS TASZÍTÁSBAN

A kisebbségi nemzettudat formálását - számtalan apró tényező
mellett - két lényeges dolog befolyásolja. Az egyiket az anyaország,
a másikat a befogadó ország társadalmi, gazdasági, kulturális fej
lettsége, valamint a kisebbségekkel szembeni politikája és magatar
tása képezi. Mindkét hatás lehet pozitív vagy negatív értékű, amely
erősítheti vagy gyengítheti a nemzettudatot, ezzel szorosabbá, illet
ve lazábbá téve az anyaországgal való kapcsolatot. Hogy a kisebb
ség fennmaradása érdekében melyik a hasznosabb, ezt egyértelmű
en nem lehet meghatározni, mert bizonyos körülmények között
negatív, de a pozitív hatás is lehet eróziókiváltó vagy -fokozó hatá
sú és fordítva.
Nemzettudatunkat az utóbbi 45 év során főleg ilyen hatások
befolyásolták, és bár ezek időszakonként mindkét oldalról hol po
zitív, hol negatív megnyilvánulásúak voltak, az itt élő magyarságra
való hatásuk sajnos minden esetben az eróziót fokozta.
Magyarország háború utáni sztálinista művelődési politikája,
zsákutcába torkolló gazdasága és a kisebbségekkel szembeni inter
nacionalista magatartása - enyhén szólva - nem volt szimpatikus a
jugoszláviai magyarság számára. Ezt a negatív hatást még fokozta
Jugoszlávia kedvező politikai helyzete, relatíve jó gazdasági fejlő
dése és az itteni kisebbségek iránti pozitív viszonyulása. Az anyaor
szág felőli taszítás és az itthoni vonzás hatására megerősödött az
úgynevezett jugoszláviai magyarságtudat, amelyet nagyon sokan
büszkén vállaltak. A jugoszláviai magyar irodalomban is ekkor vált
legkifejezettebbé az egyetemes magyar kultúrától való függetlensé
gi törekvés, a másság hangsúlyozása.
A kisebbség jelentős létszámcsökkenését még egy „pozitív” do
log segítette, mégpedig a külföldi munkavállalás lehetősége. A sza

bad utazás lehetősége bármennyire is pozitív intézkedésnek számít,
számunkra katasztrofális hatású volt, hisz a kisebbségi sors kilátástalansága miatt számtalan (főleg bánáti) falu veszítette el majdnem
egész magyar lakosságát. A pontosítás kedvéért azonban meg kell
jegyezni, hogy a kivándorlási lehetőség nem ok, hanem csak okozat
volt, hisz a vasfüggöny megszűntével minden szocialista országra
jellemző ez a kóros állapot. Hogy számunkra ez a mozgáslehető
ség mégis tragikusabb volt, mint a később hasonló jogokkal rendel
kező más országban élő magyarságnál, annak az a magyarázata,
hogy számunkra akkor nyílott lehetőség a szülőföld elhagyására,
amikor még a nyugati munkaerőpiac befogadóképességének nem
volt határa. Ma már nehezebb új hazát találni. Az sem tisztázott
dolog még, hogy az állam ezt az elköltözést mennyire segítette
tudatosan. A szomorú valóság viszont az, hogy a pozitív és a negatív
intézkedések is számunkra csak a fogyatkozást jelentették. Az 56-os
forradalom alatt egy kicsit megcsillant annak reménye, hogy a ma
gyarországi pozitív változások jó hatással lesznek majd a nemzettu
dat erősítésére, de ezek a forradalom bukásával mindinkább szer
tefoszlottak. A kádári rendszer nemzettudat-sorvasztó és a kisebb
ségeket elveszíteni szándékozó politikája csak fokozta az anyaor
szágtól mindinkább függetlenedő „jugoszláviai magyarságtudatot”.
A nagy változást az 1990-es rendszerváltás jelentette. A jó irány
ba forduló társadalmi rendszer, a stabilizálódni látszó gazdaság és
a kisebbségekkel szembeni biztató magatartás jelentős vonzóerőt
jelent az itt élő magyarság számára. A kisebbség öntudatát ugyanis
az erősítheti a leghatásosabban, ha az anyaország kulturális, gazda
sági és társadalompolitikája mind nagyobb nemzetközi megbecsü
lést élvez. Ha a nemzet sikereivel az itt élő magyarság is büszkél
kedhet, ez mindenképp szorosabbá fűzi az egymás közti kapcsola
tot. Ezért 1990-től az anyaország részéről erős pozitív hatás éri a
jugoszláviai magyarságot, amit még fokoz az itteni mostani hábo
rús állapot. Ez azt jelenti, hogy Jugoszlávia részéről is megváltozott
a hatás értékrendje. Az egykori pozitív vonzóerőt most egy jelentős
taszítőerő váltotta fel, amely az anyagország vonzó hatásával egye
temben nagyban erősítette a nemzettudatunkat és Magyarország
hoz fűződő kapcsolatainkat. Sajnos ezek a hatások is előnytelenek
az itt élő magyarság számára, hisz fokozzák az elvándorlást. A z

egyik részről az erős vonzás, a másik oldalról a már pánikot keltő
taszítás olyan erős elszippantó erőt jelent, hogy még egy ilyen „győze
lem”, azaz segítség, és mi mindannyian elfogyunk. Az eddig elmon
dottak alapján ezek szerint arra a következtetésre jutunk, hogy
eddig bármelyik oldalról jövő és bármilyen értékű hatás csak csök
kentette az itt élő magyarság létszámát. Akkor hol a megoldás?
Az mindenképpen szükséges, hogy az anyaország társadalmi rend
szere és a világban betöltött szerepe jogos önbecsülést eredményezzen
a kisebbségek számára (de ez hasznos lenne az anyaországi magyarság
számára is) és ezzel erősítené az itt élő magyarság nemzettudatát A
felszívó erőt pedig, amely a nemzettudat erősödésével mind fokozottabbá válik, határozott intézkedésekkel ellensúlyozni kell, sőt oda kell
hatni, hogy a megerősödött önbecsülés és magyarságtudat szívósabbá
és szülődföldjéhez ragaszkodóbbá tegye az itt élő magyarságot Ennek
elérésében, sok más hasznos intézkedés mellett, három fontos dolgot
szem előtt kellene tartani.
Először is szükséges, hogy a magyar kormány az országok közti
és a nemzetközi fórumokon csendben, kardcsörtetés nélkül, de an
nál makacsabbul, minden eszközt, még a gazdaságiakat is latba
vetve, kiharcolja mindazoknak a kisebbségi jogoknak a gyakorlati
megvalósítását, amelyeket a nemzetközi jogrend elméletben meg
követel. A hangos nyilatkozatok, követelések, újságcikkek, a pártközi
vitákon hangoztatott szólamok csak irritálják a többségi nemzetet és
támadási felületet adnak az elvtelen vitáknak és tiltakozásoknak, ezzel
elnapolva a probléma valódi megoldását. A zászlólobogtatás csak a
pártok közötti pontszerzésre jó. Amennyiben a jogok érvényre jut
tatása megvalósulhatna, akkor megszűnne a kisebbségek mostani
veszélyeztetettsége és nem lenne szükség a szülőföld feladására.
Az elvándorlási szándék ellensúlyozásának a másik fontos tényező
je azoknak a kulturális intézményeknek az erkölcsi és anyagi támoga
tása, amelyek megtartó erőt jelentenek az itteni magyarság számára. A
történelmi emlékeknek a megóvása, az anyanyelvi oktatás biztosí
tása, a művelődési házak, az amatőr egyesületek, a magyarságkuta
tó és értékeket őrző intézmények működésének a lehetősége, a
kulturális autonómia megvalósítása stb. nagyban segítené a szülő
földhöz való ragaszkodást. Ha a menekülteknek szánt anyagi javak
egy részét ezekre a megtartó erőkre irányítanák, akkor szerencsé

sebben alakulna a sorsuk azoknak, akik a kitelepülés gondolatával
foglalkoznak, de ezzel az anyaország gondjait is jelentősen csök
kentenék.
A harmadik fontos tényező szorosan kapcsolódik az előzőhöz és
a kisebbség anyagi támogatását, egzisztenciájának a biztosítását je
lenti, mert akkor az anyagi jobblét vonzereje nagyban csökkenne.
Természetesen itt nem segélyadományokról van szó, hanem olyan
szervezési segítségről, amely mindkét ország számára előnyös le
het. Vidékünk ugyanis Szerbia magyarországi és egyben európai
kapuja. Az együttműködésre, a közös vállalatok alapításánál a ki
sebbség a legjobb munkaerő, hisz jól ismeri mindkét nyelvet, vala
mint a társadalmi és gazdasági viszonyokat. Ha az anyaország egy
kis szervezéssel, egy kis propagandával segítené ezeket a közös
vállalkozásokat, akkor az az itt élő magyarság számára biztos eg
zisztenciális, tehát jelentős megtartó erőt, mindkét ország részére
pedig gazdasági hasznot jelentene. Igaz, nálunk ma még csak a
fegyvereké a szó, de ennek a rossz időszaknak előbb-utóbb vége
szakad és akkor az itt élő magyarságért is lehet majd tenni valamit,
hisz a kisebbségek megőrzése minden okosan gondolkodó demok
ratikus ország célja és érdeke.
Napló, 1990. november 13. Az írást részben átvette a Magyar
Szó.

BŰN ÉS BŰNHŐDÉSI.

SzolgalélekkeJ nem lehet jövőt építeni
1.
Mostanában, mint már tnáskor is sokszor, ha az érdekek úgy
kívánták, gyakran esik szó az 1942-es bácskai tragikus napokról.
Nemcsak a szerb sajtó olvassa a fejünkre az állítólagos bűneinket,
de a vajdasági magyar, sőt a magyarországi lapok is felelevenítik az
eseményeket. Jóllehet a valódi bűnösök már rég elnyerték méltó
büntetésüket, valamint a magyar kormány is többször megkövette
ezért a szerbséget, és nyilvánosan bocsánatot kért, a bűnösség, a
vétkes nemzet hangoztatása továbbra is napirenden van. A vajda
sági magyar sajtó is sajnos nap mint nap (legutóbb a 7 Nap) önmarcangolóan boncolgatja a történteket, „mea culpázva” és bi
zonygatva azt a minden józanul gondolkodó előtt világos és egyér
telmű igazságot, hogy egynéhány gazember miatt nem lehet az
egész népet a bűnösök padjára ültetni. Nemzedékek nőttek fel
azóta, amelyeknek semmi közük nincs ezekhez a vétkekhez - az
akkor élőknek sem volt sok -, ezért nincs értelme sem a vádasko
dásnak, sem a bűntudatnak.
Hogy e megtörténtek vádként már ötven éve minduntalan szóba
jönnek, ennek csak egy a magyarázata: meghunyászkodásra kész
tetni a magyar kisebbséget, ha netalán egyenlőséget, a többségi
nemzettel azonos jogokat és a rajta elkövetett bűnök beismerését
követeli. A vádak ugyanis mindig akkor a leghangosabbak, amikor
az itt élő magyarság egy kicsit magára eszmél. Ezért egyszer s min
denkorra ezzel az állandó bocsánatkéréssel és a vétkességtudattal
fel kell hagyni és tudtára kell adni a vádaskodóknak, hogy ugyan az
áldozatok emlékének kegyelettel adózunk, mint ahogyan a világon
bármely értelmetlenül elhunyt mártír halottnak, de a vádaskodást
visszautasítjuk. Mi ugyanis a mások által elkövetett egy eseményért
is már többször megbűnhődtünk és számtalanszor bocsánatot kér

tünk, de a rajtunk hetven éve folyamatosan elkövetett bűnökért
még a haja szála sem görbült meg senkinek, hogy a bocsánatkérés
ről ne is beszéljünk. Hetven éve vétkeznek ellenünk azzal, hogy
kisebbségi sorsra juttattak, hogy kihagytak bennünket a húszas
évek földosztásából, hogy ezzel cselédekké, béresekké, állástalan
földönfutókká, az anyanyelvűnket nem gyakorolhatóvá tettek, hogy
1944-ben tízszeresen bosszulták meg rajtunk mások vétkességét,
kizsákmányoltak, beolvasztottak, lélekben megcsonkítottak ben
nünket, megfosztottak iskoláinktól, színházainktól és kulturális ja
vainktól, ágyútölteléknek szántak vagy menekülésre kényszerítet
tek, eltiltották tőlünk isteneinket, nemzeti hőseinket, a betelepíté
sekkel kiszorítottak szülőföldünkről, hacsak lehetett, ártatlanul
meghurcoltak bennünket, hogy már csontjainkba ültették a félel
met, az alázatosságot és a lelki csonkaságot. Ezért lettek sokan
közülünk alkoholisták, öngyilkosok és hazátlanok.
Mindezek után továbbra is vétkeseknek tartanak bennünket, de
valójában nem azért, mert a háború alatt egy-két gazember vétke
zett, hisz a háborúkban, de nemcsak a háborúkban más nemzet
tagjai közül is ezren és ezren vétkeznek. Nekünk nem ezért kell
folyton ártatlanul bűnhődnünk, hanem azért, mert itt élünk és itt
akarunk élni őseink földjén, a szülőföldünkön. Bűnösök vagyunk
azért, mert élünk, még mindig létezünk és anyanyelvűnkön aka
runk szólni, tanulni, védekezni, alkotni, vigadni, ünnepelni, imád
kozni, és azt kívánjuk, hogy a végtisztesség adásánál becsületesen
ejtsék a nevünket, a fejfánkon meg rakják fel a nevünkre az ékeze
tet. Bűnösök vagyunk csak azért, mert még nem tűntünk el a törté
nelem színpadáról, és ez mindaddig tart, amíg a vádaskodók be
nem látják, hogy csakis együtt, békességben, de egyenjogúan lehet
és kell élnünk, mert a béke minden becsületes ember számára biz
tosítja a boldogulás és a jólét lehetőségét.
Rajtunk is múlik azonban, hogy miként alakul a sorsunk, mert
bűntudatban, meghunyászkodva, szolgalelkűen nem lehet jövőt építe
ni. Jó lenne megszívlelni Jung Károly egyik nyilatkozatának gondo
latát, amely szerint mi nem vagyunk kisebbségiek, mi az ősi földün
kön élő, más nyelven beszélő ugyan, de az országnak egyenrangú
polgárai vagyunk és az is óhajtunk maradni bűn és bűnhődés nél
kül.

2. Már betegesnek mondható nemzettudatunkért főleg saját ma
gunkat okolhatjuk. A mi vétkünk az, hogy nem vagyunk hajlandó
ak anyanyelvűnkön tanulni, helyesen beszélni; bűnösségünket még
az sem csökkenti, ha a körülmények néha ezeket nem is teszik
egykönnyen lehetővé. Ennek a helytelen magatartásnak egyik oka
az, hogy nekünk nem voltak sohase olyan vezéregyéniségeink,
akikre a tudásuk, de főleg magatartásuk és bátor kiállásuk folytán
a kisebbség föltekinthetett volna. Nekünk nem volt Kós Károlyunk, Szervátiusz Jenőnk, Tamási Áronunk, Sütő Andrásunk, de
még Tőkés Lászlónk sem. Szellemi nagyjainkat gyakran tévesen
emeltük piedesztálra, akikkel népünk nem tudott azonosulni, tette
ikből, szolgalelkűségükből, hazug szólamaikból okos és jó példát
meríteni. Hogyan is vallhatta volna ez a kisebbség magáénak azt az
értelmiséget, főleg azt a humán értelmiséget, amelyik például a
közvetlenül az 1944-es megtorlások után a magyarság vigasztalásá
ra ilyen dalra fakadt:
Dagad a dal, dagad a szó: Tito!
Forrás forralja, csermely csurgatja: Tito!
Folyam futtatja, tenger hömpölygi: Tito!
Sziklába vágja csattogó csákány: Tito!
Új kőtáblába véső bevési: Tito!
Babona bávul, fekete bálvány,
s a csipkebokorban új öröm ég:
Tito a miénk és szabad a nép!
Az ilyen hangvételt még az sem igazolhatja, hogy az átélt szen
vedések után a jobb reményében meggyőződésből vetette papírra a
költő, hisz tudnia kellett, hogy az itteni magyarsággal mi történt.
Ilyen szellemi táplálékon cseperedtünk évek hosszú során, és ha
született is valami, hogy a tudatunkat meg ne ülje, ezt gyorsan
feledtették velünk. És ez az értékrendszer még ma is érvényben
van. Csinosítjuk néha ugyan egy kicsit, elhallgatjuk az árnyoldala
kat, de a lényegen semmi sem változott. A hivatalosan kinevezett
„nagyok” továbbra is a csúcson maradtak, a valódi értékek pedig
hallgatásra ítélve. Ezek után még csodálkozik a humán értelmiség,
hogy a vajdasági magyarság nem fogadja lelkesedéssel az itt készí
tett szellemi javakat, hisz annyiszor már megetették az efféle masz

lagokkal. Talán változna a helyzet, ha beismernénk bűneinket és
egy nagy újraértékelésbe fognánk. Ha szellemi értékeink mindegyi
két, mert el kell ismerni, értékes alkotásokban sem szűkölködünk,
megfelelő helyre emelnénk, akkor talán az olvasók bizalma is viszszapártolna, és a vajdasági magyar irodalom bűnhődése is véget
érne. A világ manapság nagy változásokon ment át. Közép- és Kelet-Európa térségében nagy átértékelések folynak. Faludy, Márai,
Hamvas Béla, Petri György újra és végérvényesen felértékelődtek,
viszont a felvidéki Fábry Zoltán - értékei elismerése mellett - a
megfelelő helyre került, és ezzel még nem dőlt össze a világ, csak
tisztább és emberszabásúbb lett. Nálunk is helyet cserélhetne a
kiadó asztalán mondjuk Bogdánfi és Bodrogvári, de nálunk nem
változik semmi, csak nálunk nem tisztázódnak a bűnök és a bűnhődések.
3.
A vajdasági magyar értelmiségnek, ha már ez a környezet
lehetővé tette számára, hogy az átlag fölé emelkedjen, tudásban,
rangban előnyökhöz jusson, és ezzel a társadalomra ható befolyá
sát növelje, akkor kötelessége e közösség érdekében képességeinek
megfelelően cselekedni is. Ezért számít bűnnek az is, ha valaki
tenni, jobbítani képes, és ezt tunyaságból, szolgalelkűségből vagy
előjogok reményében nem teszi. Lehetősége van például egy hasz
nos és tartalmas iíjúsági tévéműsor készítésére, ennek ellenére
olyan riporterre bízza e munkát, akinek a fantáziája csak a silány
szépségversenyekig teljed, de azt a gyatrát mindjárt meg is dupláz
za. Ötlet- és gondolatszegény halandzsáit primitív beszéde és visel
kedése tetézi. Az ilyen képesség és hozzáállás folytán a jó szándé
kú, ígéretes és fontos műsor elveszti jelentőségét.
A „sterilizált” tévéhíradó készítése úgyszintén bűnnek számít.
Igaz, több munkával jár egy vajdasági, Újvidéken kívüli kulturális
esemény bemutatása, mint a tartományi székváros moziműsorának
hetente kétszeri ismertetése (a vajdasági magyarságot, képzelhet
jük, mennyire érdekli az újvidéki moziműsor) vagy például a rázós
témák feldolgozása helyett egy tartalom nélküli, tudálékos „Szvetishow” sugárzása, de a többlettevékenység nemcsak munka, hanem
erkölcsi kötelessége is az ott dolgozó értelmiségieknek.
Bűn az is, ha valakinek megadatik a lehetőség, hogy honfitársai
hoz oktatóan szóljon, de ezt nem a megfelelő módon teszi, nem

mutat kiutat a bajból, nem ad bölcs tanácsokat, tehát nem használ
ja ki maximálisan lehetőségeit a jobbítás érdekében. A vajdasági
katolikus egyház vallási vezetői a szószékről hetente szólnak a la
kossághoz, de a háború óta sehol és egyszer sem emelték fel szavu
kat például az egykézés ellen. Pedig ez a társadalmi kórtünet saját
nyájukat is sorvasztja. Ha elfogy a nyáj, akkor hitoktatókra sem
lesz szükség. Igaz, katolikus papjaink nagy része főleg más nemze
tiségű, és ami még lényegesebb, más szellemben nevelkedtek, mert
magyar nyelvű katolikus papnevelde az országban nincs, de ha már
az itteni magyarság lelki üdvösségét hivatottak istápolni, akkor mi
ért nem tesznek meg mindent a megmaradásunkért? Miért nem
tudatosítják bennük, hogy maguk, de népük ellen is cselekszenek,
ha egykéznek, ha könnyen elhagyják szülőföldjüket vagy kufárságból meggyalázzák szent helyeiket, megtagadják istenüket, szülei
ket, nemzetüket. Talán ezekre a dolgokra is lehetne találni példa
beszédet, hogy kevesebb legyen a bűn és a bűnhődés.
4. A bűnbocsánat most az lenne, ha e nehéz és sorsdöntő idők
ben a kis közösségek összetartanának. A közeljövő nehéz napokat
ígér. Ezt túlélnünk csak úgy lehet, ha egymást védve összefogunk,
ha segítjük a kis nyugdíjas öregeket, a kenyérkereső nélkül maradt
árvákat, a tehetséges tanulni vágyó, de szegény sorsú fiatalokat,
támogatjuk kulturális intézményeinket, és ha nem hagyjuk tanuló
nélkül iskoláinkat. A VMDK most megmutathatja szervezőkészsé
gét és tagságának erejét. Meg kell teremteni az anyagi támogatás
lehetőségeit a rászorulók számára. Ha az átolvasott újságokat nem
dobjuk a szemétbe, hanem továbbadjuk; még az újságolvasást is
meg lehetne szervezni azok számára, akiknek kis jövedelméből
nem futja kultúrára. A sok tanácskozás mellett ez is feladata a
szervezetnek, és ekkor feloldódnak majd a bűnök és elkerülhető
lesz a bűnhődés.
Napló, 1992. július 15.

BŰN ÉS BŰNHŐDÉSII.

Válaszlevél egy magyar tanítónőnek
A Közös íróasztalunk rovatban (Magyar Szó, 1992. augusztus
16.) egy tanítónő nagymama levelét olvastam. Az a szándéka, hogy
beperelje az államot, mert elvette a hitét és az önbecsülését. Ma
napság valóban sokan vannak azok, akikben egy világ roppant
össze, de a józanul gondolkodók már jóval korábban, legkésőbb
1956-ban belátták, hogy ezzel az eszmével valami nagyon nagy baj
van. Az 1944-ben árván maradt magyarok, a tépett bajuszú föld
művesek, a Goli otokra száműzöttek, a pöffeszkedő hatalmasságok
és a hangzatos szólamok ellenére másodrangú polgárokká degra
dált kisebbségiek mindenkit meggyőzhettek arról, hogy a valóságot
és az igazságot valahol másutt kell keresni, így csak a naivak és az
érdek-kommunisták maradtak továbbra is a párt tagjai. Akkor meg
miért kell a rendszert beperelni? Az állam széthullása sem ad okot
az ilyenfajta zsörtölődésre. Aki ugyanis lapozgatja a magyar irodal
mat, és egy tanítónőnél ez nem kétséges, az könnyen rábukkanhat
Berzsenyi intelmeire, miszerint
... minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész:
Róma ledűl, s rabigába görbéd.
(Berzsenyi Dániel: .4 magyarokhoz)
Arról az országról viszont, amelyet a levélíró elsirat, mindent el
lehet mondani, csak azt nem, hogy a tiszta erkölcsre épült. így hát
ez a dolog várható volt, ennélfogva ugyancsak nincs miért perelni,
de nem az állam hibáiról akarok itt szólni. Döglött oroszlánt rug
dosni már nem érdemes. Én a levélírót óhajtom elmarasztalni és
mindazokat, akik hasonló vétkeket követnek el. A bűnjel pedig a
levélnek az a fél mondata, hogy „Bakó, most ne gyere”. Nem ér

tem, hogy egy magyar tanítónőnek és egy orvosnőnek miért szebb
szó a bakó, mint a magymama, a nagyi, az ómami, az édes mamám,
de a választék még ezen túl is szélesíthető. Ez arról árulkodik
ugyanis, hogy az unoka nem beszéli anyanyelvét, az édesanyja és a
nagymama nyelvét.* Ha ez igaz, de csak akkor (ellenkező esetben
az elnézését kérem), ugyanis ez körünkben igen gyakori jelenség,
amely ellen feltétlenül küzdeni kell, akkor én sokkal inkább tartom
bűnösnek a levélírót, mert gyermekét nem tanította meg az önbe
csülésre, különben nem tartaná a félje nyelvét magasabbrendűnek;
mert nem tanította meg becsülni az édeasanyjáét, másként nem
szégyellné annak anyanyelvét; mert nem tanította meg szeretni,
védeni és továbbadni anyanyelvét, ellenkező esetben lánya a gyer
mekével ezt elsajátíttatta volna; nem tanította meg becsülni és vál
lalni nemzetét „rendületlenül”, mert ez becsületbeli és nemzeti kö
telessége. A férfiak ugyanis készek harcolni, sőt hősi halált is halni,
de a nemzetek sorsa, jelene, jövője mégis az anyák nemzedékeket
nevelő magatartásától függ. Emlékezetes az ókori szuzai menyegző
története, amikor a görög katonák azért gyalázták meg a perzsa
asszonyokat, hogy több harcosuk legyen, de a szuzai asszonyok
gyermekeikből mégis perzsa fiatalokat neveltek.
Nem tudom, hogy az unoka miként hallgatta és hallgatja estén
ként Bóbita meséit, és vajon tudja-e, mint izzik nyári éjjel a galago
nya ruhája, mi történt a cinege cipőjével, és hogy miként bűntette
meg Mátyás király a kolozsvári bírákat. Kétlem, hogy azt énekli,
hogy volt egyszer egy kemence..., lánc, lánc, Eszter-lánc... vagy
megy a gőzös Kanizsára. Mindezek elmulasztásával elsősorban
unokájának ártott, mert megfosztotta egy gazdag kultúra ismereté
től, az édes anyanyelvtői és a becsületes nemzettudattól. Nem hi
szem, hogy nem okoz lelki problémát az a kettős tudat, miszerint
édesanyját valakinek szeretni kell és szereti is, viszont annak nyel
vét már szégyellni kell, vagy ha ezt nem is, de megtanulni már nem
érdemes.
*
Azóta ismeretessé vált, hogy az unoka beszéli az édesanyja nyelvét, de mivel a
jelenség jellemző a vegyes házasságban élő jugoszláviai magyarokra, ezért szükséges
szóvá tenni. Az viszont, hogy miért szebb a „bakó", mint az ómami, továbbra is
rejtély.

Ne védekezzen azzal, hogy idegen környezetben ez lehetetlen.
Számos messzire szakadt magyar ismerősöm osztrák, holland vagy
amerikai felesége folyékonyan beszéli élettársa nyelvét, jóllehet so
hasem élt magyar közösségben. A gyermekek magyar nyelvtudása
már természetes, viszont Szabadka kellős közepén tudok olyan csa
ládokról, ahol a gyermek nem ismeri, de nem is akarja megtanulni
a magyar szülő anyanyelvét. Ez a dolog csak kultúra, szeretet, az
egymás iránti megbecsülés, de legfőképp az erkölcsösség kérdése.
De miként tanulhatott erkölcsös magatartást az a gyermek, aki
nek a szülei a lojalitást, a szolgalelkűséget, a hazug ideálok istenítését, a személyi kultuszt, a szakadékba vezető útról való le nem
térésnek eskübe fogadását tartották családon belül elsődleges kö
vetelménynek. Diplomás gyermeket könnyebb nevelni, mint erköl
csöset, de csak az utóbbit érdemes. Milyen felemelő volt a tévében
a napokban azt hallani egy barázdált arcú, kérges kezű parasztbácsikától, hogy bármilyen mostoha volt is a sorsuk, bármilyen rend
szerek és hatalmak sodortattak át a fejük felett, ő és egész családja
mindig megmaradt magyarnak. Öregkorára így nincs mit megbán
nia. A bűneik miatt viszont nem ildomos másokat hibáztatni vagy
egy személyiség nélküli fogalommal pereskedni. Sokkal inkább er
kölcsösebb elviselni a bűnhődést.

Eretnek gondolatok az oktatásról
Dudva lenne a dudvák
Közt az ananász:
Kanász marad akinek
A nevelője kanász.
(Csokonai: Jövendölés az első oskoláról a Somogybán)

Mi vajdasági magyarok az oktatási törvények jogorvoslásában
mindig lépéshátrányban vagyunk, hogy fogyatkozásunkat meggá
toljuk. A teljes és átfogó anyanyelvű iskolarendszerért harcolunk
akkor, amikor már ennek a teljes kivívása is kevésnek bizonyul a
megmaradásunkhoz. Mind gyakrabban tapasztalható ugyanis, hogy
a már meglévő magyar tagozatok mellett a szabad helyek ellenére

mégis külföldre távoznak tanulni a magyar fiatalok. Ennek pedig
az a magyarázata, hogy a tanulók, de főként a szülők előtt bizony
ságot nyert az a tény, hogy ma már a világban csakis a minőség
jelent érvényesülési lehetőséget. Az esti iskolák, a gyorstalpaló tan
folyamok, de még az alacsony színvonalú középiskolák bizonyít
ványt ugyan ©'ártó, de sekély tudást nyújtó időszaka elmúlt. Az
elkövetkező tanévben például csak a zombori intézőiroda közvetí
tésével csaknem 400 vajdasági fiatal folytatja a középiskola utolsó
évfolyamát az Egyesült Államokban, hogy olyan érettségi bizonyít
vány birtokosa legyen, amelyet a világ bármelyik egyetemén elis
mernek.
Ma már nemcsak a vajdasági magyarok, de a szerb anyanyelvű
fiatalok is mind nagyobb számban iratkoznak magyarországi vagy
más európai tanintézetbe, és ennek csak részben oka az itteni poli
tikai helyzet, sokkal inkább a rendezetlen iskolarendszer és az ok
tatás végtelenül alacsony színvonala. Ezt nem cáfolhatja meg az az
egy-két lelkes kiváló pedagógus és egy maroknyi nagy tehetségű
tanuló sem, mert az átlagos statisztika mást bizonyít. A múltban,
de még a háború utáni évtizedben is, Vajdaság négy gimnáziuma
vagy a szabadkai tanítóképző, az építészeti középiskola és még egy
két igényes tanintézet tudott színvonalat tartani, hisz a zentai Bo
lyai Farkas Magyar Főgimnáziumban például az 1950-es években
Szeli tanár út tanította a magyar irodalmat és nyelvtant. A tanárok
a város megbecsült polgárai voltak, és még a pedellus Jóska bácsi is
köztiszteletet élvezett. De hol van ma már a Bolyai Farkas Főgim
názium a többi neves tanintézménnyel együtt, és hol az a sok lel
kes, nagy tudású pedagógus? Szétszórta, tönkretette és nem pótol
ta fiatalabbakkal a balkáni, szocialista, tárgyi és szellemi értékeket
pusztító művelődéspolitika, amelynek haláltánca most van a tető
fokán.
Ezért a vajdasági magyarság, ha értelmiségi rétegét megőrizni,
sőt gyarapítani akaija, és gazdaságához jól képzett műszaki és föld
műves hátteret kíván teremteni, akkor nem elég csak az anyanyelvi
oktatásra való jogot biztosítani, hanem minőséget is kell produkál
ni. Hathatós minőségi felemelkedés nélkül ugyanis Európa szá
munkra csak délibáb lehet. Bármily szép és nemes dolog a nemzeti
öntudat és a honszeretet, egymágában sohasem lesz olyan erős,

hogy a tehetséges fiatalok színe-javát e földhöz kösse. Ezért kell
már ma a vajdasági magyarság vezető köreinek arra törekedniük,
hogy az anyanyelvoktatásra való jog mellett ezek az intézmények
megfelelő színvonalúak is legyenek, ahol nemcsak tanítanak, ha
nem nevelnek is, méghozzá a magyar kultúra szellemében. Lesújtó
az a tény és tudat, hogy a vajdasági magyar „értelmiség” jelentős
része nem ismeri például a Himnusznak és a Szózatnak legalább az
első két szakaszát, vagy nem tud megnevezni egy aradi vértanút
sem.
A minőségi változásra természetesen most nincs és addig nem is
lesz lehetőség, amíg a kulturális autonómia kérdésében nem törté
nik pozitív változás, mert olyan középiskolai igazgatókkal, akik
anyanyelvűnkön egy értelmes mondatot nem tudnak eldadogni, és
most sajnos ez a helyzet, azokkal nem lehet megvívni a minőség
forradalmát.
Aki nem tud helyesen beszélni, helyesen gondolkodni sem tud mondja Déry Tibor -, ennélfogva nem alkalmas semmilyen kulturá
lis intézmény irányítására sem, főleg nem tanügyi létesítmény vezetésé
re. A mostani tanügyi tanácsosok és iskolaigazgatók nagy része, tiszte
let a kivételnek, nem is abból a célból kapta a megbízatását, hogy
magyar nemzettudattal rendelkező vajdasági értelmiségi réteget nevel
jen ki, bár ezt megbízatás nélkül is megtehetné természetesen, ha maga
is rendelkezne magyar nemzettudattal, és ha nem a pozíciót tartaná a
fontosabbnak a nemzet sorsánál. A jövőben nem engedhető meg
ugyanis, hogy az anyanyelvképzés csak a magyar nyelvszakos tanár
feladata legyen, a többi pedig - ahelyett, hogy csiszolná, gyarapíta
ná a diákok szókincsét - még mérgezi is azt. A szaknyelv elsajátítá
sa éppolyan feladata a reáltudományok oktatóinak, mint például
Püthagorasz tételének magyarázata. A tanügyesek anyanyelvi és
szakmai képzésére most kiválóak a lehetőségek, hisz Magyarország
garmadával rendezi a különböző nyári egyetemeket és találkozó
kat.
Nagy hiba lenne figyelmen kívül hagyni Csokonai verssorait és
elszalasztani ezt a talán utolsó alkalmat, mert a vezetőség esetleges
bűnös mulasztása miatt a bűnhődés a vajdasági magyarságra sza
kad.

Vak vezet világtalant
Még rosszabb a helyzet a népművelés, ezen belül is az egészségügyi nevelés területén, bár ennek káros következményeit, a fölmé
rések teljes hiánya miatt, csak találgatni lehet. Nem rendelkezünk
adattal arra vonatkozólag, hogy az itt élő magyarság hány százalé
ka képtelen például egy levél helyes megírására vagy bármiféle
megnyilatkozásra, ami már a félanalfabétizmus határát súrolja,
mint ahogyan az sem ismeretes, milyen fokon áll az egészségügyi és
a műszaki műveltség. A paramedicinai gyógymódok mind nagyobb
méretű igénybevétele, amit sajnos minden vajdasági sajtóorgánum
is népszerűsít, arról tanúskodik, hogy az egészségügyi műveltséggel
nagy bajok vannak. Pedig a kultúra és a civilizáció egyik elsőrendű
fokmérője a társadalom egészségügyi ismereteinek fejlettsége.
Az általános műveltség ma már elképzelhetetlen egészségügyi
műveltség nélkül. Ezért a felvilágosítás hatékonysága érdekében
szükséges lenne, hogy mindazok, akik az egészségügyi felvilágosítás
gyakorlati megvalósításában részt vesznek, e munkának elvi, szer
vezési és módszerbeli kérdéseiben kellő tájékozottsággal rendel
kezzenek. Ezzel szemben az tapasztalható, hogy e nemes tevékeny
séggel csak az újságok foglalkoznak, de ők sem kizárólag a népmű
velés érdekében, sokkal inkább az olvasottság növelése miatt. Mi
vel e rovatokat nem szerkesztik ilyen profilú szakemberek, ezért
hatékonyságuk a rossz felvilágosító módszerek alkalmazása követ
keztében jelentéktelen, de az is megtörténik, hogy a pontatlansá
gok, sőt valótlanságok közlése folytán már káros hatásúak is. Ho
gyan várható jó eredmény attól a felvilágosításra szánt írástól,
amelynek írója a közölt téma alapfogalmait sem ismeri? Egy kö
zépfülgyulladásról szóló írásban például a belső hallójáratot, amely
a belső fül legmélyebb részét alkotja, a középfül részének tünteti
föl a szerző. Ekkora tájékozatlanság csak annál nyilvánulhat meg,
akinek semmilyen elképzelése sincs a fül felépítéséről. Akkor meg
miként adhat tanácsot? Sehogyan, vagyis fordított logikával, mint
ahogyan fordított az az állítás is, miszerint a „... felszaporodott
genny hatására gyulladttá válik”. Valójában a gyulladás okoz
gennyet és nem fordítva. A részletes elemzésre most nincs lehető
ség, nem is ez a célja ennek az írásnak, de nem hagyható szó nélkül

az Újvidéki Televíziónak az a különben nemes gesztusa sem,
amellyel a szklerózis multiplexes betegek érdekében emelt szót az
ismeretterjesztő. Az ismeretteijesztő módszerek ismeretének hiá
nyában azonban a nyilvánossághoz szóló ideggyógyász buzgóságában túllőtt a célon. A betegség túlzott ecsetelésével, pontosabban
azzal a kijelentésével, hogy ezeknek a betegeknek a nagy többsége
öt év után már mozgásképtelenné válik, „beszédártalmat” követett
el. Rideg tényfeltárásával a még korai stádiumban lévő betegek és
családtagok minden reményét szertefoszlatta, és rádöbbentette
őket a rájuk váró szomorú valóságra. Igaz, vannak olyan vélemé
nyek, miszerint a betegnek jogában áll tudni betegségéről az igaz
ságot, de azt kíméletesebben teszik, és az is biztos, hogy nem min
den beteggel lehet ezt közölni. Családok felbomlásához, sőt öngyil
kosságokhoz vezethet a lesújtó tények ilyenfajta közlése, és mindez
csak a megfelelő felvüágosító módszerek ismerethiánya miatt. Illés
Endre szavai szerint tudásból jelesre vizsgázott az orvos, de ember
ségből megbukott. Hasonló dolgok sajnos minden vajdasági sajtó
terméknél tapasztalhatók (nemcsak a magyar nyelvűeknél), és ez
még romló tendenciát mutat. A megoldás a szaklektorok alkalma
zása lenne, akár tiszteletdíjasan is, mert különben a tudományos
szövegek közlése szakvéleményezés nélkül nagy vakmerőség.
Hát itt tart a mi felnőtt felvüágosító tevékenységünk. Vak vezet
világtalant, és ezt a bűnt mi magunk fogjuk megbűnhődni.
Napló, 1992. szeptember 9.

BŰN ÉS BŰNHŐDÉSIII.
Az egykézésről
...pusztulunk, veszünk,
mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!
A menyasszony meddőségért eped...
(Tompa Mihály: A gólyához)

Tompa Mihály e megrázó sorai a vajdasági magyarságra vonat
koztatva sajnos ismét időszerűvé váltak. Pusztulunk, veszünk, mert
ha a menyasszonyok többsége nem is, de a magyar asszonyok nagy
hányada az első gyermek után már meddőségért epedezik, és ha a
második gyermekig el is jutnak, többről már hallani sem akarnak.
Az a kisszámú gyermekszerető, a gyermekáldást örömnek, boldog
ságnak tartó család viszont nem képes a felbillent demográfiai ará
nyokat egyensúlyban tartani, így nem lephet meg senkit az a szo
morú tény, hogy mindjobban fogyatkozunk. Nemcsak a megoldat
lan iskolarendszer, a rossz gazdasági viszonyok, a vegyes házassá
gok, a kivándorlás, a beolvadás, az öngyilkosság a 20. század nép
betegsége, az alkoholizmus és még sok más pusztítja népünket (a
felsoroláskor döbben rá az ember, mennyi a megoldásra váró prob
léma), de számunkra mégis a legnagyobb sorscsapást az egykézés
jelenti. Megfelelő népszaporulat esetén ugyanis - a jelentős lemor
zsolódások ellenére is - számban, de más javakban is megmarad
hatnánk, sőt gyarapodhatnánk. Az egykézés, sőt a gyermektelenség
ezért vált népünk legsürgősebb megoldásra váró problémájává,
mert minden más, a magyarság nevében vállalt buzgólkodás e baj
megoldása nélkül nem járhat eredménnyel, tehát puszta melldöngetés. Minek a nagy ház, a föld, az óvoda, az iskola, sőt a munkale
hetőség is, ha nem lesz, aki mindezt benépesíti?
Egy téves elv viszi tévútra a magyarság gondolatvilágát, mármint
az a felfogás, hogy ha a szülőnek nem adatott meg az anyagi jólét,
akkor gyermekének akaija megteremteni. A lehetőségeit tekintve
viszont azt tartja, hogy csak egy gyerekre futja. Lehet, hogy szeré
nyebben, de jutna többre is, csak későn döbbennek rá a szülők,
hogy az egészséges gondolkodású fiataloknak nincsenek ilyen igé

nyeik. Ők a családtól csak három dolgot szeretnének megkapni:
szeretetet, becsületet és az érvényesülésre való lehetőséget. Tanulni és
dolgozni szeretnének a készen kapott javak helyett, hogy maguk
teremtsék meg mindazt, ami nemcsak a szülők, de a maguk számá
ra is értéket jelent. A szülők téves felfogása, mármint hogy egyet
len gyermeküket elhalmozzák mindazzal, ami számukra jelenti az
értékeket, azzal a kisiklással járhat, hogy a sok encsembencsemmel
teletömött nagy házat az agg szülőkkel együtt a fiatalok faképnél
hagyják, és nekivágnak a nagyvilágnak a saját értékrendszerüket
megteremteni. Még szerencsétlenebb dolog, ha a minden luxus
tárggyal elhalmozott gyermek, nem látva értelmét és szükségét a
küzdésnek, csak kóvályog a világban, magától semmi értéket fel
mutatni nem képes, de fiatal életenergiája mégis arra űzi, hajtja,
hogy virtuskodó, meggondolatlan tetteket kövessen el. így a fiata
lok közlekedési balesete leggyakrabban ilyen okokból fakad. Több
gyermek híján a támasz nélkül maradt szülők meg mit tehetnének
ekkor mást, mint zokognak egyetlen halott magzatuk felett? Nem
mintha a többgyermekes családban bármely gyermek elvesztése
nem jelentene éppoly fájdalmat a szülők számára, mint az egyke,
de könnyebb elviselni a bajt, ha van kivel megosztani a fájdalmat.
Újabban mind többen döbbennek rá nemcsak nálunk, hanem
Magyarországon is e keserű valóságra, a megoldás helyett azonban
még mindig a mellébeszélést, a magyarázkodást választják. Sze
génységre meg szociális bajokra hivatkoznak minduntalan, közben
nem akarják észrevenni, hogy nem a rózsadombi villákban, hanem
a munkástelepeken van több gyerek a családban. A sajtóban, a
rádióban, a televízióban minden újságíró vagy riport szinte már
bosszantóan azt akarja a lakossággal elhitetni, hogy „ilyen körül
mények között” nem lehet egynél több gyermeket vállalni. A többgyermekes családot persze nem kérdezik meg, hogy amiatt szűköl
ködnek-e, mert nagy a család, ugyanis nemleges választ kapnának.
Ha rongyrázásra nem is telik, de a család mindegyik tagja elége
dett, elégedettebb sorsával, mint az agyonkényeztetett egyke.
Nem az anyagiakban, hanem a felfogásban van a baj. Ennek
tudatosítására és orvoslására eddig még nem sokan vállalkoztak.
Tisztelet az olyan kivételeknek, mint dr. Burány Béla, aki már
számtalan írásában hívta föl erre a problémára a figyelmet. A

VMDK is átvállalhatna valamit a küzdelemből, hisz számtalan al
osztályának munkaprogramjába beletartozik ez a tevékenység is.
Az egészségügyi alosztálynak például a népbetegség megoldása
lenne egyik legfontosabb feladata, de a megalakulása óta (több
mint egy éve) tudtommal még semmit sem csinált. Pedig egy kis
szervezéssel számtalan magyar orvos, nővér, szociológus, pszicho
lógus stb. vállalna népjóléti tevékenységet, csak össze kellene ezt
az erőt fogni és értelmes feladattal ellátni. Egyetlen magyar orvos
sem utasítaná vissza, hogy a saját területén feltérképezze a magyar
(de nemcsak a magyar) lakosság társadalomkórtanát és vállalja a
megoldást jelentő munkát. Hasonló irányban tevékenykedhetne a
falufejlesztési, a pedagógiai alosztály is. A mostanában alakult Vox
Humana szervezetnek is ez lenne az egyik feladata, de eredmé
nyeiről ma még korai lenne bármit is mondani.
Doroszló, Majdán, Hódegyháza és sok más vajdasági falu segít
ségért kiált; a falvak magyarsága a VMDK-tól remélte sorsának
jobbra fordulását, a lakosságot terhelő bajok konkrét megoldását,
eddig mindhiába. Ennek elmaradására nem lehet magyarázat a
nem megfelelő társadalmi és politikai helyzet, mert az ilyenfajta
munkát épp akkor kell a legnagyobb erőbevetéssel végezni, mikor
a rossz körülmények következtében erre van a legnagyobb szükség.
Végső ideje, hogy az egykézés bűnét elkezdjük felszámolni, mert
ellenkező esetben a bűnhődés végzetes lehet számunkra.
Napló, 1992. október 28.

A rossz családmodell
A jugoszláviai magyarság lélekszámának kedvezőtlen alakulásá
val az utóbbi években mind többen és többször foglalkoznak. Szól
nak a fokozódó asszimiláció okairól, a rossz iskolapolitikáról, a
főleg magyarlakta falvak gazdasági mellőzöttségéről, a nemzettu
dat sorvasztásáról, az elvándorlásról, hogy csak a leglényegesebbe
ket említsük, és minderre gyógyírt is keresnek. A sajnálatos csak
az, hogy a legfontosabb dologról, a natalitás csökkenéséről alig
írnak valamit, a megoldáskereséssel pedig már meg sem próbál
koznak. Pedig minden más törekvés, harc és munka fölöslegessé

válik ennek megoldása nélkül, hiszen minek a jó iskolarendszer, ha
nem lesz az iskolába kit beírni? Még a vitatott 15-ös kötelező lét
szám is elérhetetlen lesz, ha nem születik több magyar gyermek.
Hiába alakulnak ki a fejlett falusi gazdaságok, hiába a gépesített
gazdaság, a nagy ház, ha nem lesz, aki azt használja és működtesse.
Mi mégis a kevésbé fontos dolgokat igyekszünk orvosolni, a leglé
nyegesebbet meg csak kerülgetjük, elhallgatjuk, vagy a megoldha
tatlanságára hivatkozva, ha szóba is kerül, gyorsan félretesszük.
Hisz könnyebb egy rossz törvénytervezetről hónapokon át vitázni,
mint egy olyan nehéz problémát, mint amilyen a natalitás, megfele
lő irányba terelni, főleg akkor, ha a kedvezőtlen alakulásában egy
kicsit mindannyian vétkesek vagyunk. A gyökerek mélyre nyúlnak
vissza.
A jugoszláviai magyarság születésszámának folyamatos csökke
nése a XX. század egész időszakára jellemző. A problémát még
megnehezíti, hogy ez nemcsak az itt élő magyarságra, de az anya
nemzetre is vonatkozik; igaz, ennek következményei nálunk kifejezetebbek, és talán tragikusabbak is. A csökkenés okát főképp az
egykézés jelenti. Erre a nemzetsorvasztó átokra már a két háború
között élő és működő falukutató írók, mint például Kodolányi Já
nos, Féja Géza, Kovács Imre, Szabó Zoltán és mások, szociográfiai
munkájukban felhívták a figyelmet.
Vidékünkön Szabó György (a későbbi B. Szabó György) végzett
ilyen irányú kutatásokat, és eredményeit a Testvériség című folyó
irat 1939-ben megjelent II. évfolyamának 9-10. számában adta
közre.* Féja Gézát idézve Szabó György a következőket írja: „Torontál új vármegye volt, s egyelőre nagy tömegeket szívott fel. Mi
után befogadóképessége színültig megtelt, az elhelyezetlen rajok
inkább Horvát-Szlavónország felé törekedtek, s a Dráván túlra
vándorló tömegek mindörökre elvesztek a magyarság számára...
Torontál, a hirtelen megduzzadt vármegye vesztette a kivándorlá
sok idején a legtöbb embert. Valósággal pánikszerűen menekült
belőle az összezsúfolt lakosság.” Folytatva a témát, Szabó Györ

*
Még kimerítőbb tanulmányt közöl a Kalangya 1935. évi 6. (betiltott) száma,
amelyet 1994-ben a Híd július-augusztusi száma teljes egészében közreadott.

gyöt tovább idézve, 1890-ben „a földárak már az égig nőttek, és
különben sem volt a falu határában telepítésre alkalmas földbir
tok... A falu népének tehát természetes védekezése volt a túlnépe
sedés, a birtokok elaprózódása ellen... a kivándorlás. De nem ma
radt meg eme aránylag enyhe, de azért fájdalmas gyógymód mel
lett, jött a következő fok: az egyke. Először még nem mutatkozott
a maga teljes valójában: a Kaszás álruhában lopódzott be a faluba
és mikor már jól befészkelte magát, mikor a múlt bűnei gennyedni
kezdtek, mutatta meg igazi arcát.”
Ez a befészkelés sajnos nagyon makacs természetűvé vált, mert
több mint száz év után is változatlanul tartja magát, sőt az utóbbi
időben fokozódni látszik, jóllehet erre a múltban is lett volna más
megoldás, de a millenniumi mámorban ki gondolt a délvidéki ma
gyarság pusztulására? Az egykézés ugyanis nem a zsellémépségnél,
a legszegényebb népességnél jelentkezett, hanem „a gazdaságilag
aránylag egészséges és viszonylagos jólétben élő rétegeknél, a 1020 holdas birtokosoknál. A viszonylagos jólét, a kényelmes, arány
lag gondtalan élet, a magasabb életszínvonal biztosítására ebben az
osztályban már kipróbált módszer az egyke, vagy mint a legutóbbi
évek bizonyítják, az egy se. Mindenesetre könnyebb módszer ez,
mint a „kevésbé kényelmes többletmunka - amit a kisbirtok belterjesítése, a zöldség- és konyhakertészetre való áttérés vagy bármi
lyen más módszer jelentene”.
Bizonyíték erre egy ugyancsak torontáli népcsoport, amely ha
sonló körülmények között, de más örökségek és társadalmi nor
mák között élt, és amelynél a népszaporulat továbbra is kedvezően
magas volt. Erről számol be egy másik tanulmányban Thomka Vik
tor Egy al-dunai székely közösség szociográfiája címen (Testvériség,
1939. II. évf. 10-11. sz.). Az egészségesebb életszemlélettel rendel
kező székelység a nehéz körülmények közepette is talált más bol
dogulási lehetőséget (a városi bérmunka, cselédeskedés stb.). Saj
nos e közösséget is hamar megfertőzte az egykéző népbetegség, és
ezt az értelmiségiek is Vajdaság-szerte gyorsan magukévá tették.
Ma már megváltoztak azok a viszonyok, amelyek a családok
anyagi helyzetét befolyásolják. Boldogulást, megélhetést nemcsak
az oszthatatlan vagyon nyújt. Ennek elenére az egykézés továbbra
is sorvasztja ezt a közösséget. Az okok ugyan megváltoztak, de a

köztudatban továbbra is az a meggyőződés él, hogy a nagy családok
számának gyarapodását a lakosság rossz gazdasági helyzete gátolja.
Ebből csak annyi igaz, hogy a kényelem, a szórakozás, az utazás
még mindig károsan befolyásolja a gyermekvállalást, ami nem ne
vezhető egészséges életfelfogásnak, de erről majd a továbbiakban
még szólni fogunk. Az viszont nem áll, hogy az egykézésnek ma
már anyagi vagy főleg anyagi alapja van. Ezt az állítást határozot
tan el kell vetni, és elszántan küzdeni kell azért, hogy ezt a téves
fölfogást a köztudatból kigyomláljuk. Az sajnos nem lesz könnyű,
főleg azért, mert a magyarországi hivatalos közvélemény, az összes
hírközlő szervek ezt a hibás elképzelést éltetik. Szinte már bosszan
tó volt például, hogy a Kossuth rádió Napközben című műsorában,
amelyben az abortuszról volt szó, a riporternő azt a magyarázatot
sugallta a megszólaltatottaknak, hogy a rossz anyagi és családi vi
szonyok miatt nem tudnak a házasok gyermeket vagy csak egyet
képesek vállalni. Ez az egészségtelen pesszimista magatartás az
egész mai magyar társadalomra jellemző, holott köztudott, hogy a
rózsadombi villákban nincs három- vagy többgyermekes család, de
három nyugati kocsit már könnyen lehet találni. Nagy családok a
szegényebb kerületekben vannak. Az egyik fő érv például az emlí
tett minapi rádióriportban az volt, hogy a többgyermekes családok
nem tudják minden gyermeknek a külön tan- és nyelvórákat bizto
sítani. Ezt az eltorzult gondolkodásmódot sajnos lépten-nyomon
fellelhetjük. A televízió egyik legnézettebb műsorában, a Szomszé
dok című sorozatban például a sok család között három- vagy többgyermekeset még véletlenül sem találunk. Egy családban van egy
nehezen összehozott gyerek, és egyben kettő, de ott az anyagi
problémák állandó napirenden tartása elrettentő példa a családter
vezők számára, és ez jelenti a probléma lényegét, mármint az, hogy
a mai magyar társadalomban egy-, esetleg a kétgyermekes család
az ideál.
A családábrázolásnál az iskolától a reklámügynökségekig, a saj
tótól a művészetekig a képeken a szülők mellett csak egy vagy két
gyermek mosolyog a nézőre, az Egyesült Államokban például há
rom vagy négy. Ily módon a nagy család vállalása már bűnnek vagy
szégyennek számít. (A családtervezés hiányos ismeretét is föltéte
lezik a több gyermeket vállaló szülőkről.) Ezt a helytelen magatar

tást még fokozza az a kétszínűsködés, miszerint a hivatalos megnyi
latkozásokban a többgyermekes családokért hullatnak könnyet, de
a magánéletben ezt magukra vonatkoztatva már ellenkezőek a vé
lemények. Az egyik háromgyermekes ismerősöm arra panaszkodik,
hogy élcelődő környezetével nem tudja megértetni: a harmadik
gyermeket családszeretetből vállalta, nem pedig azért, mert a két
lánya mellé egy trónörököst is akart.
A jugoszláviai magyarságra is sajnos az egygyermekes család a
jellemző. A falusi takaros házakba, ahol a fürdőszoba, a színes
televízió mellett az udvarban ott sorakoznak az autók és a különfé
le munkagépek, a fiatal menyecske arra a kérdésre, miért nem
vállalnak még egy gyermeket, ellentmondást nem tűrően csak azzal
érvel, hogy ezzel az eggyel is tengernyi a gond, a baj. A nagyszámú
jószágra, ami még több gazdagságot hoz, nem sajnálja éjt nappallá
téve az idejét. Sokan még kutyát, macskát is szívesebben vállalnak,
mint gyermeket. Mert az státusszimbólum. Goldoljuk csak el, hogy
kedvenc állataira a lakosság mennyi pénzt és időt áldoz, ami való
jában szép dolog, a baj csak az, hogy a második vagy ne adj Isten a
többi gyermekre nem jut sem idő, sem pénz.
A gyermeket, főleg a több gyermeket senki sem vállalja hazafias
kötelességből, bár nemzetünknek ezzel is tartozunk. Egy családon
belül a több gyermek a harmonikus családi életért az egészséges
természeti ösztönökből eredően kell hogy szülessen. Eletösztöneinkből fakad az, hogy utódokat akarunk, és ha már az első gyermek
előtt él e vágy, miért ne élne ez a továbbiakban is? Ezt csak beteg
társadalmi szokások és szabályok képesek visszaszorítani, ami ellen
mindenáron küzdeni kell. A többgyermekes családokban a gyer
meknevelés sikeresebb, a családi légkör egészségesebb. A gyerme
kek megtanulják, hogy nemcsak körülöttük forog a világ, nem lesz
nek önzők és elkényeztetettek, viszont megtanulnak harcolni az
életterükért és küzdeni az igazságukért. Ha több lenne a sokgyer
mekes család, talán kevesebb lenne a lélekben megrokkant egyén,
akinek a száma környezetünkben, de Magyarországon is, más tár
sadalmakhoz viszonyítva igen magas.
Bármennyire kegyetlenül hangzik, azért szólni kell a gyermek
halálozásról is. A szülő, bár minden gyermek elvesztése nagy sors

csapást jelent, mégis könnyebben vigasztalódik, ha nagy család áll
mögötte. Mennyi szomorú házaspárról tudunk, akik egyetlen gyer
mekük elvesztése után támasz és vigasztalás nélkül maradtak.
Ezért tartja a szólásmondás, a népi bölcsesség, hogy az egy gyer
mek nem gyermek, ennek ellenére a torz társadalmi szokásokon és
normákon nevelkedett mai magyarság e nemzetsorvasztó kórt ed
dig nem volt képes leküzdeni. Vannak ugyan kedvező jelek is, mert
a vajdasági magyar értelmiség körében mind többen vállalják a
kettőnél több gyermeket, ezzel példát mutatva a szélesebb töme
geknek is. Sajnos ez még egy maroknyi értelmiség csak. A többség
csak siránkozik a magyarság sorsán és továbbra is egykézik.
Ezen az áldatlan helyzeten pedig csak úgy lehet változtatni, ha
kialakítjuk a többgyermekes családideált. Ebben főleg azok az ér
telmiségiek segíthetnek, akik a lakosságra közvetlen hatással van
nak: tanítók, tanárok, orvosok, teológusok, újságírók, szociológu
sok, közéleti személyiségek stb., de közvetetten a falun élő értelmi
ség is. Ez a felvilágosító munka természetesen csak akkor lesz
eredményes, ha a tanácsot adó értelmiségi maga is jó példával jár
elöl, és vállalja a három vagy a több gyermeket. Csak szónoklatok
kal és siránkozásokkal, ami ma a vezető vajdasági magyar értelmi
ségire jellemző, nem lehet ettől a százéves átoktól megszabadulni.
Ha pedig nem leszünk képesek a mai egygyermekes családideálon
változtatni, akkor minden más nemes céllal végzett munka csak
vakondtúrás az ár ellen, ami azt jelenti, hogy a legtökéletesebb
kisebbségi törvény mellett is a jugoszláviai magyarság egy-két nem
zedéke után elvész a népek tengerében.
Magyar Szó, 1991. július 27.

BŰN ÉS BŰNHŐDÉS IV.

A jugoszláviai magyarság
társadalomegészségügyének problémáiról
A jugoszláviai magyarságnak mint egy népcsoport egészének
egészségi állapotával az utóbbi fél évszázadban vajmi keveset fog
lalkoztak. A társadalomegészségtan, amely a lakosság egészségügyi
helyzetére ható társadalmi viszonyokat, élet- és munkakörülmé
nyeket, kulturális és civilizációs állapotokat, táplálkozási, viselke
dési szokásokat stb. vizsgálja, az állami és a párthatározatok ellené
re vidékünkön nem volt eredményes. Bár minden e témával foglal
kozó tanácskozáson „határozottan leszögezték”, hogy a megelőzés
a gyógyításnál hasznosabb és olcsóbb, valamint hogy a lakosság
általános egészségügyi állapotának a javítása elsődleges feladat, a
határozatok ennek ellenére csak pusztába kiáltott szavak marad
tak. így azok a társadalmi tényezők, amelyek a lakosság egészének,
osztályainak vagy rétegeinek egészségi állapotát hasznosan vagy
károsan befolyásolják, felkutatlanul maradtak. Vajdaság lakosságá
nak általános egészségügyi fölmérésével nagy ritkán még csak ta
lálkozhatunk, de a kisebbségeknek mint népcsoportoknak az
egészségügyi föltérképezésével senki sem törődött, holott tudvale
vő, hogy egy heterogén közösségen belül a különböző népcsopor
tokra más és más társadalmi viszonyok a jellemzők.
Ezért fölöttébb szükséges külön-külön is tanulmányozni az etni
kumot, főleg a kisebbségeket, mert hátrányos helyzetük fogéko
nyabbá teszi őket a kóros társadalmi hatások iránt, másként szólva
sérülékenyebbek és hajlamosabbak a kóros társadalmi elhajlások
ra. Elvétve megjelent ugyan egy-két tanulmány az alkoholizmusról,
az öngyilkosságról (dr. Hódi Sándor foglalkozott bővebben e témá
val), az egykézésről, bizonyos magatartási hibákról stb., de a mély
reható és átfogó felmérés még várat magára. Szép és jó dolog az,
hogy összegyűjtöttük Doroszló, Baranya vagy az al-dunai székely-

ség népdal-, népmese- vagy hiedelemvilágát, csak az a baj, hogy e
települések egészségügyi állapotáról, a magyar lakosság egészségügyi és higiéniai szokásairól, kultúrájáról, civilizációs állapotáról,
viselkedési és magatartási megnyilatkozásairól, vallási, az otthon, a
haza és a magyarság iránti, valamint világnézeti szemléletéről, táp
lálkozásáról, lakáskultúrájáról, szórakozási igényéről és még szám
talan fontos dologról szinte semmit sem tudunk.
Manapság mind gyakrabban panaszoljuk, hogy a jugoszláviai
magyarság életösztönével nincs minden a legnagyobb rendben.
Magyszámú az elvándorlás, a beolvadás, kicsi a születési arány, de
az okok mélyrehatóbb feltárására eddig még senki sem vállalko
zott. Még azok is idegenkednek e munkától, akiknek ez a témakör
a hivatásuk. Való igaz, hogy politikailag veszélytelenebb népmesét
gyűjteni, mint egy magyar lakosságú falu társadalompatológiáját
feltárni, például azt a lassú haldoklást, amely a bánáti magyar fal
vakat jellemzi, pedig ez is a feladata lenne a Hungarológiai Inté
zetnek, a vajdasági néprajzosoknak, a jelentős számú magyar or
vosnak, pedagógusnak, szociológusnak és nem utolsósorban a
VMDK egészségügyi szakbizottságának, amelynek tevékenységéről
- jóllehet csaknem már egy éve megalakult - eddig még vajmi
keveset hallani. Itt nem arról van szó, hogy a Hungarológiai Inté
zet magyar nyelv- és irodalomtanárai egészségügyi felméréssel fog
lalkozzanak, csupán annyit kellene tenni, hogy felkérjék a vidéki
reálértelmiség tenni akaró tagjait vagy a megfelelő profilú humán
értelmiséget a gyűjtőmunka elvégzésére, és ezt megfelelő módon
irányítanák. Akár ösztöndíjjal vagy pályadíjak kiírásával ösztönöz
hetnék a vállalkozó kedvet, szaktanácsokkal pedig biztosíthatnák a
megfelelő színvonalat, hisz a szociográfiai kutatások a feladatkö
rükhöz tartoznak. Sajnos itt is érezhető a reálértelmiség mellőzése,
hatalmas alkotóerejének a hamu alatt tartása, aminek következmé
nye a féllábon álló humánvízfejű vajdasági magyar kultúra.
Tény és való, hogy a társadalomegészségügy témaköre többnyire
egészségügyi intézmény munkaterületével kapcsolatos és csak rész
ben érinti a szociográfiát, a magyarság- és néprajzkutatást stb., de
ha számunkra nem létezik olyan egészségügyi intézmény, amely az
itt élő magyarság társadalompatológiáját föltérképezné (és ez saj
nos a keserű valóság), akkor ezt a már meglévő és működő rokon

szervezeteknek vagy intézményeknek kell elvégezniük. Számunkra
nagy veszélyt jelent, ha abban a tévhitben ringatjuk magunkat,
hogy ezt a fontos feladatot más, esetleg az állam végzi majd el
helyettünk, és attól sem változik a helyzetünk, ha századszor sírjuk
el jogaink megcsorbítását. Természetesen szükséges kimondani az
igazságot és szívósan küzdeni a jogtalanság ellen, de még fonto
sabb orvosolni a jugoszláviai magyarság ama népbetegségeit, ame
lyek e népréteget, ha a folyamatot nem leszünk képesek megállíta
ni, teljesen elsorvasztják. Nemcsak a nyelvtörvény jelent számunk
ra veszélyt, hisz a történelem során számtalan nép élt hátrányos
helyzetben, gondoljunk csak a zsidóság vagy a cigányság több év
százados hányattatásaira, a világban való szétszórtságára, és mégis
meg tudták őrizni - még állami támogatás nélkül is - nyelvüket és
nemzeti mivoltukat, mert életrevaló társadalmi normák szerint él
tek.
Az egyik nagyon veszélyes társadalmi kórtünetről, az egykézésről nemrégiben már szóltunk a Kilátóban. Sajnos azóta sem történt
ebben az irányban semmi, pedig összefogás és szervezett szakszerű
munka nélkül nem remélhető változás. Társadalmi összefogással
ugyanis lehet változtatni a már beidegződött rossz viselkedési for
mákon. A számtalan bizonyíték közül most csak egy spanyolországi
példát említenék. Spanyolországban még tíz évvel ezelőtt is a fo
gyatékos gyermek a család szégyenének számított. Hacsak tehet
ték, eldugták a világ szeme elől. Hathatós értelmiségi összefogással
sikerült ezt a társadalmi légkört a helyes irányba terelni, és a hátrá
nyos helyzetben lévőknek emberi bánásmódot biztosítani. Tehát
megfelelő „terápiával” lehet orvosolni egy népréteg társadalompa
tológiáját.
Most egy másik kórtünetről kell szólni, amely bár nem tizedeli
ugyan az itt élő magyarságot, mint például az egykézés, de káros
következményei közvetve azért éreztetik hatásukat. Ez a probléma
a csecsemőtáplálásban jelentkező hibák és téves fölfogások. Ponto
sabban a szoptatásnak mint a csecsemőtáplálás legmegfelelőbb
módjának a mind nagyobb méretű mellőzése. Pedig évszázadokon
át ez a táplálási mód volt az általános, még azokat a csecsemőket is
természetes módon táplálták, akiket édesanyjuk különböző okok
miatt nem volt képes táplálni. A „dadaszolgálat” ezt nagyszerűen

megoldotta. Tévelygések természetesen a múltban is voltak. Egyes
vidékeinken a pörkölt liszttel való csecsemőtáplálás divatos volt,
mivel ettől a gyermek szép pufók lett, a tévelygő divatozók előtt
persze ismeretlen volt, hogy ilyen „felfújt” gyermekeknél a súly
többletet a lisztből származó zsírréteg jelentette, amely nemhogy
emelte volna a gyermek ellenállóképességét, henem terhet jelen
tett a szervezetnek, és fogékonnyá tette a különféle betegségek
iránt.
A téves nagy fordulatot a hatvanas évek jelentették, amikor is a
nyugati piacokon megjelentek a gyermektápszerek. A gyárak rek
lámhadjáratának eredményeként az anyák 90 sazázaléka hagyott
fel a hagyományos, a jó, a kényelmes és a legegészségesebb táplálá
si móddal. Holott régebben az anyák általában 95 százaléka így
táplálta csecsemőjét. E pálfordulást természetesen a nyugati társa
dalomban végbement más változások is segítették. így például a
nők mind gyakoribb munkavállalása és az erősödő emancipálódása. Ez utóbbihoz kapcsolódik gyakran az anyaság és a feleségsze
rep téves értelmezése is. Jelentős szerepe volt a tápszerek mind
nagyobb méretű alkalmazásában a fogamzásgátló tabletták elterje
désének is, amelyek lerövidítették a laktációs időszakot, rákénysze
rítve az anyát a mesterséges táplálási módra. A régi közösségek
felbomlásával természetesen a „dadaszolgáltatás” is megszűnt, vi
szont státusszimbólummá és divattá vált a tápszeres gyermekneve
lés. Mindezek és a még fel nem sorolt okok hatására viharos válto
zás következett be a csecsemőtáplálásban, de ez szerencsére nem
tudott tartós gyökereket ereszteni. A következetes felvilágosító
mozgalom hatására a nyolcvanas években a svéd anyák körülbelül
70 százaléka ismét a helyes és egészséges módon táplálja csecse
mőjét. Ök már felismerték „az előkelő és divatos” táplálási mód
hibáit, és gyorsan megértették a kapitalista reklámhadjárat üzleti
jellegét.
Hozzánk, mint ahogyan a nyugati világ minden divatja és hó
bortja, kissé megkésve érkezett, és ezt is sajnos gátlástalanul átvet
tük. Mivel nálunk az egészségügyi felvilágosítás nem éppen a leg
megfelelőbb módon működik, ezért még ma is a vajdasági magyar
anyák 85 százaléka három-hat hét után felhagy a természetes táp

látással, három hónap után pedig 95 százalékuk nem hajlandó
szoptatással táplálni gyermekét. Még a hagyományokban gazdag
falusi lakosságnál sem jobb a helyzet. (A jelzett adatok 1988-ból
valók.) Az anyáknak, sőt az egészségügyi dolgozóknak is az a kifo
gása, hogy a mesterséges táplálásra az elégtelen tejtermelés miatt
kellett áttérni, nem fogadható el, ugyanis a nőknek mindössze há
rom-öt százaléka képtelen szoptatásra.
A nagy többségnél a tejmennyiség csökkenése vagy a laktáció
teljes hiánya az egészségügyi nevelésben tapasztalható negatívu
mok és berögzött téves társadalmi szokások következménye. A lak
táció megindulását és a megfelelő szinten tartását ugyanis egyebek
között a mell szoptatással történő mechanikai ingerlése befolyásol
ja. Minél erősebb a tej leszívása, annál fokozottabb a tejtermelés.
A szülészeteken általában megtanítják a kismamákat a szoptatás
technikájára, így ők el is kezdik a természetes táplálást. Sajnos ez
sem általános. A hibát ott követik el, hogy nem világosítják fel az
anyát a póttáplálék adásának szabályos módjáról. A helyes mód az
lenne, hogy a kismamák a kezdeti elégtelen tejelválasztás ellenére
is kitartóan folytatnák a természetes táplálást. Ha még ezután is
éhes marad a gyermek, akkor tápszerrel kell a kosztot pótolni, de
nem cumisüvegből, hanem kiskanállal. (Ma már léteznek kiskanálban végződő cumisüvegek.) A szopás a csecsemő számára ugyanis
jelentős munkavégzést jelent. Minden anya előtt ismeretes, hogy a
gyermek e „munkában” kipirul és beleizzad. A cumisüvegből
passzívan kiömlő tápszer viszont ellustítja a csecsemőt, ezért in
kább a cumisüveget választja, aminek következtében elmarad a
mell ingerlése, és a tejelválasztás lassan, de biztosan elapad. Más a
helyzet a kiskanál esetében. A csecsemő, mivel éhes, elfogadja
ugyan a táplálékot, de ez a mód nem nyújt számára különösebb
élvezetet. Ezért ragaszkodik a természetes táplálási módhoz, amit
az örökölt ösztönök még fokoznak is (orális-szexuális fázis). így
mind szorosabbá válik az anya és a csecsemő kapcsolata, aminek
mélyreható pozitív hatását ma már mindenki elismeri. Tehát az
elégtelen tejelválasztás nem az anya szervezetének rendellenessé
géből fakad, hanem a rossz egészségügyi nevelés, a téves társadal
mi szokások és a pénzért bármit gyártani képes termelési szemlélet
következménye.

Az anyatejjel való táplálás jelentőségét ma már mindenki elis
meri. Mi három éven át végeztünk ilyen irányú megfigyeléseket
(Szabadka, Törökkanizsa és Kanizsa körzetében) és azt tapasztal
tuk, hogy a felső légúti betegségek és a fülgyulladások háromszor
gyakoribbak a mesterségesen táplált gyermekeknél a természetes
módon tápláltakhoz viszonyítva.
Ezért lenne szükség megfelelő társadalmi összefogásra és szak
szerű intézményes munkára. Az ilyen és a vele azonos társadalmi
megnyilvánulásokat, amelyek a jugoszláviai magyarságra is vonat
koznak, a már létező intézmények hiányos munkája miatt ugyanis
csak így tudnánk a helyes irányba terelni és egy egészségesebb
társadalmat kialakítani.
Magyar Szó, Kilátó, 1992. január 4.

BŰN ÉS BŰNHŐDÉS V.

A vajdasági magyarság gazdasági esélyei
A harmadik Jugoszlávia politikai életének változása, ha lassan
is, de szükségszerűen be fog következni, ami óhatatlanul a gazda
sági átalakulást is maga után vonja. A szocialista gazdasági rend
szert a piacgazdaság váltja majd fel, amely a magángazdaságok
megerősödését jelenti. Ennek eredményeként a felduzzadó ma
gántőke lesz az irányítója minden társadalmi és kulturális tevé
kenységnek, és visszahat a politikai viszonyok alakulására is. Min
den jogszabály és rendelet ellenére a pénz és a pénz birtokosai
lesznek azok a legfontosabb tényezők, amelyek a társadalmunk
arculatát meghatározzák és alakítják majd.
Ezt számtalan példával lehet bizonyítani, de talán elég, ha egy
pozitívra és egy negatívra hivatkozunk. Az amerikai zsidóság anya
gi erejének hatására például befolyásolni tudja az amerikai-izraeli
külkapcsolatokat, sőt az arab politikát is. Az európai cigányság
viszont, épp szegénysége és elesettsége miatt, nem tud vagy leg
alábbis csak nagy nehézségek árán tud fölzárkózni a civilizáltabb,
kultúráltabb többséghez. Ezért számunkra nem lehet közömbös
dolog, hogy a vajdasági magyarságnak mekkora lesz a gazdasági
potenciálja, hisz ennek arányában tud majd beleszólni sorsa irá
nyításába. A mostani helyzet sajnos nem épp kecsegtető.
Az itteni magyarság jelentős hányadát, főleg a bánsági részeken,
már a századfordulón is a nincstelenek vagy a törpegazdasággal
rendelkezők képezték. A kisszámú magyar nagybirtokos mellett a
módosabb gazdák főleg német, horvát és más nemzetiségűek vol
tak. így az itteni magyarság már az indulásnál hátrányos helyzet
ben volt. Az I. világháború után az 1919-es földreformmal könnyíthettek volna gazdasági helyzetünkön, de a diszkriminációs jogsza
bályok értelmében a magyar és nem magyar földbirtokosoktól el

vett földekből csak az idetelepített „dobrovoljacok” részesültek. A
magyar földművesréteg nemhogy földhöz nem jutott, de a nagybir
tokok jelentős csökkenésével még kereseti lehetőség nélkül is ma
radt. Ezt még fokozta a visszafejlesztett és hiányos magyar iskolahálózat. Mivel a magasabb képesítés megszerzése nehézségekbe
ütközött, ez a nincstelen réteg továbbra is főleg a földművelésre,
esetleg valamilyen bérmunkára kényszerült. (Gyakran szülőföldjét
feladva idegen vidékeken próbált egzisztenciát teremteni magá
nak.) A földművelésre kényszerültek természetesen azon fáradoz
tak, hogy minél előbb egy darab földet teremtsenek maguknak,
ami sokuk számára, bár iszonyú munkával és takarékoskodással, az
1940-es évekig sikerült is. Mivel állami hivatalhoz magyar csak ne
hezen juthatott, míg a szerb nemzetiségű annál könnyebben, így
már a II. világháború előtt egy gazdaságilag megerősödött szerb és
a kisszámú vagyonosabb magyar mellett jelentős számú magyar
szegény réteg alakult ki lényegesebb politikai befolyás nélkül.
A háború után az 1944-től az 1950-es évekig tartó államosítások,
vagyonelkobzások, kikényszerített kollektivizációk, a falvak terv
szerű visszafejlesztése, a javadalmaknak az ország más részeibe va
ló átömlesztése stb. főleg és ismét a magyar lakosságot sújtották,
megfosztva még attól a kevés földtől is, amit a 40-es évekig sikerült
összekuporgatniuk vagy közvetlenül a háború utáni földosztás al
kalmával megkapniuk. Állami hivatali funkciót kevesen vállaltak,
az államalkotó nép viszont annál inkább, és ezzel nagy előjogokhoz
jutott. így a vajdasági magyarság gazdaságilag ismét hátrányos
helyzetbe került. A fővárosi lakásokat, a hegyi és a tengerparti
nyaralókat, műértékeket, a külföldön elhelyezett vagyonokat stb.
tekintve a magyar lakosság arányaihoz viszonyítva csak alig birto
kolt valamit.
Ilyen hátrányos gazdasági helyzetből kell most azt a vagyonszer
ző versenyfutást elkezdeni, amely a vajdasági magyarság számára
bizosítaná a független társadalmi fejlődést. Naiv dolog abban re
ménykedni, hogy az állami költségvetésből majd mindenre telik. A
teljesen elszegényedett állam csak anyagi morzsák juttatására lesz
képes, ha egyáltalán vállal ilyen kötelezettséget, ezért csak a gaz
dag magáncégek szponzorálására lehet építkezni. A magánvagyon
jelentős része viszont nem a vajdasági magyarság tulajdona, sőt a

mostani politikai malverzációkat tekintve ez a jövőben még kevés
bé valósul meg, hacsak sürgősen e téren jelentős változást nem
eszközlünk.
Az okok több tőről fakadnak, de a legnagyobb hátrányt mégis az
a törvény jelenti, mely szerint a legfontosabb hatalmi pozíciókba a
kormánybiztos nevezi ki a jelölteket. Természetesen általában nem
a magyarokat. Ennek nemcsak az a következménye, hogy minden
jelentős irányítás, legyen az gazdasági, kulturális, tanügyi, sport
stb., a magyarok kizárásával történik, sokkal inkább fájóbb az, hogy
az állami vagyon magánkézbe való juttatásából, amely mostanában
nagyon divatossá vált, mi kimaradtunk. A legjobb bizonyíték erre
azok a talányosán ugyan, de sikeresen működő magánbankok,
amelyek a betéteseknek világviszonylatban is a legmagasabb devi
zakamatot juttatják, az államnak, azaz indirekt módon, a hatalmon
lévő pártnak többmilliós devizakölcsönt ajándékoznak, ennek elle
nére tovább gyarapodnak, akkor, amikor az állami bankok az elra
bolt devizabetétekkel sem tudnak zöld ágra vergődni. A rejtelmes
módon gyorsan milliomosokká vált üzletemberek (most már nem
divat a vagyonkivizsgálás, amely például Szabadkán főleg a magya
rokat érintette) nemzeti hősökké válnak, mert a háborút és a má
sok tragédiáját kihasználva szerzett vagyonukból morzsányit jóté
kony célra is szánnak. A külföldre mentett vagy magán-részvény
társasággá átalakított vagyonokról már nem is érdemes említést
tenni.
A vagyonrablásnak a legegyszerűbb és a leggyakoribb módja, ha
a vezetőség az állami ingatlant pusztulni hagyja, majd elhatározza,
hogy olcsó pénzért eladja, mert javítására a vállalatnak nincs ele
gendő pénze. Az ebek harmincadjára juttatott ingatlant ki más
venné meg, mint a vezető réteg, amelyben, ahogy már említettük,
aránytalanul kevés a magyar. Az üzlet lebonyolítása persze nem
direkt úton történik, hanem egy harmadik fél beiktatásával, mert
az erkölcsre és a jó hírnévre azért vigyáznak. így és hasonló módon
jut az állami vagyon olyan kezekbe, amelyekre a mostani hatalmi
párt bármikor számíthat, de a vajdasági magyarság soha.
Az évszázad ennyi gazdasági sorscsapása után, ha megoldást
nem sikerül rá találni, az újabbakat már semmiképp sem tudjuk
elviselni. Ez végzetes lenne számunkra, mert a koldusbotra jutott
állam gazdasági felemelkedést az itteni magyarságnak nem lesz

képes nyújtani, a nem magyar kézben levő magántőke viszont, is
merve a mostani közfelfogást, nem a magyarságot fogja favorizálni.
A kenyérkereset nélkül maradt tömeg kénytelen lesz munkalehe
tőség után nézni. Az anyaország gazdasági helyzete pillanatnyilag
kedvezőbben alakul, ami olyan elszívó erőt jelent, hogy a tömeges
kivándorlást semmilyen honszeretet, szép szó, de még pásztorlevél
sem tudja megállítani. Kezdetben a keresettebb szakmák szakem
berei fognak vándorbotot, majd valamivel később a tömeg.
Mi lenne mégis a megoldás?
A magyarság érdekvédelmi szervezetének ezt sürgősen meg kel
lene határoznia. Ilyen nagy horderejű probléma megoldására talán
mégis legalkalmasabb egy Szárszó vagy Lakitelek jellegű tanácsko
zás, ahol a vajdasági magyarság, de nemcsak a vajdasági, kifejthet
né mindazokat az elképzeléseket, amelyek megoldhatnák az itteni
magyarság problémáját és nyilatkozhatna arról, hogy e munkából
mit képes és mit hajlandó vállalni. Az utóbbi időben sajnos az
tapasztalható, hogy a vajdasági magyarság sorskérdéseit ismét azok
a letűnt magyar politikusok akarják „intézni”, akik a negyven év
alatt csak látszattevékenységet folytattak, és most is csak annyira
futja erejükből és akaratukból, hogy időnként meghallgassák tiborci panaszainkat.
A megoldások egyikét mindenképp az autonómia jelentené,
mert csak ez biztosítaná a vezetésben való arányos részvételt, és
meggátolná az anyagi javak más országrészekbe való átömlesztését.
Hasznos lenne az is, ha az anyaország, kihasználva az itteni ma
gyarság képességeit, mindkét ország gazdasági viszonyaiban való
jártasságát, nyelvi ismeretét stb., anyagi és erkölcsi támogatást
nyújtana olyan vegyes vállalatok létrehozásában, amelyek kellő
megélhetést biztosítanának a vajdasági magyarságnak. Erről a
megoldásról különben Komáromban volt már megbeszélés, sőt a
nagyváradi református egyházmegye egy magyarországi partnerrel
létre is hozott egy közös vállalatot. Azokat az anyagi juttatásokat,
amelyeket a menekültek szociális helyzetének javítására szánnak, a
vajdasági politikai helyzet rendeződése után hasznosabb lenne itt
befektetni oly módon, hogy az az itteni magyarság anyagi támoga
tását szolgálná, és az anyaországnak is hasznot nyújtana.

Szegeden és Halason jelenleg egy iskolára való vajdasági középiskolás tanul. Az oktatásukra jóváhagyott költségekből itthon is
lehetne egy éppolyan színvonalas iskolát működtetni, esetleg okta
tók cseréje által. A vajdasági szülőknek ez nemcsak olcsóbb lenne,
de - ami főként fontos - idekötné a jövő értelmiségi rétegét. Sőt ez
a középiskola tantervét úgy alakíthatná, hogy az itt képzett sza
kemberek a kisebbségi helyzetükből eredő sajátosságokat maguk
javára fordíthatnák. Ez nagy megkötő erőt jelentene a tanulóifjú
ság számára, amely most a szülőföldtől távol képezi magát, és nagy
része sajnos ott is teremti meg egzisztenciáját.
Talán a VMDK ebben az irányban is tudna valamit tenni. Vala
mit ugyanis sürgősen tenni kell, mert a rajtunk elkövetett több
évtizedes gazdasági vétségeket újabbak esetén a továbbiakban nem
tudnánk már átvészelni.
Napló, 1992. november 14.

Gazdaság, politika, féltékenység
A VMDK szabadkai körzeti szervezetének ez évi közgyűlését
viszonylag nagy érdeklődés jellemezte. Igaz, a szervezők csak egy
szokványos rendezvényre számítottak, és csak erre készültek fel,
ezért váltott ki sokakban meglepetést, amikor ez az ünnepi hangu
lat - szenvedélyes vitákkal tarkítva - munkajellegűvé vált. Akik
viszont a VMDK tevékenységét jól ismerik és tájékozottabbak,
azokat nem érte váratlanul ez a felforrósodott hangulat, hisz az
érdekszervezet munkáját már hónapok óta jelentős megoldatlan
problémák árnyékolják be. A hangulatot még az is felborzolta,
hogy a szervezők és a közgyűlést vezető bizottság, nem számítva a
vitára, a régi bolsevista módszerekkel akarta a számára megfelelő
mederbe terelni a munkát, mellőzve a legalapvetőbb demokratikus
szabályokat, szavazás előtt például nem határozta meg a szavazásra
jogosultak számát, a szavazócédulák szövege a manipulálás jeleit
sejtette, mert a jelöltek neveit nem pontosan és nem a megfelelő
sorrendben tüntették fel, a közgyűlést vezető bizottság képtelen
volt érthetően megfogalmazni a szavazásra javasolt probléma szö

vegét, mármint azt az egyszerű tényt, hogy szükséges-e vagy sem
egy gazdasági bizottság, a négyszer megismételt szavazás lebonyolí
tásáról pedig már nem is érdemes szólni. Mindezek ellenére a köz
gyűlés nagyon hasznosnak és eredményesnek mondható, hisz a hó
napok óta a hamu alatt pislákoló problémákat fellobbantotta és
kimozdította a holtpontról. Ez főleg a pénzügyi, gazdasági és a
szociális programokra vonatkozik, amelyeket a vitát kirobbantók
módfelett hiányoltak.
Ágoston András, a VMDK központi vezetőségének állásfoglalá
sával összhangban, elvetette egy gazdasági bizottság létrehozásá
nak a javaslatát, azzal a magyarázattal, hogy a gazdasági tevékeny
ség esetleges szabálytalanságai ronthatják az érdekszervezet tekin
télyét, bár ő is hangsúlyozta a pénztelenség káros, már-már munka
bénító hatását. Itt mindjárt meg kell jegyezni, hogy az elnöki beszá
moló mellé nem készült pénzügyi kimutatás, ami bármilyen egye
sület évi elemzésébe beletartozik, így senki sem tudhatta meg, hogy
a körzeti szervezet milyen pénzforrásokkal, vagyonnal, kiadásokkal
rendelkezik. Ágoston véleménye szerint a szervezeten belül csak
annyi gazdasági tevékenység engedélyezett, ami esetleg a VMDK
tagságú magánvállalkozóknak lehetővé teszi, pontosabban csak se
gítséget nyújt a külföldi (magyarországi) cégekkel való kapcsolatte
remtéshez. Ezért a közgyűlés gyanús szavazattöbbséggel ugyan, de
elvetette a gazdasági bizottság felállításának tervét, jóllehet érvelé
seivel Ágoston András többszörösen is ellentmondásos helyzetbe
került. Nem adott magyarázatot ugyanis arra, hogy egy pénz- és
gazdaságügyi bizottság hiányában ki vagy melyik szerv fogja a kül
földi gazdasági kapcsolatot a vállalkozók számára megteremteni
vagy megszervezni. Az sem tisztázott, hogy Ágoston miért tud csak
kompromittáló, szabálytalanul működő vállalkozást elképzelni,
ahelyett, hogy a jól működő gazdasági rendszert, amely mindannyi
unk hasznát szolgálná, olyan módszerek kidolgozásával rendszabá
lyozná, hogy a visszaélési lehetőségeket vissza lehessen szorítani.
Az az érvelése, hogy csupán politizálással lehet a szervezet munká
ját tisztának meghagyni és ezzel az érdekszervezet tekintélyét meg
őrizni, nagyon sántít, hisz a politizálás sem mindig patyolattiszta,
sőt néha károsabb és piszkosabb, mint a legszabálytalanabb vállal
kozás. Még nagyobb rejtély, hogy egy pénz- és gazdaságügyi szerv

hiányában ki intézi a szervezet finansziális dolgait, hisz még a tag
sági díjak befizetése is rendszertelen, más pénzforrás felkutatása,
lebonyolítása, a kiadások rendszabályozása pedig teljesen megol
datlan, aminek szabálytalansága már törvénybe ütközik. Valószínű,
hogy a rendezetlen pénzügyi viszonyok miatt sem készülhetett el az
ez évi vagyoni kimutatás. Mindennek tudatában már kiviláglik egy
pénz- és gazdaságügyi bizottság fontossága és feladata, amelynek
hatáskörét négy csoportra lehetne osztani.
Az első a legkézzelfoghatóbb feladat, a pénzügyek vezetése. En
nek ismertetésére fölösleges vállalkozni, hisz minden egyesület
alapszabályzatában le van fektetve. Az az érvelés, amely szerint ez
központilag van rendezve, nem fogadható el, mert az alosztályok
munkája egy bizonyos határon belül független, így pénzügyekben is
meghatározott korlátokon belül szabadon kell gazdálkodnia. Ez
minden alosztályokból összeálló szervezetben így van. Például a
Szerb Orvosegyesület szabadkai alosztályában is, ahol a befolyt
összeg nagy többsége az alosztály rendelkezésére áll, míg egy cse
kély összeget a központi vezetőség működésére választanak le.
Természetesen ennek az alapfeltétele, hogy az alosztály független
folyószámlával rendelkezzék, amit eddig a VMDK központi veze
tőségének főleg a dél-bácskai képviselői körömszakadtáig ellenez
nek.
A második feladatcsoport szorosan kapcsolódik az elsőhöz, és
az alosztály anyagi javainak biztosításából áll. Ez főleg az anyagi
támogatók felkutatását jelenti, de nem zárja ki a vállalkozások által
megvalósított jövedelemszerzés minden szabályos formáját sem.
Ezen a gazdasági csoporton múlik, hogy a szervezet milyen erős
gazdasági és anyagi háttérrel rendelkezik majd, ami a legfontosabb
meghatározója munkája eredményességének. Egy teljesen pénz
nélküli, elszegényedett szervezet ugyanis, bármilyen jó elméleti és
politikai munka mellett is, csak eredménytelen szélmalomharcra
képes.
A harmadik gazdasági feladatkör már inkább elméleti tevékeny
ségből áll, mert ez a munka a jugoszláviai magyarság gazdasági
felemelkedését és tőkeerősödését hivatott szolgálni, főleg tudással,
tanácsadással, kapcsolatok kiépítésével, oktatással, gazdasági ter
vek kidolgozásával, gazdakörök szervezésével és működésük segít

ségével. Sőt az is elképzelhető, hogy kedvező feltételű hitelekkel,
tanulmányi ösztöndíjjal, a magyar kulturális intézmények anyagi
támogatásával, kedvező alapanyag, vetőmag stb. beszerzésével
vagy a megtermelt javak értékesítésének elősegítésével anyagilag is
támogatják az itteni magyarságot. Még ennél is fontosabb feltérké
pezni a jugoszláviai magyarság által lakott területek gazdasági fel
építését, mérlegelni a gazdasági változások, a privatizáció és a piacgazdaság következtében fellépő esetleges megrázkódtatásokat, fő
leg a nagy állami vállalatok viszonylatában és a lehetőségekhez
mérten előre jelezni, hogy hol következnek be tömeges elbocsátá
sok, ami előbb-utóbb elkerülhetetlenül be fog következni. Ennek
ismeretében ugyanis már idejekorán fel lehetne készíteni az embe
reket a változás okozta nehézségekre és minél hamarabb megkez
deni a potenciális munkanélküliek átképzését vagy ennek megszer
vezését. Ez a VMDK egyik legsürgősebb és legfontosab feladata,
hisz a már minden tartalékát felélt magyarság a munkanélküliség
gel járó megpróbáltatásokat, amelyek a piacgazdasággal minden
képp be fognak következni, már semmiképp sem tudná elviselni.
Ez a szegénység olyan kivándorlási hullámot váltana ki, hogy az
itteni magyarságnak az autonómia kivívásakor már a híre sem ma
rad.
Bizonyságul elég csak szétnézni a kelet-közép-európai országok
között vagy Magyarországon, ahol az átrendeződés minden na
gyobb megrázkódtatás nélkül folyt le, mégis több száz ezren váltak
munkanélkülivé. A falu gazdasági programja külön tanulmányt
igényel, amire itt nincsen mód, de fölösleges is kitérni. Mint ahogy
annak ecsetelésére is, hogy mit jelent a jugoszláviai magyarság gaz
dasági erejének csökkenése, ami az ország többi lakosával szemben
másodrendű, függőségi helyzetű polgárokká degradálná őket. En
nek jelentőségét és a kulturális, de főként a gazdasági autonómia
szükségességét már többen fölvázolták. A két világháború között
Muhi János, majd a napokban Hegedűs Antal történész szólt e
problémakörről, de a Napló is foglalkozott e témávaM jugoszláviai
magyarság gazdasági esélyei címen, ezért ezt a témakört szükségte
len ismét boncolgatni.
A negyedik feladatkört Vajdaság, sőt az ország gazdasági prog
ramjának kidolgozása jelentené, amely nem annyira az itteni ma

gyarság számára nyújtana előnyt, hanem sokkal inkább a VMDK
tekintélyét növelhetné a parlament és az ország egész lakossága
előtt. A VMDK-küldöttek ott ülnek a tartományi és a köztársasági
parlamentben, így módjukban áll olyan gazdasági megoldásokat
javasolni (még ha le is szavazzák az ajánlatot), amire előbb-utóbb
az egész ország kénytelen lesz odafigyelni. Amint a békepolitikával
is a magyarság mutatott példát, ugyanígy a gazdasági téren is jelez
hetne kiutat a válságból. Egy olyan párt ugyanis, amelynek kidolgo
zott gazdasági, kulturális stb. stratégiája van, mindenképp tekin
télyt vív ki magának, főleg ha a többi pártnak egyelőre csak hábo
rús programja létezik.
Mindent összevetve: világossá vált, hogy a VMDK szemszögéből
milyen nagy jelentősége és feladata van egy pénz- és gazdaságügyi
bizottság létrehozásának, amelynek a visszautasítása mérhetetlen
károkat okozna az érdekszervezetnek, de legfőképp a jugoszláviai
magyarságnak. Minderre a közgyűlés több felszólalója is felhívta a
figyelmet.
Ágoston és a központi vezetőség ésszerűtlen, elutasító magatar
tását kétféleképpen lehet magyarázni. Az egyik, hogy a munka
nagyságát, összetettségét, a számos gazdasági szakember közremű
ködésének hiányát tekintve nem voltak képesek vagy nem volt
energiájuk a problémák megoldásához. Hogy magukat is tisztáz
zák, a feladat szükségességét - megoldás helyett - elmismákolták.
A másik, ami sokkal valószínűbb, a VMDK központi vezetősége,
fölmérve a szabadkai alosztály politikai súlyát, már hónapok óta
arra törekszik, hogy ezt a kibillent egyensúlyt a maga oldalára for
dítsa, megőrizve ezzel vezető szerepét. Még inkább eltolódna ez a
vezetési egyensúly egy szabadkai pénz- és gazdasági bizottság meg
szervezésével, önálló folyószámlával (a többi alosztály egyelőre
ilyen tervvel nem foglalkozik), hisz nemcsak politikai súlyt jelente
ne a szabadkai szervezet, hanem gazdasági erőt is képviselne. Ez
zel Szabadka lenne a jugoszláviai magyarság politikai, gazdasági,
sőt kulturális központja. Az évi közgyűlésen több fölszólaló kifej
tette azt az igényt, hogy a magyarság kulturális intézményeit a bá
zis nélküli Újvidékről Szabadkára kellene áttelepíteni...
Ez mind ésszerű is volna, ha nem uralkodna még mindig a Sza
badka kontra Újvidék rivalitása, a féltékenység, amelynek megnyil

vánulásait az irodalmi élettől a hírközlésen át a politikáig léptennyomon tapasztalni lehet. E széthúzásnak pedig az árát az itteni
magyarság fizeti. De kára van ebből a VMDK-nak is, hisz ezzel
politikai és gazdasági súlyát veszíti. A központi vezetőség és Ágos
ton András, ha idejében nem ismeri fel és nem hajlandó elfogadni
a szabadkai alosztály vezető szerepét, ez könnyen a szervezet sza
kadásához vezetne, ami a jugoszláviai magyarság szempontjából
tragikus következményekkel járna.
A hibát még nem késő kijavítani, hisz a szabadkai körzeti szer
vezet rövidesen rendkívüli közgyűlést tart, amelyen az egyedüli té
ma a gazdasági bizottság megalakítása vagy elvetése. Remélhető,
hogy a józan ész kerekedik felül.
Napló, 1993. június 9.
(Az írás részleteiben a VMDK 1992. évi szabadkai közgyűlésén
is elhangzott. Akkor még lehetett volna a hibákon javítani.)

A vajdasági magyarság a rendszerváltás forgatagában
A rendszerváltás Közép-Kelet-Európa országaiban, Szerbiát ki
véve, többé-kevésbé megtörtént. Hogy a folyamat mennyire volt
békés vagy megrázkódtató, az többek között attól is függött, hogy a
régi hatalmi rendszer milyen széles néprétegekre támaszkodott. A
szocialista tömb nyugatabbra eső országai kevésbé fogadták el a
kommunista hatalmat, és csak egy vékonyabb társadalmi réteg vál
lalt közösséget a hatalmi struktúrával. Ez volt a jellemző a jugo
szláv államszövetségen belül, hisz a hatalmi szervek (a tisztikar, a
rendőrség, a belügyi apparátus, a politikai garnitúra, a harcosszö
vetség stb.) jelentős részét a szerbek és a Crna Gora-iak képezték.
Az ország széthullása után ez a réteg főként Szerbiába szorult
vissza, ezzel még inkább növelve azoknak a számát, akik eddig
kisebb vagy nagyobb mértékben, de valami formában a hatalmat
képviselték. Ennek a rétegnek a hatalomhoz való ragaszkodása gá
tolta meg mind a mai napig a szerbiai rendszerváltást.
A vajdasági magyarságnak csak egy nagyon szűk csoportja azo
nosult teljes mértékben és épült be a hatalmi apparátusba, ezért
mindjárt a keleti tömb felbomlása után, tehát már az első kínálko
zó alkalommal óriási százalékban nyilvánította ki ellenzéki maga
tartását. Azzal, hogy szavazatával a VMDK-t támogatta, egyértel
műen jelezte, hogy politikai meggyőződésétől, képzettségi fokától
és társadalmi helyzetétől függetlenül a rendszerváltás híve. E cél
érdekében elfogadta a vajdasági magyarság érdekeit képviselő
(szerencsére csak) egyetlen párt programját, még akkor is, ha
egyes határozataival teljességében nem is értett egyet. A hatalom
mind a múltban, de különösen most a választások idején, meg
akaija osztani ezt a jelentős politikai és társadalmi erőt, amelynek
elérésében elsősorban a hatalomba beépült magyarság maroknyi

csoportjára számított. E célból alakította meg a Magyarok Hazáju
kért, Szerbiáért, Jugoszláviáért szervezetet. Szerencsére a vajdasági
magyarság felismerte a janicsárokra építkező harci módszer céljait,
és olyan határozott elutasítással reagált, hogy a hatalomnak is be
kellett látnia, erre a szervezetre nem számíthat. Azóta a MHSZJ
jelentősen megfogyatkozva csak vegetál és politikai erőt nem je
lent. Tertmészetesen a rendszerváltás ellenzői e sikertelen próbál
kozás után sem mondtak le a magyarságot megosztó céljaikról, és
sajnos egy hatásosabb módszerhez folyamodtak.
Ismeretes, hogy a kommunista rendszer idején a vajdasági ma
gyarságot a politikai és a kulturális életben egy kisszámú értelmisé
gi réteg képviselte, amely magas szakmai képzettsége és jelentős
tevékenysége, valamint kultúrát teremtő munkássága ellenére - az
általános megítélések szerint - egyértelműen nem állt ki az itteni
magyarság védelmében. A VMDK megalakulásakor ez az értelmi
ségi csoport vagy azért, mert nem ismerte fel a történelmi lehetősé
geket, vagy erkölcsi okokból, de az is lehet, hogy pozícióféltésből a
szervezettől távol tartotta magát, és még az egyszerű tagságot sem
vállalta. Magas szakmai képzettsége, társadalmi és munkahelyi po
zíciói viszont arra predesztinálták, hogy vezető kulturális és társa
dalmi szerepet vállaljon, ezért, a VMDK-val párhuzamos kulturális
szervezetek megalapításán munkálkodott. így jött létre a JMMT, a
VMMSZ stb. Ez mindaddig pozitívnak mondható, amíg a jugoszlá
viai magyarság ügyét szolgálja, és ha néha a VMDK-val párhuza
mos tevékenységet is folytat, de ugyanazon vagy legalábbbis hason
ló célok eléréséért tevékenykedik. Már azért sem ítélhető el ez a
magatartás, hisz nem kívánható meg minden éretelmiségitől (más
tól sem), hogy minden tekintetben azonosuljon az egypárti fegye
lemmel.
A vajdasági magyarság számára sokkal veszélyesebb a hatalom
részéről az a törekvés, hogy a VMDK szervezetén kívül maradt, de
közismert magyar értelmiségieket juttasson pozícióba. Ezzel a
módszerrel több oldalról is gyengítheti a VMDK-t, azaz a vajdasági
magyarság törekvéseit. Először is azzal, hogy ország-világ előtt bi
zonygathatja: az itt élő magyarságnak nem a VMDK az egyedüli és
jogos képviselője. Másodszor a szavazásoknál megosztja a magyar
ságot. Továbbá azt a látszatot kelti, hogy a magyar kisebbségnek

minden jogot megad, hisz elérhetővé teszi számára a magas állami
funkció betöltését is, de azt már nem vallja be, hogy e kinevezések
semmilyen hatalommal nem járnak. Ennélfogva bármilyen jó
hangzásúak is ezek a hivatali kinevezések, az egyéni sikereken kí
vül (ha ez egyáltalán sikernek számít) a vajdasági magyarság hely
zetén semmit sem javítanak. Hónapok teltek már el anélkül, hogy
ezek a politikusok bármit, még a legminimálisabbat is elérhették
volna. Nem született amnesztiatörvény, a sorozások viszont tovább
folynak, meghallgatták a kisebbségi panaszokat, de a kulturális in
tézmények leépítése és a beolvasztás, a megfélemlítés, a jogok
megvonása tovább tart. Ezért válik a magyarság bizalmatlanná a
magyar politikusokkal szemben, de a többségi nemzet sem fogadja
őket lelkesedéssel, sőt nyilvánosan már olyan is elhangzott, hogy a
szerb nép ellenségei. Ezek után talán mégis okosabb lenne a ma
gyarságért buzgólkodni. Az a magyarázat, miszerint a hatalmi pozí
cióból hatásosabban tudnak küzdeni a magyarság érdekeiért, nem
bizonyul helytállónak, mert nem a magyarságnak, hanem a funkci
ót adónak tartoznak felelősséggel és bizonyítással.
A vajdasági magyarság számára a legnagyobb veszélyt mégis a
VMDK-n belüli torzsalkodás jelenti, amely egy nem kisebbségi
pártnál természetes dolognak számít, de a mi esetünkben ez végze
tes lehet. A szervezet megalakulásakor a nagy lelkesedéstől nem
volt látható, kit milyen szándék vitt a VMDK-ba, csak az volt a
fontos, hogy annyi év után nekünk is legyen egy érdekvédelmi szer
vezetünk. Csak később derült ki, hogy e célok elérésében különbö
ző, sőt szélsőséges vélemények ütköznek egymásnak. A gyors sike
rek elmaradása láttán a kishitűek lemorzsolódtak, a megfélemlíté
sek miatt sokan visszahúzódtak, mások elmenekültek, az életkörül
mények romlása pedig arra késztette a tagság egy részét, hogy a
köztiszteleti tevékenység helyett a saját boldogulása érdekében
munkálkodjon. Ez a kisebbik baj, bár az sem helyénvaló, hogy az
egyén nem az érdekvédelmi szervezetén belül leli meg könnyebben
a gazdasági felemelkedésének a lehetőségét. Elméleteket persze
könnyebb gyártani, mint anyagi lehetőségeket teremteni. Ha a
VMDK vezetősége - a magas politizálgatás mellett, bár ez is fon
tos dolog - a falufejlesztéssel, gazdakörök szervezésével, gazdasági
tanácsokkal is segítette volna a tagokat, akkor nem csappant, ha

nem gyarapodott volna a tagsága. Ehhez a munkához még sok
ötletre sem lenne szükség, hisz már az 1938-ban megjelent kisebb
ségi könyvtár második füzete Muhi János tollából közli a jugoszlá
viai magyarság gazdasági megszervezésének lehetőségét. „A jugo
szláviai magyarságnak most már életkérdésévé súlyosodott a céltu
datos gazdaságpolitika szükségessége, és a gazdasági kérdések
megoldása nem tűr további halasztást” - írta már 54 évvel ezelőtt
Muhi János. Intő szavait sajnos azóta sem fogadta meg az itteni
magyarság, pedig gazdasági felemelkedés nélkül nincs jövő, sem
boldogulás.
Az sem helyénvaló, ami mostanában a vezetőségen belül tapasz
talható. Sajnos még ilyen kis közösségen belül is sújt bennünket a
turáni átok, a széthúzás. A karrierizmus, a pozícióféltés, a hiúság
és a sértődöttség egyéni érdekeket helyez a társadalmi érdekek elé.
Ami még sajnálatosabb, hogy a Szabadka-Újvidék és a KanizsaÚjvidék, Zenta-Újvidék, Ada-Újvidék ellentét ismét kiújul. Amit
negyven éven át a kommunista hatalom szított, táplált, hogy a vaj
dasági magyarságot megossza, „lefejezze”, azt most mi magunktól
tesszük meg, pedig a vajdasági magyarság csak úgy képes létezni,
ha vezető intézményei e bázisra épülnek. Az a vezető politikus, aki
ezt nem képes belátni, és azt hiszi, hogy az ő elképzelései egyedül
helytállóak, az nem méltó egy, a demokrácián épülő szervezet ve
zetőségébe.
Választások lévén, nem a legkedvezőbb időszak ennek a megvi
tatása, de a választások után ezt mindenképp tisztázni kell. A cso
portosulások, az elvszerűtlen támadások és az egyéni érdekekért
történő könyöklések nem képezhetik a VMDK munkamódszereit.
A vajdasági magyarság csak olyan buzgólkodásra tart igényt, amely
nem bomlasztja sorait, hanem jobbá formálja.
Napló, 1992. december 16.

Értelmiségünk hallja-e a lélekharangot?
Nap mint nap tapasztalhatjuk, de a sajtó is beszámol arról, hogy
az utóbbi időben egész lakónegyedekből tűnik el a magyar lakos
ság, a falvak elöregednek, az utcák asszonyutcákká válnak, és a
gyermekzsivajgás mind kevesebb helyen hallatszik. Ennek ellenére
a jugoszláviai magyar értelmiség dermedten, némám szemléli ezt a
pusztulást, mintha nem hallaná a lélekharangot, amely a jugoszlá
viai magyarságért már rég megkondult. Tanácstalanul, tehetetlenül
vagy elfásultan, de még rosszabb, ha érdektelenül áll e veszendő
sorsával, sorsunkkal szemben, mert ha ez a még megmaradt, meg
tépázott értelmiség nem lesz képes e folyamatot megfordítani, ak
kor a jugoszláviai magyarságot senki sem tudja megmenteni a tel
jes pusztulástól. Történnek ugyan néha erőtlen látszattevékenysé
gek vagy a problémákat csak mellékesen érintő kulturális aktivitá
sok, de a bajok átfogó megoldása még szóba sem került, sőt a
teendők számbavétele, a munkaterv kidolgozása is várat magára,
holott a munkát már régen, de legalább a VMDK alakulásával meg
kellett volna indítani.
E tétlenségről tanúskodik Hódi Sándor minapi kijelentése is,
miszerint az autonómiakoncepció gyakorlati megvalósításában az
Adára vonatkozó szerep még „nem kristályosodott ki” (Magyar
Szó, 1993. augusztus 28.), mint ahogyan egyetlen község számára
sem készült ilyen konkrét munkaterv. Sajnos arról már nem szólt
Hódi, hogy miért várat e munka magára, és mikor fog elkezdődni
vagy esetleg mi az akadálya megkezdésének, de még sajnálatosabb,
hogy az újságíró is hagyta szétfolyni a témát. A heves vitákkal szí
nezett szabadkai VMDK-közgyűlés kikényszerített legfőbb határo
zata, mármint a gazdasági teendőkkel foglalkozni kívánó rendkívü
li közgyűlés megtartása is még várat magára. A jelekből ítélve, nem

is kerül rá sor, hisz még a tervek kidolgozásához sem fogtak hozzá,
pedig a megszervezését a nyárra ígérték, amelynek delején már
jócskán túljutottunk. Úgy látszik, a VMDK vezetősége is átvette
csúcsértelmiségünk egy részének harci taktikáját, mármint ha a bí
rálatokra nincs ellenérved, akkor legjobb, ha a dolgokat agyonhall
gatod, és egy kis idő elteltével a karaván haladhat tovább. A veze
tőség mézesmadzagnak ott lebegteti előttünk a végtelenül távoli
nak tetsző hármas autonómiakoncepciót, és ennek megvalósításáig
nem hajlandó semmit sem cselekedni. Pedig - amint azt Konrád
György is megállapítja - „a kollektív jogok intézményesítését a
nemzetállamok bürokratikus úton meg akaiják akadályozni. Talán
célirányosabb ott menni előre, ahol kisebb az ideologikus-bürokratikus ellenállás, nevezetesen (...) az informális-félformális gazdasá
gi különszervezetek és az anyagi izmosodás útján. Ha a magyarság
nem béna, akkor felhasználhatja a valamivel bővebben rendelke
zésre álló tőkehalmazt Magyarországról... Sértődött beszédek he
lyett inkább közös vállalatokat kellene alapítani.”
A VMDK tenni akaró tagságának az ilyen és hasonló érvelései
ellenére a szervezeten belül csak látszattevékenység folyik, és bár a
külfölddel való kapcsolatok látványosak, az itteni magyarság érde
kében nem történik semmi. A kisebbségi jogok eddig eredményte
len követelésén túl, valamint a Nyitott ajtó-rendezvények megtar
tásán, az erőszakos mozgósítással való szembenállástól eltekintve,
és a szervezet néhány tagjának az egyes községi önkormányzati
szervekbe való bejuttatásán kívül, amely csak látszathatalommal jár
(a valódi hatalmat ugyanis a regionális kormánybiztoson keresztül
a köztársaság gyakorolja), eddig semmilyen kézzelfogható ered
ményt nem volt képes felmutatni, amely bár egy morzsányit is javí
tott volna az itteni magyarság helyzetén. Az idő persze már rácáfol
a vezetőség egyes tagjainak már-már dogmatikus irányelveire,
nemcsak a pénzügyi-gazdasági bizottság és tevékenység hiányának
káros következményeit bizonyítva. Amikor a szabadkai alosztály a
szavazás sikerének érdekében más demokratikus pártokkal lépett
szövetségre, a központi vezetőség még büntetésekkel is fenyegető
zött, pedig az eredmények a szabadkaiakat igazolták. A napokban
a becskereki alosztály vezetősége szegte meg „a csak egymagunkban és egymagunkért” harci elvet, amikor a lokális kisebbségi tájé

koztatás érdekében más kisebbségi szervekkel lépett szövetségre,
belátva, hogy csak egy nemzeti alapon nem lehet eredményt elérni.
Az sem dicséretes, hogy a VMDK több év múltán sem tudta
mozgósítani és tagságába gyűjteni a jugoszláviai magyar értelmiség
jelentős részét, akik szellemi erejükkel megalkotnák, folyamatosan
formálnák és a tagság segítségével meg is valósítanák azt a politi
kai, kulturális és gazdasági munkaprogramot, amely az itteni ma
gyarság megmaradását biztosítaná. Sőt az értelmiség egy jelentős
része, még az alapító tagok közül is sokan, mindjobban kiszorul a
vezetésből vagy - látva a mellőzést - önként félreáll. Ez nem lenne
meglepő és sajnálatos egy többségi párt esetében, főleg ha nem a
cselekvést, a munkát hiányolók fordítanának hátat a szervezetnek,
hisz például a magyarországi pártok is folyton átalakulásban van
nak. Nálunk azonban a szervezeten kívüli vagy a kiszorult értelmi
ség, mivel más párt és ezzel párhuzamosan más politikai aktivitás
sem létezik, passzivitásra van ítélve, ami miatt jelentős szellemi
javaktól fosztja meg az itteni magyarságot. A szemlélődőnek mármár az a benyomása támad, hogy a VMDK vezetőségének ez is a
célja, mert a tagságot könnyebben tudja befolyásolni, azt is mond
hatnánk, manipulálni egy állandóan okoskodó, bírálgató, esetleg
vetélytársként fellépő értelmiség, nélkül. Mostanában azonban ez a
kívül rekedt vagy kiszorult értelmiség mind erőteljesebben hallatja
hangját, igaz, ez idáig csak szervezetlenül, de ha ez a szellemi erő
idővel esetleg egységbe tömörül, jelentősen gyöngítené a VMDK
szerepét, ami nem biztos, hogy az itteni magyarságnak előnyére
válna. Főleg az jelentené a problémát, hogy akkor nem képvisel
hetné egyedül a jugoszláviai magyarságot, bár valljuk be halkan,
hogy erre most sem lenne abszolút joga. Igaz ugyanis, hogy az
itteni magyarság 80 százaléka, mivel más párt nem vállalta fel a
magyarság sorsproblémáját, kényszerből a VMDK-ra szavazott, de
ez nem jelenti a szervezettel való teljes azonosulást. A szervezet
valójában csak a valódi tagokat képviselheti, mégpedig csak azokat
a tagokat, akik a tagsági díjat befizették, bizonyítva ezzel, hogy ha
még a szimbolikus egy dinárral is, de támogatják a szervezetet,
vállalva ezzel a vezetőség mindenféle döntését. Az évekkel koráb
ban leadott csupán egy szavazat alapján, amit lehet, hogy sokan
már másképp oldanának meg, nem lehet egy egész népcsoport tel

jes és egyértelmű támogatására számítani. Ezt bizonyítják azok a
reagálások is, amelyek dr. Sefcsich Györgynek a Naplóban közölt
értekezésére jelentkeznek. A VMDK részéről nagy hiba volt, hogy
a jóindulatú és a jobbítás szándékával közölt érveléseket nem vitat
ta meg, inkább agyonhallgatta, szemben a szerb sajtóval, amely
sajnos fölkapta a témát, és a Rukovet, de fővárosi lapok is közölni
fogják.
A látszattevékenység azonban nemcsak a VMDK-ra jellemző.
Teljes kudarccal járt például a JMMT és a Magyar Szó vitasorozata is,
amelyet Hogyan tovább a háború után? címmel tartott több hóna
pon át. A z eredménytelenségnek több oka is van. Az első, hogy
nem volt képes egy vajdasági Szárszó módján mozgósítani és be
kapcsolni a munkába az éretelmiség jelentős részét, de legfőképp a
fiatalokat, akik leginkább érdekeltek a dologban. Az egy szűk cso
portra szorítkozó tevékenység abban merült ki, hogy az előadók és
a vitázók nagy többsége ismételten elsírta a már mindenki által
ismert és már számtalanszor ismertetett szomorú helyzetünket. Itt
Torok Csaba véleményét mindenképp helyeselni kell, amikor érté
kelésében megállapítja (Családi Kör, 1993. július 8.), hogy azoknak
volt igazuk, „akik meggyőző érvek alapján javasolták: a beszélgetés
inkább arról szóljon, hogy mit tegyünk a háború alatt, ahhoz, hogy
minél kevesebb veszteséggel ússzuk meg. S hogy befejeztével ho
gyan tovább, azt majd az előállt helyzetből tudjuk csak megállapí
tani”, mert nem igaz, hogy a háború alatt semmit sem lehet tenni.
Elég lett volna csak elfogadni dr. Ribár Béla ajánlatát, hogy „ele
get beszéltünk a fiatalok bajairól, most már nézzük meg inkább,
mit tehetünk értük...”, mint ahogyan azt megtette Kanizsa vezető
sége (sajnos nem a VMDK és nem is a JMMT), amikor megbeszé
lésre összehívta a város értelmiségét, de legfőképp a fiatal értelmi
ségieket, és arról biztosította őket, hogy számítanak rájuk és a le
hetőségekhez mérten hajlandók is segíteni. Ezt kellett volna csinál
nia a JMMT-nek vajdasági szinten. Felmérnie a támogatási lehető
ségeket, mozgósítania az értelmiség minden rétegét, egy pár beve
zető vitaindító előadással felvetnie a legsúlyosabb megoldásra váró
problémákat, a már felmért lehetőségek alapján munkaprogramot
javasolnia, aminek részleteit a vitázók kikristályosíthatták volna és
a feladatokat személy szerint felvállalhatták volna.

Az ilyen összejövetel módot adna olyan téveszmék tisztázására
is, amilyeneket Szabó Palócz Attila a Naplóban nem oly rég fejte
getett (Napló, 1993. július 21.). A „Közöttünk mozgó vajdasági
magyar kiskirályok”-ra vonatkozó utalásaival még csak egyet lehet
ne érteni, bár a homályosan megfogalmazott írásból nem világlik
ki, hogy mindez kikre vonatkozik. Azokat a demagóg, álhumanista
és áiinternacionalista elveket azonban, amelyek a jugoszláviai ma
gyarságra vonatkoznak, már szóvá kell tenni.
Nem kétséges annak fontossága, hogy valaki „szabad ember”
legyen, de ez megvalósíthatatlan, ha az egyén magyar, szerb, ro
mán stb. létére nem élhet magyarként, szerbként, románként. Te
hát a szabadság eléréséhez a magyarnak (hasonlóképp más nemze
tiségihez) szükséges, hogy magyar is lehessen, mert másképp sza
bad sem lehet. „Ha valami használna nemzetemnek, de ártana egy
másiknak”, én sem javasolnám „a királynak”, mert én is tudom,
„hogy elsősorban ember vagyok és másodsorban” magyar, „szük
ségszerűen ember és véletlenül” magyar, de ez nem azt jelenti,
hogy a szabadságom eléréséhez nem fontos a magyarságom is.
Hasonló módon téves az az állítása is, hogy a jugoszláviai ma
gyarság negatív népszaporulatát elemző értekezések bárkinek is,
így Szabó Palócnak is, „beavatkoznának a magánéletébe”. A népszaporulat elemzése és befolyásolása a társadalomegészségügy
egyik legfontosabb feladata, de azoknak, akik ezzel foglalkoznak,
nincs „szexomániájuk”, még kevésbé „szűklátókörűek”, sőt ők lát
nak túl „a hálószoba függönyeinél”, ami nem mondható el Szabó
Palócról, hisz neki is ismernie kellene a jugoszláviai magyarság már
tragikusnak mondható demográfiai arányait, és tudnia kellene,
hogy komoly társadalmi okai vannak annak a kóros társadalom
egészségügyi problémának, miszerint az itteni magyarság jelentős
része szívesebben vállalja a gyermeknevelés helyett akár két kutya
vagy macska nevelését is. A vegyes házasságokra vonatkozó fejte
getéseire pedig Varga Zoltán a Naplóban már válaszolt. Az ilyen
és ehhez hasonló álhumanista elvek hangoztatása éppolyan hamis
és káros, mint amilyenek a ristići színház magyar származású ren
dezőjének a magyar kultúrával kapcsolatos demagóg nyilatkozatai,
amikor az anyanyelvén nem tud egy-két épkézláb mondatot elmon
dani. Ezért, ha valaki nem képes vagy nem hajlandó az itteni ma

gyarságért akár a legkevesebbet is tenni, akkor legalább ne rom
bolja azt a kevés nemzettudatot, ami még e népcsoportban lap
pang, és ne becsmérelje azok munkáját, akik még hajlandók nemes
célok érdekében munkálkodni.
Mert segítségre most már végképp szükség van. Már nemcsak a
diáksegélyző egyesületek igénylik az anyagi támogatást, hanem
szinte az egész jugoszláviai magyar kultúra. Szabadkán, Zentán,
Újvidéken stb. e kultúra jeles képviselői élnek a létminimum alatt,
akiknek támogatását, ha máshogy nem megy, akkor a VMDK-s
többségű helyhatóságoknak kellene megoldaniuk. Nálunknál sze
gényebb népek is áldoznak, mert létezni akarnak, anyagi javakat
vallásukra. A jugoszláviai magyarság is biztos áldozna a kultúra
oltárán, ha lenne valaki, aki e jótékonysági akciót megszervezné és
a célt fölvázolná. Ezért szükséges a VMDK gazdasági-pénzügyi
bizottsága, és mivel a JMMT akciója sem tevékenykedett ilyen
irányban, ezért ez alkalommal a pozitív értékelésre sem tarthat
igényt.
Napló, 1993. augusztus 18.

IV.
ÉRTELMISÉGI VÁRTÁN

AJÁNLÁS
A MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK
NÉPMŰVELÉSI PROGRAMJÁHOZ

A falu kulturális életének - a népművészet ápolása mellett - a
20. század kultúrájának és civilizációs ismereteinek az elsajátítását
és befogadását is szolgálnia kell, de főképpen azoknak az ismere
teknek a terjesztését, amelyek a falusi nép gazdasági felemelkedé
sét és gyarapodását biztosíthatják. A mai nyolcosztályos iskolák
ugyanis - amelyek végzettségével a falu lakosságának átlaga ren
delkezik - sajnos nem nyújtanak annyi gyakorlati tudást és életta
pasztalatot, nem alakítanak ki olyan viselkedési munkaszokásokat,
amelyekkel a falu lakossága egy nyugati fejlettségű társadalomba
könnyűszerrel beleilleszkedhetne. Sőt, mindinkább az tapasztalha
tó, hogy a Nyugaton honos szokásokból, a racionális életstílusból a
felszínest, a könnyűfajsúlyú szórakozást tudják csak átvenni, míg a
gazdasági verseny igényelte gondolkodásmód és munkafegyelem
nehezen tud gyökeret verni. Az ötven év óta ránk kényszerített
szocialista gazdasági logika sajnos megtette káros hatását, amit az
a példa is bizonyít, hogy egy település nagyszámú munkanélkülije a
kártérítésre kiutalt összeget nem valamilyen vállalkozásba, hanem
videó-, magnó stb. -vásárlásba fektette, mert a falu mai lakossága a
magasabb civilizációs életstílusból főleg csak ezt ismeri. A hazate
lepült vendégmunkások sem tudták ezt az életszemléletet lényege
sen befolyásolni, mert vagy visszailleszkedtek környezetük életrit
musába, vagy anyagi helyzetük annyira kiemeli őket, hogy gondol
kodásmódjuk taszítóvá válik a szegényebb körülmények közt élők
számára. Az is tapasztalható, hogy a hazatérő vendégmunkás kint
robotolva némi anyagiakat képes volt ugyan összegyűjteni, de a
munkaszokásokat még nem tudta átvenni és a piacgazdálkodás
gondolkodásmódjával sem tudott azonosulni. így környezetére ha
tástalan maradt, amit az itteni rossz gazdasági rendszer még foko

zott is. Az a kisszámú vendégmunkás viszont, aki az új, vállalkozó
szellemiséget elsajátította, magával hozta, általában a városokban
telepedett le, így a falu életszemléletét csak minimálisan befolyá
solhatja. Ezért marad a művelődési egyesületekre az a feladat,
hogy a modem, vállalkozói, a falu határán túl is tekintő életszemlé
letet kialakítsák.
E népművelési programok vázolása előtt azonban szólni kell rö
viden a népi kultúrák és a műkedvelés módszereiről, mert a már
megszokott, hagyományos formák ma már nem képesek hosszú
távon tömegeket vonzani. A passzív műkedvelés ideje ugyanis le
járt és csak az aktívnak van jövője. A lakosság azzal nem lesz szel
lemileg gazdagabb, ha nyolc-tíz asszony a színpadon elénekel há
rom népdalt, vagy ha négy-öt táncospár káprázatos módon ropja a
táncot, az előadás után meg a közönség hazavonul, hogy azután
ünnepléskor, bálakon vagy lakodalmakkor a 3+2 vagy a Sógorok
zenéjére járja a kettőt erre, kettőt arrát, és ízléstelen, silány műze
nére mulasson. A táncház szellemében végzett műkedvelés képes
csak visszajuttatni a népi kultúrát oda, ahonnan eredt is, és azáltal,
hogy a lakosság apraja-nagyja sajátíthatja el a népdalt és a népi
tánckultúrát, válik a népművészet sajátunkká, amit nemcsak a szín
padon érdemes mutogatni, hanem az élet bármely szakában lelki
táplálékot, a talajba és egymásba való kapaszkodót is jelenti. Ha
elérhetnénk egyszer, hogy a vajdasági magyarság búját vagy vígságát a műdalok helyett a népdalban tudná kifejezni, ha a rádióállo
mások a jókívánságokat értékes zenével kísérhetnék (ma még e
téren kétségbeejtő a helyzet), és ha a lakodalmaink tánca nemcsak
kettőt erre, kettőt arra lépésből állna, hanem tánckultúránk min
den szépsége és gazdagsága benne lenne, akkor, de csakis akkor
mondhatnánk, hogy a műkedvelés eredményes volt.
A népművelést illetően valamivel bonyolultabb a helyzet, mert
ez kizárólag csak az értelmiség közreműködésével valósítható meg.
E munkát ugyanis csak azok végezhetik, akiknek a szaktudása kifo
gástalan, az előadói és nyelvi készsége pedig magas színvonalú. A
féltudással rendelkezők téves elméleteket terjeszthetnek, ami még
károsabb, mint a tudatlanság. A rossz előadói gyakorlat a hallgató
ság paszív, sőt elutasító magatartását váltja ki, a nem kielégítő
nyelvi képesség pedig anyanyelvűnk romlásához vezethet. A vajda

sági magyar értelmiség körében találhatók olyan megfelelő kép
zettségű szakemberek, akik hajlandók vállalni ezt a nemes felada
tot, amely több szakterületet foglalna magába. Ennek alapján kel
lene megszervezni a szakcsoportokat is, amelyek kidolgoznák és
megvalósítanák a munkatervet. Az ideális az volna, ha mindkettőt
ugyanazok végeznék, bár ez nem feltétlenül fontos. Kezdetben
csak két-három településen lenne ajánlatos a munka beindítása,
ott, ahol már lehet helyi értelmiségiekre (orvos, mezőgazdász, ál
latorvos, pedagógus, pap stb.) vagy jól működő művelődési egyesü
letre támaszkodni, majd megfelelő tapasztalatszerzés után a tevé
kenységet más településekre is ki lehetne terjeszteni.
A kezdő lépést mindenképp a gazdakörök megszervezése jelen
tené, amelyeknek a keretein belül folyna a gazdaképző, a gazdaszszonyképző, környezetvédő, viselkedési szokásokat kialakító,
egészségnevelő, gazdasági és tudományos információkat adó stb.
előadássorozat. A tanfolyamok a téli időszakra szorítkoznának, a
témakört pedig a hallgatók érdeklődése befolyásolhatná. Négy-öt
témakör népszerűsítésére azonban feltétlenül szükség lenne. Ezek
a következők:
1. gazdasági, piacgazdasági és tudományos információnyújtás
2 .gazdaképzés
3.
gazdasszonyképzés
4. egészségügyi felvilágosítás és családi tanácsadás
5. jogi tanácsadó
6. hobbi
Ez az írás nem alkalmas részletes tervek ismertetésére, a konk
rét programok kidolgozását a szakkörök megfelelő szakemberei
végeznék, most csak példákat és ajánlásokat szándékozunk felsora
koztatni.
Az információszolgáltatás ismertethetné az ország és a világ pi
acigényeit, mit lesz érdemes termelni, hol lehet majd értékesíteni,
miként megszervezni a szállítást, mi várható az energiaellátásban,
a helyi energiaforrások (szalma, szárízik) hasznosítása, a tudomány
újdonságai. A gazdatanfolyamok szakosított program szerint mű
ködhetnének, mint például kertészeti tanácsadás, vegyszerek alkal
mazása, gép- és motorkezelési tanácsadás. A gazdasszonytanfolyam tartalmazhatná a virágoskert-pihenőkert gondozását, a sütés

főzés fortélyait, a télirevaló bekészítésének tudnivalóit, szabó- és
varrótanfolyamokat, a háztartási gépek helyes és gazdaságos keze
lését, a helyes étkezési és higiéniai szokások kialakítását, a vendég
látás mai szokásait, a lakáskultúra alapszabályait, foglalkozhatna
az öltözködéssel, a divattal, a szépítőszerek alkalmazásával. Az
egészségügyi felvilágosítás - a közvetlen tanácsadás mellett - vi
szont például az alkoholizmus és az egykézés problémájával, a
munkahelyi ártalmakkal és balesetekkel a mezőgazdaságban, gyer
meknevelési tanácsadással, a paramedicina népbutító hatásával, a
helytelen táplálkozási és más téves szokásainkkal, a fertőző beteg
ségekkel, az orvostudomány eredményeivel. A beidegződött rossz
szokások megváltoztatását az a példa is indokolja, hogy még ma is
a takaros település jómódú házaiban a fürdőkádat, illetve a zuha
nyozót csak egyszer használják egy héten. A jogi tanácsadás az
ügyvéd nélküli települések jogi tájékoztatását szolgálná és nem
utolsósorban iugyenes volna, mint ahogy a napi- és hetilapjaink is
csinálják, de tájékoztathatnának a vállalati vagy szövetkezeti alapí
tások jogi útvesztőiről és az állami vállalatok szabálysértéseiről is.
Külön program foglalkozhatna a gyermekek szórakoztatásával.
A játszóház mellett lehetne képzőművészeti, zenei, irodalmi, ter
mészettudományi, madártani, honismereti stb. tábor. A művésze
tek és a humán tudományok népszerűsítését is meg kellene szer
vezni, amint azt a kishegyesi példa is bizonyítja. Ott ugyanis a
klasszikus zene hallgatása és annak ismertetése, magyarázása mel
lett szórakozott a közönség, mégpedig a Vajdaság egyik legismer
tebb zenepedagógusának a közreműködésével. Ez is azt tanúsítja,
hogy lehet lelkes szakembereket megnyerni e nemes cél érdeké
ben. Valószínű, hogy a magyarországiak is támogatnák a munkát.
El sem képzelhető, hogy egy eldugott kis bánáti magyar falunak
mit jelentene például a népszerű és közismert Bálint gazda vagy a
gödöllői mezőgazdasági egyetem néhány tanárának az előadása.
Mindez és még számtalan más tevékenység lenne a művelődési
egyesületek korszerű munkaterülete, amit mind meg lehet valósíta
ni tudással, jó szervezéssel, de legfőképp erős akarattal. így talán
megmaradhatnánk, sőt magasabb fejlettségi szintre is léphetnénk.
Napló, 1993. október 6.

ÚJSÁGÍRÁS,
ERKÖLCS ÉS NEMZETTUDAT

Prim um non nocere

Ma, amikor bizonyossá vált, hogy a Magyar Szó (de a többi itt
megjelenő lap is) csak a délvidéki és az egyetemes magyarságtól
remélhet megfelelő erkölcsi és anyagi támogatást, akkor érthetet
len az a tudósítási stílus, amely most már úgy látszik, hogy hagyo
mányosan jelen van az említett lap legtöbb pesti tudósítójának írá
saiban. Az olvasónak már-már az p gyanúja támad, hogy az újság
magyarországi tudósítója csak az lehet, aki kedvezőtlen színekben
tünteti fel az ottani állapotokat. Pedig okulhatott volna a Magyar
Szó Csorba Zoltán kórógyi írása kapcsán, amikor is a jogos bírála
tok áradatát kellett elszenvednie, mivel a horvátországi magyarság
pusztulását a tudósítója jelentéktelen eseménynek értékelte és pá
nikkeltéssel vádolta a magyarországi újságírókat. Azóta sajnos be
bizonyosodott a Magyar Szó akkori tudósítójának a tévedése, de az
írások stílusa mit sem változott. A magyarországi hírekben csak
pártviszályokról, munkanélküliségről, rablásról, szegénységről,
fosztogatásokról, botrányokról, a költségvetés hiányáról, a mezőgazdaság és a nagyipar katasztrofális helyzetéről olvashatunk,
mintha ott semmmi pozitív dolog nem történne.
Ami még sajnálatosabb: nemcsak a hírek kiválasztásában jelent
kezik ez az egyoldalúság, hanem az egyes írásokon belül is az ese
mények bemutatásakor, ami sokkal veszélyesebb, hisz a tények tu
datos elhallgatásával teljesen megváltozhat a hír pozitív vagy nega
tív jelentése; ez azt jelenti, hogy az újságíró manipulálja az olvasót.
Mert milyen más véleményt lehetne alkotni arról az írásról, ame
lyet a Magyar Szó 1993. november 4-i száma közöl Egyetemisták a
sajtószabadságért címmel, és amelyben a féligazságok áradata ol
vasható. Már a nagybetűs szemet szúró cím sem teljesen pontos,
mert igaz az, hogy egy-két napon át egy bizonyos számú egyetemis

ta tüntetett a televízió épülete előtt, akikhez nem egyetemi hallga
tók is odacsapódtak, de az igazsághoz tartozik az is, hogy mindezek
a tüntetők csak magánemberként vettek részt, ugyanis az összes
egyetemista szervezet elhatárolta magát az ilyenfajta véleménynyil
vánítástól. A szövegben is folytatódnak a féligazságok. Az igaz,
hogy dr. Nahlik Gábor leváltotta az Esti egyenleg néhány munkatár
sát, csak azt nem említi a cikk, hogy miért, ezzel úgy állítva be az
eseményeket, mintha ez minden ok nélkül történt volna, vagy csu
pán a demokratikus hírközlés letörése végett. Az Esti egyenleg főszerkesztője, Bánó András ugyanis a Sony cég bizonyítása szerint
összemontázsolt videoszalaggal manipulálta a közvéleményt, és je
lentős erkölcsi kárt okozott ezzel az országnak. Tettét előzőleg
letagadta, de amikor a Sony cég bizonyítása ismertté vált és a levál
tás indokolttá, minden bejelentés nélkül megtagadta a munkát.
Csak ekkor következett be a felmondás. A sztrájkbizottsággal kap
csolatos események is csak féligazságok, hisz a televízió több mint
3000 dolgozója közül csak 270-en csatlakoztak a sztrájkbizottság
hoz. Az is szemet szúr, hogy a cikkíró részletesen idézi egy névte
len egyetemista (vagy egyetemisták) nyilatkozatát, de egy szóval
sem említi dr. Nahlik Gábor magyarázatát, amit a külföldi újság
íróknak rendezett sajtótájékoztatón ismertetett, s amelyen a Ma
gyar Szó pesti tudósítójának is illett volna részt vennie, vagy ha ott
volt, akkor arról is beszámolnia, mert így követeli meg az objektív
tájékoztatás. Az is megoldás lehetett volna, ha a bizonytalan erede
tű petíció idézete mellett ismerteti dr. Boross Péter belügyminisz
ter parlamenti felszólalását, aminek talán van akkora erkölcsi sú
lya, mint pár száz egyetemista és ugyanannyi kormányellenes tün
tető követelésének.
A nemzettudatnak az egyik alapfeltétele az önbecsülés. Épp
ezért volt több mint hetven éven át a kisantant-politikának egyik fő
fegyvere a magyarság bemocskolása, a „bűnös nemzet”-elmélet
hangoztatása és ily módon a magyarság önbecsülésének a csorbítá
sa. Az igazat megvallva, hatásos módszernek bizonyult, hisz elég
mély nyomokat hagyott a magyarság tudatában, olyan mélyeket,
hogy már magunk is ócsároljuk a nemzetet. Pedig lenne kitől ta
nulni, hisz a „mennyei nép” épp ennek az ellenkezőjét teszi. Persze
ez sem helyes, és hatása szemmel látható, hisz az önértékelésben a

(manipulálható) tömeg a világ lakossága fölé helyezi magát és még
a halott fiai, a nyomor, az elvándorlás sem képes kijózanítani ebből
az önimádatból. Mi pedig semmibe vesszük eredményeinket, kétel
kedő kishitűek, elégedetlenek vagyunk az elértekkel, még magun
kat is lebecsüljük más népekkel szemben, és ennek a sikerélmény
nek a hiánya rátelepszik tudatunkra, aminek a következménye a
lényegesen nagyobb számú infarktus, depressziós állapot, alkoho
lizmus és öngyilkosság.
A siker pedig lépten-nyomon fellelhető. Pest ellátottsága bár
mely európai fővárossal fölveheti a versenyt. A kultúra sem hal
doklik, amint azt egyes vészjósló újságírók következtetni vélték. Az
újságok, a folyóiratok száma még növekedett is, a könyvkiadás pe
dig nem sorvadt el. Épp most jelent meg a Magyar Nagylexikon első
kötete, amelyről ugyancsak szívesen olvastam volna az utcai randalírozásról szóló hír mellett. Sajnos ilyen dolgokról nincs tudomása
a tudósítónak, pedig nem szerencsés dolog, ha az olvasó tájékozot
tabb itthon, mint az újságíró ott. Ha viszont tájékozódott és a pozi
tívumokról mégsem hajlandó beszámolni, és ezzel nemzettudatun
kat erősíteni, akkor jobb, ha semmit sem ír, mert így önbecsülésün
ket nem károsítja. Az orvosi etika egyik alapelve ebben az esetben
az újságíróra is vonatkozik: Primum non nocere! (Elsősorban ne
árts!)
Napló, 1993. november 17.

EGY TÉVÉSTÚDIÓ ARCULATÁRÓL

Köztudott, hogy a médiának fontos, a televíziónak pedig kiemel
ten nagy szerepe van a társadalom politikai, művelődési, gazdasági
és egyéb szemléletének kialakításában. Ezért minden hatalom, de
főként a diktatúrák mindent megtesznek, hogy ezeket a hírközlő
eszközöket az irányításuk alá vonják.
Csaknem ötven éven át a kommunista befolyás jellemezte a ju
goszláviai magyar tájékoztatási eszközök hangvételét is. A legkifejezettebb módón az Újvidéki Televíziónál jutott kifejezésre ennek
a magyarságtudatot sorvasztó hatása, mert a Fekete Elvira, Szakál
las Ottó vagy Milenkovics Szvetiszláv irányította műsorpolitika
kezdetben a kommunista hatalmat, majd a látszólagos rendszervál
tás után az átvedlett szocialistákat szolgálta és szolgálja ma is. A
munkatársak negatív szelekciója teljes erővel működött, így mind
azoknak a személyeknek, akik a jugoszláviai vagy az egyetemes
magyarságért valamit is tenni akartak, távozásra voltak ítélve. Ilyen
vagy hasonló okokból a televízió munkatársai máshova, többen
Magyarországra vagy kényszerszabadságra voltak kénytelenek tá
vozni, mint például Homyik Miklós, Bódis Gábor, Keszég Károly.
Jugoszlávia széthullása után és a gazdasági zárlat bevezetésével
azonban, a kedvezőbb anyagiak reményében, már olyanok is Ma
gyarországon próbáltak munkát, újságírói állást találni, akiknek
ilyen okuk nem volt a távozásra, hisz a rendszer leghívebb kiszolgá
lói voltak. Főleg az utóbbi ókok miatt vált e folyamat nagyobb
méretűvé, annyira, hogy az Újvidéki Televízió magyar szerkesztő
sége már munkaerőhiánnyal küszködik, aminek az lett a következ
ménye, hogy az arra alkalmatlan bemondók, újságírók, szerkesztők
az eddig is kifogásolható műsort katasztrofálisan alacsony színvo
nalra süllyesztették.

A másik, ugyanilyen jelentőségű bajt az jelenti, hogy ezek az
emberek - kihasználva a magyar sajtószervek jóhiszeműségét, tájé
kozatlanságát és segítőkészségét - mind tömegesebben épülnek be
a magyar tájékoztatásba, aminek káros hatása több irányú. Az első,
hogy a megalkuvó újságírók nem a jugoszláviai magyarság érdekeit
akarják szolgálni (hisz eddig se ezt tették), hanem saját karrierjü
ket próbálják építeni, és ebben minden eszközt felhasználnak. A
második, hogy abbéli félelmükben, nehogy múltbeli gerinctelen
magatartásukra fény derüljön, minden eszközzel meg szeretnék
akadályozni a becsületes, éppen ezért mellőzött jugoszláviai ma
gyar újságírógárda magyarországi működését. Az sem jelent meg
oldást, hogy a volt szabadkai, most bajai székhelyű K-23-as tévés
vállalkozás tudósítson a jugoszláviai magyarságról, egyrészt mert
elsősorban üzleti vállalkozást folytat, másrészt - mivel nem él e
környezetben - a problémákat sem érzékeli megfelelőképpen. A
megoldást az jelenthetné, ha szabadkai vagy esetleg más központ
tal megszületne egy független, főleg az Újvidéki Televíziótól füg
getlen tévé- és rádióközpont, amely a jugoszláviai magyarság politi
kai, kulturális, gazdasági és egyéb életéről reális, gyors, színvonalas
és hiteles tudósítást adna. Műsorpolitikájának mindenképpen a
VMDK politikájának és programjának szellemét kellene tükröz
nie, főleg a hármas autonómia kérdésében, hisz az itteni magyar
ság elsöprő többsége ezt az elvet támogatja. A függetlenségét, fő
leg a gazdasági függetlenségét azért mindenáron meg kellene tar
tania, hisz ezzel elkerülhetné az egypártrendszerbeli elhajlásokat,
kritikusabban viszonyulhatna az esetleges hibák, mulasztások iránt,
elkerülné azokat a vádakat, hogy egy párt szócsöve, és nem utolsó
sorban biztosítaná azoknak az értelmiségieknek a szerepvállalását
is, akik nem tagjai a VMDK-nak, de a jugoszláviai magyarságért
vállalják a kiállást.
Az ilyen profilú tévécsoport megalakítására adottak a káderfel
tételek, hisz egy újságírócsoport tiszteletdíjasan, rendes munkája
mellett felvállalta ezeket a feladatokat, és a lehetőségekhez mérten
a szegedi bejegyzésű Délvidéki Videó Krónika Betéti Társaság ál
tal megpróbál helytállni.
A továbblépést az jelentené, ha sikerülne egy alapítványt létesí
teni, hogy szponzorok és alapítványok és természetesen a tudósítá

sokból származó jövedelme által megfelelő műszaki feltételeket is
lehessen biztosítani. A műsorpolitikát egy kuratórium határozná
meg, amelyben helyet kapnának a VMDK, a JMMT, a VMMSZ
képviselői, a szponzorok, a donátorok, valamint a Magyarok Világszövetségének és a Magyar Televíziónak a képviselői. A munkaprogram kidolgozása a kuratórium feladata, de ebben - az aktuális
politikai, gazdasági, kulturális, társadalmi események hírei mel
lett - fel kellene vállalni hosszú távú feladatokat is. így a hagyo
mányápolást, a szülőföldhöz kötődő honismereti műsorok készíté
sét, nemzeti ünnepeink, évfordulók, ünnepségek alkalmi műsorral
való megjelölését, olyan programokat, amelyek a népnevelést, a
magyarságtudat erősítését szolgálnák, filmdokumentációt kellene
készíti szellemi és tárgyi értékeinkről. Ezeknek a feladatoknak ter
mészetesen csak olyan újságírók tudnak eleget tenni, akik nemcsak
hivatásuk kiváló mesterei, de a magyarságért munkálkodó hitük is
erős és becsületes.
1993. november 20. - Elhangzott a Magyarok Világszövetségé
nek egyik szaktanácskozásán Budapesten.

NYÍLT LEVÉL
A 7 NAP SZERKESZTŐSÉGÉNEK

Tisztelt Szerkesztőség!
Mint a lap és az Orvos a családban című rovat több évtizedes
külső munkatársától remélem, hogy nem veszik rossz néven azokat
az aggályaimat és megjegyzéseimet, amelyeket a jobbítás szándé
kával e rovat színvonalának már-már katasztrofális romlása miatt
szándékozom tenni. Nyílt levélben azért, mert az indirekt figyel
meztetések eddig süket fülekre találtak.
Legutóbb a Napló hívta fel a figyelmet az egészségügyi nevelés
sel kapcsolatos írások kifogásolható minőségére, minden ered
mény nélkül, annak ellenére, hogy az ismeretterjesztő munkák
semmivel sem képeznek alacsonyabb kategóriát az igényes tudo
mányos értekezéseknél. Sőt, a társadalomra (ebben az esetben a
jugoszláviai magyarságra) kifejtett káros hatásuk szélesebb körű,
mint egy szűk rétegnek szóló írás. Most, amikor a tájékoztatás, de
főleg a sajtó által végzett ismeretterjesztés nagy anyagi nehézsé
gekbe ütközik, és lehetőségei beszűkültek, nem engedhető meg a
semmitmondó, haszontalan, rossz nyelvezetű, sőt káros írások köz
lése. Már azért sem, mert pár oldallal előbb épp a lap emel szót az
anyanyelv szeretete, megóvása és helyes használata érdekében.
Egy ilyen nagy múltú és széles érdeklődést élvező rovat nem
engedheti meg, hogy hétről hétre a nyelvi hibák egész tárházát
sorakoztassa fel, pontatlan ismereteket terjesszen, sőt néha badar
ságokkal rontsa hírnevét. Elég csak kézbe venni az utóbbi néhány
hét termését, hogy a példák özönét bemutassuk. Ez alkalommal
azonban csak az idei, az 1993. január 15-i, a február 19-i, a május
28-i és a június 18-i számból merítjük a példákat.
Már a téma fölvezetése is kifogásolható, hisz mondatról mon
datra változik a kórelőzmény, a megoldás és a betegség ismerteté

se. Nincs rendszer az anyag bemutatásában, mert helyesen a kór
előzményt a betegség ismertetése kell hogy kövesse, majd a végén
következik a megoldás. Ezt a rossz stílusú, nehezen érthető szöve
get rontja a hibás mondatszerkesztés. Gyakran hiányzik a mondat
ból az alany vagy az állítmány, illetve ezek ugyan az előző mondat
ban fellelhetők, de rossz vonzatban. Például: „Minél edzettebb az
egyén, annál nagyobb a teljesítőképessége és javul a koszorúerek
vérellátása.” Az olvasó persze úgy értelmezi, hogy az egyénnek
nagyobb a teljesítőképessége, holott nem erről van szó, hanem ar
ról, hogy az egyén edzettségével arányosan nő a szív teljesítőképes
sége és javul a koszorúerek vérellátása.
A naiv vagy érthetetlen megállapítások lépten-nyomon fellelhe
tők. Például: „A testedzés nemcsak mozgást jelent, hanem minden
olyan fizikai aktivitást is, amely — kifáradást eredményez.” Hát a
mozgáson kívül milyen más fizikai aktivitás létezik? Vagy például:
„... a kezelésnek is egyénre szabottnak kell lennie.” Mivel nincs két
egyforma ember, ezért minden kezelésnek egyénre szabottnak kell
lennie, ez alapvető orvosi szabály. Vagy például: „Freud szerint az
incestus (azaz a vérfertőzés; a szerző megjegyzése) fennáll a fiú
gyermek anya iránti szexuális vonzódásában...” Először is nem
anya, hanem anyja iránti, másodszor: talán csak a vérfertőzésre va
ló hajlam és nem maga a vérfertőzés. Vagy például: „Az agykérget
érő látási, hallási ingereket... szelektálni kell...” Mi módon lehet
szelektálni a hangingereket, ha a fülét senki sem képes csak a
kellemetlen dolgok elől elzárni? Vagy például: „hormonális és ál
talános” tünetegyüttes. Ha a hormonális tünetek nem általános
jellegűek, akkor melyek az általánosak? Vagy például: „Az ivaros
szaporodás kóros következményei ma már ismertek.” Ezek szerint
az emberiség, hogy elkerülje a kóros következményeket, ivartala
nul szaporodjon? Egypáran, remélem, azért mégis megkockáztat
juk az előbbit. Talán arról van szó, hogy a közeli vérrokonságból
születendő gyermek nagyobb kóros genetikai veszélynek van kité
ve. Az ilyen hevenyészett, odavetett megállapítások sora szinte vég
nélküli.
A bürokrata, terjengős mondatszerkesztés is gyakori. Például.
„... elektromos töltésű ionok...” Az ionok elektromos töltésű ré
szecskék, ezért fölösleges ezt külön föltüntetni. Kedvenc szava a

szerzőnek a „sajátos” kifejezés, amelyek az írások mindegyikében
jó párszor, persze szükségtelenül, fellelhető. Páldául: „... sajátos
ritmuszavarok...” Jó lenne tudni, milyen sajátosságai vannak a rit
muszavarnak. Máskor meg a szófukarság nehezíti az érthetőséget.
Például: „Az érváltozásokat az idegrendszer szabályozza...” Az
idegrendszer érváltozásokat nem okoz, esetleg az ér térfogatának a
változásait szabályozza.
Még nagyobb problémát jelent, hogy a szerző nem ismeri a sza
vak jelentésének árnyalati különbségeit vagy szótévesztést vét. Pél
dául: „A meghűlés egyéni jelenség, a nátha ... járványos.” Nem
egyéni, hanem egyedi. Vagy például: „Az ún. hisztériás eszméletvesztés drámai módon szokott megnyilvánulni.” Nem drámai, ha
nem teátrális módon. Színház mind a kettőt, de az egyik veszélyeset,
a másik pedig látványosat jelent, legalábbis a betegség megnyilvá
nulása szempontjából.
Helyhiány miatt lehetetlen még e négy szám írásainak is minden
nyelvi hibáját felsorolni, ez nem is szükséges, hisz majd minden
mondatban találhatunk nyelvi vétséget. Még csak a badarságok
bizonyítására szeretnék egy példával szolgálni: „... álló helyzetből
való hirtelen talpra állás következtében.” Hát ezt miként lehet csi
nálni?
Sokkal elszomorítóbb az a tény, hogy a szerző tárgyi tévedéseket
vét. Például: „A nátha idült formájának, a szénanáthának...” Az
idült nátha nem azonos a szénanáthával. A szénanátha idült nátha,
de nem minden idült nátha szénanátha. Még nagyobb hibának szá
mít például: „...a középfül egyensúlyszerve jön izgalomba...” meg
állapítás. Minden középiskolát végzett egyén előtt ismeretes
ugyanis, hogy az egyensúlyszerv (nem egyensúlyozó szerv, mint
ahogy a szerző helyenként használja) nem a középfül, hanem a
belső fül része. Miként tud valaki tanácsot adni, ha az alapvető
fogalmakat nem ismeri? Természetesen sehogy, azaz téves ismere
tekre oktat.
Ha 7 Nap szerkesztősége képtelen megfelelő munkatársakat ta
lálni, hasznosabb, ha a rovatot megszünteti vagy azt ritkábban,
esetleg csak időszakonként jelenteti meg, mert például dr. Molnár
Ernő főorvos írásai nagyon hasznosak. A 7 Napnak régebben jó és
nívósán alkotó külső munkatársai voltak. Az, hogy a sok közül csak

egy maroknyi megfelelő maradt, talán a lap inkorrekt magatartásá
nak is tulajdonítható, de mindez nem érdedmelne nagyobb figyel
met, ha a lap népnevelés helyett nem végezne népbutítást, mert ez
már bűn. Remélem és szívből kívánom, hogy e nagy múltú rovat,
okulva a hibákból, ismét a megfelelő színvonalra tud majd emel
kedni az olvasók hasznára és örömére.
Magyar Szó, Közös íróasztal, 1993. október 24.

JÓÍZLÉS ÉS NEMZETTUDAT

Gyásza van a nemzetnek, a nemzetünknek Magyarországon be
lül és a határain túl, mindenhol, ahol magyarok és a magyarokkal
együtt érzők élnek. A 20. század magyar történelmének egyik leg
nagyobb alakját szakította tőlünk el a korán jött halál, akinek mun
kássága e rövid idő alatt is korszakalkotó volt. Jelentőségét csak a
történelem fogja majd pontosan meghatározni, de már most is ér
zékelhetők azok az eredmények, amelyeket a nemzet az irányítása
mellett e rövid idő alatt elért. Ezeket a sikereket még az ellenségei
is kénytelenek elismerni.
Ez az írás nem méltó egy ilyen jelentős személyiség érdemeinek
a méltatására, mi több, az elbírálására, de azt mindenképp meg
kell állapítani, hogy ötven év után Antall József volt az első magyar
miniszterelnök, aki nyíltan és bátran felvállalta a határon túli ma
gyarság érdekeinek képviseletét. Tizenötmilliónyi magyarnak volt
lélekben a miniszterelnöke, vezetője a „hazának a magasban”,
ahogy Illyés Gyula mondta, amelybe beletartozik az anyaországon
túl a Nyugat, Erdély, a Székelyföld, a Felvidék, a Kárpátalja és
Orom, Zenta, Bogaras magyarsága is. Halála mindannyiunk szá
mára veszteség, amit a jóérzésű magyarok óriási többsége megér
tett és át is érzett. Búcsúztatására ezért gyűlt össze a magyarság, de
a világ is képviseltette magát, azok pedig, akiknek nem állt mód
jukban személyesen részt venni a temetésen, mélyen a szívükben
élték meg a gyászt. Siratni gyűlt össze a nemzet, és amikor egy
egész nemzet gyászban áll, a „búcsúzót ne kuplé-dal zengje”, nem
zeti bánatunkat „ki meri siratni verkli futamokkal?” A józan ész
azt sugallná, hogy becsületes magyar ember semmi esetre sem.
Ezért megdöbbentő és érthetetlen, hogy miközben a nemzet a
nagy fiát temeti, a Szabadkai Rádió magyar lakodalmas muzsikát
közvetít, méghozzá sokszor primitív szövegű dalokat.

Köztudott, hogy a Rádió jövedelmének nagyobbik részét a rek
lámok és zenés üdvözletek díjából valósítja meg, mégis lett volna
megoldás, és nem kellett volna az egynapi bevétel ellenében pénz
zé tenni a szerkesztőség önbecsülését és tekintélyét. Ha már a Rá
diónak nem volt módjában lemondani és kártalanítani a megren
delőket, egy kis jóakarattal olyan műsorváltoztatást lehetett volna
végrehajtani, amely biztosította volna az üdvözletek közvetítését, a
temetés ideje alatt viszont az ennek a hangulatnak megfelelő mű
sor beszerkesztését. Ha a szerkesztőségben lett volna egy csöppnyi
nemzettudat, akkor át tudta volna érezni e vidám, duhajkodó mű
sornak a nemzetsértő voltát. De ha az egyetemes magyarsággal
lélekben nem is tudott azonosulni, ami mélységesen sajnálatos do
log lenne, akkor is azt diktálta volna a jóízlés, hogy visszafogottság
ról tegyen tanúságot, amikor a szomszédban temetés van. Ezt min
den jóérzésű ember így tette volna, különösen ha erre vonatkozóan
figyelmeztetést is kapott. Nem kerülhette el a figyelmét ugyanis az
a tény, hogy a máskor nagyszámú magyarországi megrendelések
erre a szombatra elmaradtak.
Sajnos az itteni magyarság már nem volt ennyire öntudatos, pe
dig akit gyászolt a nemzetünk, az Orom, Bogaras, Zenta magyarsá
gának az érdekeiért is harcolt. Érthetetlen ez a magatartás, az
összetartozás érzésének ilyen méretű hiánya, a magyarság sorsa
iránti ekkora közömbösség és érdektelenség. Csonka, sebzett, be
teg lelkületű ez a közösség, ha már ennyi nemzettudat sem lakozik
benne, és ha ez így van, akkor meg is érdemli, hogy eltűnjön a
népek közösségéből. Talán még nem vagyunk annyira eszelősek,
hogy fájdalmunkban Kun Abigél módján víg nótára fakadjunk. Ta
lán még nem tompult el annyira veszélyérzetünk, hogy ne tudnánk
fölfogni, milyen nagy bajban vagyunk, és hogy csak az egyetemes
magyarság segítségével leszünk képesek e területeken fennmarad
ni. Ha azt akarjuk, hogy iskoláink, színházaink, sajtónk, televízi
ónk, rádiónk legyen, akkor ezt csakis összefogással valósíthatjuk
meg, és ha az eljövő évtizedekben is magyar dalt szeretnénk külde
ni szeretteinknek, a nemzet segítsége, támogatása nélkül erre vajon
lesz-e lehetőségünk?
A nemzet gyászával való azonosulás nemcsak az egyetemes ma
gyarság szemszögéből lett volna fontos, de sokkal inkább számunk

ra, mert erősítette volna nemzettudatunkat és biztonságérzetünket.
Már az is ellentmondásos dolog, hogy miközben a VMDK képvise
lői részvétünket és együttérzésünket tolmácsolták Budapesten, ad
dig azok, akik nevében szóltak, itthon vígan dalikáztak. A jugoszlá
viai magyarság megmérettetett és ez alkalommal könnyűnek talál
tatott. Figyelmeztetés ez legfőképp az értelmiségiek számára, hogy
a nemzettudattal nagy bajok vannak, és ennek erősítése mindanynyiunk feladata. Ha csak feleannyi nemzeti büszkeség és öntudat
lenne bennünk, mint amennyi a többségi nemzetben van, már elé
gedettek lehetnénk, és nem követtünk volna el ekkora baklövést.
Ezért legyen ez az írás vezeklés és bocsánatkérés.
Napló, 1994. január 5.

KALLÓDÓ ÉRTÉKEINK

Vitathatatlan tény, hogy a jugoszláviai magyar kulturális élet
majdnem egészében irodalmi, illetve a humán tudományokon ala
puló, hisz az újságok, folyóiratok, a szaklapok kizárólag e témakör
rel foglalkoznak. Talán csak a Létünk vagy az Oktatás és Nevelés
oldalain bukkannak fel nagy ritkán természettudománnyal kapcso
latos írások, de ezek száma egyrészt elenyésző, másrészt tanítási,
nevelési, tehát pedagógiai szándékkal íródtak. A nem humán tudo
mányok közlési, de még ismeretterjesztői lehetőségei is minimáli
sak.
Ezért meglepő, aggasztó, sőt bosszantó, hogy egyik legrégibb
vajdasági magyar nyelvű folyóiratunkat, az Egészséget - amely
csaknem negyven éve (a 39. évfolyamnál tart) megszakítás nélkül,
annyi viszontagság, anyagi gond, szerkesztőségi válság, politikai
buktatás vagy rosszindulat árán mind a mai napig megjelenik -,
mennyi közöny, érdektelenség, lekicsinylés veszi körül. A fogyatko
zó példányszám, a munkatársak számának megcsappanása, az
anyagi és erkölcsi elismerés hiánya, a szakmai visszhangtalanság
már évek óta gyökereiben sorvasztja e lapot, amely most is életha
lálharcát vívja és legválságosabb időszakát éli. Az is meglepő, hogy
pár hónappal ezelőtt, természetesen okkal, mekkora tiltakozást
váltott ki négy magyar nyelvű folyóirat megszüntetésének szándé
ka, az Egészség vajúdásáról viszont egy szót sem ejtettek.
A vajdasági magyarság számára nagy veszteség lenne e folyóirat
megszűnése. Még a mostani formájában és tartalmával is sok pozi
tívumot hordoz, de szinte felmérhetetlen az a lehetőség és érték,
amit egy megreformált, új tartalommal gazdagított, minden tekin
tetben igényesebb lap nyújthatna olvasóinak, ugyanakkor megnyi
latkozási lehetőséget a ma hallgatásra ítélt, természettudománnyal

foglalkozó szakemberek számára. Vitathatatlan, hogy az itteni ma
gyarságnak szüksége van egy nem kimondottan tudományos isme
retterjesztő lapra, amelynek elindítása ma szinte megoldhatatlan
nehézségekkel járna, viszont itt van egy létező, nagy múltú folyó
irat, amely megfelelő segítséggel betölthetné ezt a szerepet.
A lapot 39 évvel ezelőtt a Szabadkai Egészségvédelmi Intézet
egyik tevékenységeként (a betegségmegelőzés, illetve a felvilágosí
tás érdekében, amire az alapszabályzata is kötelezi) dr. Licht Antal
indította. Az Egészség megfelelő színvonala révén jelentős kulturá
lis szerepet töltött be, a magyar nyelvterületen a maga nemében
egyedülálló volt, még Magyarországon sem létezett hasonló téma
körű kiadvány, ezért mind Jugoszláviában, mind külföldön nagyon
népszerű volt. E felvilágosító-kiadói tevékenység alaposságát bizo
nyítja az a tény is, hogy a lapkiadás mellett könyvkiadással is foglal
kozott az alapító. Több mint félszáz kisebb-nagyobb formátumú
könyvet jelentetett meg, ami a háború utáni, magyar könyvekben
szűkölködő időkben nagy segítséget jelentett a jugoszláviai ma
gyarság egészségügyi felvilágosításában.
Dr. Lich Antal tevékenységének megszűntével nagy anyagi és
színvonalbeli válságba került a lap. Bizonyos politikai körök a meg
szüntetésére, pontosabban anyagi elsorvasztására is gondoltak, de
az utolsó pillanatban mindig sikerült megmenteni. Igaz, hogy az
alapítói és a szerkesztői hozzáállás már nem a hatásosságot, nem a
jugoszláviai magyarság kulturális felemelkedését tekintette fő cél
jának, hanem csak az volt a fontos, hogy egyáltalán megjelenjen és
ne okozzon politikai bonyodalmat. Az alapítónak (amely jelenleg a
Szocialista Szövetség és az észak-bácskai önigazgatási érdekközös
ség, de mindkettő megszűnőfélben van, az új alapító pedig még
ismeretlen) tudomásunk szerint nincs konkrét elképzelése a folyói
rat jellegéről és szerepéről. Voltak olyan indítványok, hogy az
egészségügyi felvilágosítás mellett jelentősebben foglalkozzon a
szexuális neveléssel, ami azt jelentené, hogy beszűkülne a hatósu
gara. Még veszélyesebb az a terv, hogy kétnyelvű legyen a kiad
vány, ami a „beolvasztás” első fázisát jelentené. Gondot jelent az
is, hogy a munkatársak száma kicsi, majdnem kizárólag a szabadkai
egészségügyi dolgozókra épül, akik közül sokan felkérésre, sőt
megbízásból írták a cikkeket, és bár hivatásuk kiváló szakemberei,

az ismeretterjesztés követelményeit nem mindegyikük ismeri vagy
tartja be. Mindez és sok egyéb ok vezetett oda, hogy az Egészség
ma nem tölti be azt a szerepet, amelyre megfelelő hozzáállással és
szakértelemmel képes lenne.
Az egészségügyi felvilágosítás mellett, ami eddig általában a be
tegségek legrészletesebb ismertetését jelentette, szólni kellene a
természettudományok legújabb eredményeiről, a környezetvéde
lemről, a jugoszláviai magyarságot sorvasztó okokról: az egykézésről, az alkoholizmusról, az öngyilkosságról, a családot bomlasztó
tényezőkről, a szektásságról, a népszaporulatról, a kiköltözésekről,
hisz ezek befolyásolják legfőképp az egyén testi és lelki jó közérze
tét, kiegyensúlyozottságát, tehát egy közösség általános egészségi
állapotát, ugyanis az egészség mai tudományos meghatározása „a
testi, szellemi és szociális teljes jólét állapota”. Tájékoztatni kelle
ne a jogokról, az előírásokról, a nyugdíjtörvényről, az egészségügyi
intézmények funkcióiról, hogy az egyén tudhassa, milyen lehetősé
gei vannak az egészsége magóvására. Ismertetni kellene a tudo
mánytörténet legkiemelkedőbb mozzanatait, főleg a magyar tudo
mány nagy egyéniségeinek munkásságát, hisz a jugoszláviai ma
gyarság, de főleg a fiatalabb generáció alig ismeri azokat a nemes
tetteket, amelyek a magyarság, ez a világviszonylatban kis lélekszá
mú nemzet, az emberiség boldogulásáért tett. Pedig van mivel di
csekedni, és ennek tudata önbecsülésünket erősítené és hozzájárul
na annak a kisebbségi komplexusnak a megszüntetéséhez, ami a
fent említett és még szóvá nem tett okokkal együtt a nemzetiségi
sorsban élő magyarságot már több évtizede sorvasztja.
Ez az írás nem alkalmas arra és nem is volt célja, hogy egy
folyóirat részletes programját fölvázolja. Célja, hogy rámutasson
azokra a lehetőségekre, amelyeket e mellőzött lap nyújtani tudna.
A jugoszláviai magyarságnak jobban kellene pártfogásba vennie a
folyóiratot, mint ahogy ezt más magyar nyelvű újságokkal is tette,
az értelmiségnek pedig olyan szakmai és erkölcsi segítséget kellene
nyújtania, amely megfelelő színvonalat és sikeres szerkesztési poli
tikát eredményezhetne.
Napló, 1900. október 17.

VITA, NÉPSZAPORULAT ÉS A LÉNYEG

Hetek óta folyik már a vita a délvidéki magyarság születési ará
nyának kedvezőtlen alakulásáról. Ez dicséretes dolog is lenne, ha a
vitázók az ebből eredő gondokról és a megoldásokról elmélkedné
nek ahelyett, hogy egymás családi vagy személyes dolgaiban vájkálnának. Mivel évekkel ezelőtt és azóta többször én magam is fölve
tettem e problémát (Kilátó, 1991. július 27., Napló, 1992. október
28.), ezért erkölcsi kötelességemnek tartom, hogy képességeim sze
rint megkíséreljem - e vita által sarkallva - újraértékelni kisközös
ségünk lenni vagy nem lenni kérdését.
Az Újvidéki Televízió Napjaink című adásában lezajlott műsor
hangvételét, amely a vitát kiváltotta, én sem tartottam a legmegfe
lelőbbnek, még akkor sem, ha annak őszinteségéről, nemes szán
dékáról és a vitázók beszédstílusáról már korábban meggyőződhet
tem, vagyis voltak róla előzetes ismereteim. Véleményem szerint
ugyanis (és ez a tudományos állásfoglalás is), ha valaki népművelő
szándékkal nyilatkozik, akkor úgy szóljon a hallgatósághoz, hogy
abban még az álszent kispolgári réteg se találjon semmi kivetniva
lót. Az egyéni stílusnak a köznapi kapcsolatteremtésben, de még az
irodalomban is helye van, nevelő célzattal viszont úgy kell megszó
lalni, hogy az mindenki számára elfogadható és befogadható le
gyen. Jó példa volt erre dr. Czeizel Endrének a nemi felvilágosítás
sal kapcsolatos televíziós előadássorozata, amely még a Szemérmetes Erzsókok számára is elfogadható volt. Ezért tartom elhibázottnak a vita hangvételét, amely nem felelt meg annak a konzervatív
ízlésű hallgatóságnak, amelyhez épp szólni akart. Nem számít ki
sebb tévedésnek a Magyar Szó Közösíróasztalunk szerkesztőjének
az a cselekedete sem, hogy már nem első alkalommal álnévvel
írott, gyalázkodó levelet közölt le, és csak utólagosan győződött

meg az említett tényről. Jobban oda kellene figyelni a közérdekű
témákkal kapcsolatos gyalázkodó levelek eredetére. A többi vicce
lődő vagy ironikus levél megválaszolására nem érdemes időt és
energiát pocsékolni, mint ahogyan Fekete Elvira politikai indítta
tású nemzetgyalázó nyilatkozatára sem. Sokkal inkább szükséges
azonban reagálni arra az újságírói levélre, amely a Magyar Szóban
jelent meg, de ha az emlékezetem nem csal, akkor az Újvidéki
Rádióban is elhangzott. Hasonló ironikus írást a Napló is közölt.
Ezek az írások több kivetnivalót is tartalmaznak. Először, hogy a
délvidéki magyarságnak a megmaradást jelentő küzdelmében az
ellenkező oldalon állnak ezek az újiságírók, hisz hivatásuk folytán
tudniuk kellene az itteni magyarságnak a már-már katasztrofális
nak mondható demográfiai adatairól. Másodszor, ha már e témá
val foglalkozni szándékozott az újságíró, akkor miért nem maradt
meg e probléma boncolgatásánál, ahelyett, hogy vitapartnere csa
ládi ügyeit elemezné. Harmadszor, de nem utolsósorban számomra
nagyon visszatetsző dolog, ha valaki egy másik nemzet számlájára
viccelődik, főleg akkor, ha a vicc alapjául szolgáló állítás nem is
igaz. Bennünket, magyarokat is szíven üt, ha á magyar nőket valaki
könnyűvérű cselédlányoknak mutatja be.
Hasonló módon sérti a cigányságot az olyanfajta viccelődés, mi
szerint „a cigány jobban élvez a csinálásban, mint a gyermekáldás
ban”. Vidékünkön az itt élő népek közül talán a cigányság ragasz
kodik legjobban gyermekéhez, még akkor is, ha ez a mi szemszö
günkből nézve másképpen látszik. Pályám kezdetén egy éjjeli orvo
si ügyelet alatt egy cigánycsecsemőt hozott be az édesanya a kór
házba. Többnapos állami ünnep lévén, mivel már volt erre példa
más nemzetiségűeknél, az volt az első benyomásom, hogy a szülők
egy pár napra meg akarnak szabadulni a gyermekápolási kötele
zettségtől, és erre legjobb megoldásnak a kórházi elhelyezést tart
ják. Szerencsémre a jóval tapasztaltabb ápolónő a fülembe súgta:
„Doktor úr, vigyázzon, a cigány anya, ha az bármilyen módon is
elkerülhető, nem válik meg a gyermekétől.” És neki volt igaza,
szerencsémre hallgattam rá. Azóta tudom és már magam is több
ször tapasztaltam a cigányságnak ezt a családszeretetét. Volt rá
eset, hogy a cigánygyerek mégis kórházi kezelésre szorul. Ekkor az
egész cigánycsalád a kórházudvaron vert fel sátrat, hogy egy pilla

natra se hagyja magára a gyermeket. A cigányság körében ismeret
len az újszülött- vagy csecsemőgyilkosság, szemben például a ma
gyarsággal, amelynek soraiban minden évben adódik egy-kettő.
Ezért az ilyenfajta „humorizálás” ízléstelen. A magyarság rossz de
mográfiájához való helytelen viszonyulás, főleg az újságírók részé
ről, megmagyarázható bár, de meg nem bocsátható. A magyarázat
hoz hozzátartozik, hogy a gyökerek mélyre hatolnak.
Hogy népünkben mennyire mélyen él az egykézés íratlan törvé
nye, azt egy minapi Vajszló környéki esemény híven tükrözi. E
vidék eltorzult népesedési szokásaira és hagyományaira Kodolányi
János már több évtizeddel ezelőtt felhívta a figyelmet. Sajnos azóta
sem változott lényegesebben a helyzet. Nem oly rég a környéken
egy fiatal orvosnőnek mégis sikerült néhány fiatal házast megnyer
nie annak, hogy legalább három gyermekáldást vállaljanak. Az első
gyermek születésekor nagy volt a családi öröm, és a falu népe is
nagy tisztelettel gratulált az ifjú párnak. A második terhesség alatt
már csóválta a fejét a család és a falu népe is, de még elfogadta a
lázadást az ősi törvények ellen. A harmadik terhességnél már útonútfélen gúnyos tekintetek és epés megjegyzések fogadták a leendő
kismamát, és amikor a harmadik gyermek is megszületett, a nagy
mama már nem volt képes elviselni a falu íratlan szabályának, az
egykézés törvényének a megszegéséből fakadó szégyent, és a pad
lásgerendára felakasztotta magát. Vidékünkön talán még nem tör
tént ilyen szélsőséges eset, de a mostani vita hangneme és például
az a kifejezés, amellyel a többgyermekes családokat illetik, hogy
„nyulak módján szaporodnak”, jelzik az ellenszenvet. Ezt sugallják
az e tárnával kapcsolatos ironikus hangú levelek is.
Vidékünk eltorzult erkölcsi törvényei sem tudják elfogadni a
többgyermekes családmodell-ideált, de a legelszomorítóbb az,
hogy nem csupán a falu lakossága és a város elfogult kispolgári
rétege ítéli el az íratlan törvénynek, az egykézésnek a megszegőit,
hanem az értelmiség nagy többsége is, és a közvéleményt is ebbe az
irányba igyekszik irányítani. Ha a probléma szóba kerül, tréfával
vagy iróniával szereznek igazuknak érvényt, ha pedig ez a hangnem
nem ildomos, mert a népünket elsorvasztó egykézést hivatalos
megnyilatkozásoknál nem okos dolog helyeselni, akkor a szegény
ségre hivatkoznak.

A gyökerek mélyek. Erről tanúskodik az a példa is, miszerint a
bánáti megdöbbentő demográfiai adatok ellenpontozására egy vaj
dasági magyar lapban a boldog családot megtestesíteni kívánó
szerkesztő képillusztrációként megelégszik csupán a kétgyermekes
családmodellel, holott az lett volna a magától értetődő, hogy lega
lább háromgyerekes családot állított volna példaként a mellékelt
illusztrációban. Ezért az értelmiségnek, mikor erről a problémáról
nyilatkozik, nagyobb érzékkel és hozzáértéssel kellene a témával
bánni. Ezeket az álszent és hazug indokokat meg kell cáfolni.
Az igaz, hogy az egykézésnek gazdasági okok a gyökerei, de
nem a szegénység, hanem a kapzsiság. A cél az volt, hogy a már
megszerzett vagyon, „a cifra nyomorúság” ne osztódjon. Nem a
zsellérségre volt jellemző az egykézés, hanem a módosabb gazdák
ra. Ma sem a munkásnegyedekben hiányzik a többgyermekes csa
lád, hanem a gazdag városrészekben, és bár megváltoztak a gazda
sági körülmények, az esetek nagy többségében még csak az önző
vagyonőrzéssel sem indokolják az egykézést. A „fehér pestis” csírá
ja annyira beépült a magyarság tudatába, hogy csak hosszan tartó,
okosan szervezett és az értelmiségieket is megmozgató munkával
lehet majd kigyomlálni.
Az egykézők önzésére hadd idézzek Czakó Gábor Magyar-Ma
gyar Nagyszótár című művéből: „Egyke: magányosnak és önzőnek
tervezett gyermek, hasonló szülők 4cépmása, akik unokájuktól is
irigylik a nagynénit, a nagybácsit meg a többi rokont.”
A Kilátó az 1991. július 27-én megjelent írással (Rést ütni az
egykézés százéves átkán), elindított egy nagy családokat népszerűsítő
cikksorozatot, de ismeretlen okokból ez a nemes szándék abbama
radt.
Visszatérve újságíróink és a tollat ragadó polgárok reagálásaira,
érthetetlen ez az ironikus, elutasító magatartás, főleg az újságírók
részéről. Még akkor is, ha a nemes szándékkal nyilatkozó nem a
közízlésnek vagy a kispolgári elvárásoknak megfelelő módon szólt
a tévénézőkhöz. Az is bosszantó és erkölcstelen hozzáállás, hogy
csupán a magyarsággal kapcsolatos demográfiai megnyilatkozáso
kat bírálják. A többségi nemzetre vonatkozó aggódásokról, ame
lyek sokkal szervezettebb módon minden tájékoztatási eszközben
nap mint nap elhangzanak, tudomást sem vesznek. Sőt, a napok-

bán Újvidéken egy posztgraduális előadássorozat indult a szakem
berek számára, hogy kellő ismeretekkel vértezze fel őket az egykézés elleni küzdelemben. Érdekes, ezt nem tartották kifigurázásra
alkalmasnak. Csak a saját népünk sorvasztása ellen küzdőket te
kintik egyesek nevetségeseknek, csak azért, mert „csomagolás nél
kül” a szemükbe mondják hibáikat és erkölcsösnek tartott erkölcs
telenségüket? Pedig mi dolgunk a világon?
Sütő András szerint, hogy megmaradjunk. Megmaradjunk em
bernek és magyarnak egyaránt.
Magyar Szó, Kilátó, 1994. június 4.

V.
UTÓSZÓ

ZÁRÓJELENTÉS A JUGOSZLÁVIAI
MAGYARSÁG HELYZETÉRŐL
„Jó reménnyel, vak reménnyel,
Hogy ha megvirradna már!
De a hajnal csak nem pirkad,
S amit látunk, az se csillag:
Bolygó fény, vagy fénybogár!
(Vajda János: A virrasztók)

Most, hogy a szerkesztő a könyv kiadása előtt felszólított a három-négy évvel korábban írt írások újraolvasására és az eltelt idő
szak változásai miatt szükségeltetett esetleges korrigálásra, meg
nyugvással állapíthatom meg, hogy ma sem találok bennük semmi
kivetnivalót. Azt viszont sajnálattal tudomásul kell venni, Jiogy az
ajánlataimból csak nagyon kevés, az is csak nagy késedelemmel
valósult meg, amikor már az eredményesség minimálissá vált. Ta
lán ez is az oka a többi sok közül, hogy a délvidéki magyarság az
előző négy évhez képest minden tekintetben sokkal nehezebb hely
zetbe került. Lélekszámában megfogyatkozott, gazdaságilag szegé
nyebb lett, főleg a többségi nemzet háborús nyerészkedőihez viszo
nyítva, politikailag szétzilálódott, kultúrája sivárabb lett, lelki biz
tonsága és nemzettudata (amely eddig sem volt irigylésre méltó)
megingott, a szülőföldhöz való kötődése fellazult; már-már minden
kapocs szakadni látszik, az anyanyelvhez mostohábban viszonyul,
és megindult a teljes asszimiláció felé. Elmulasztotta a kor és a
politikai helyzet nyújtotta lehetőségeket, hogy szervezetten, meg
fontoltan, a lehetőségekhez mérten akár apró lépésekkel is szülő
földjében megkapaszkodjon és mind szellemiekben, mind pedig
anyagiakban gyarapodjon!
Sajnos a VMDK sem tudta elkerülni az egypártrendszerből fa
kadó buktatókat. Ha idejekorán létrejött volna egy értelmiségi szö
vetség, amint ennek gondolata már négy évvel korábban felmerült,
talán akkor ez mint egy párhuzamosan működő, nem konfrontálódó szervezet jó szándékú bírálataival meg tudta volna akadályozni
a pártosodást, a szélsőséges elhajlásokat, a karrierizmust, a bürok
ratikus és bolsevista módszerek meghonosodását és az aktív, túl
nyomó többségben értelmiségi tagok kiebrudálását a szervezetből!

Ha idejében megalakult volna a pénzügyi és gazdasági bizottság,
nem lett volna ok egy pénzügyi botrány korobbantására sem. A
szabadkai közgyűlésen ugyanis épp Ágoston András volt az, aki
körömszakadtáig ellenezte ennek a bizottságnak a megszervezését
és működését, ettől féltve az érdekszervezet jó hírnevét. Valójában
a saját és a csúcsvezetés hatalmának korlátozásától tartott, azt
szándékozta megakadályozni, hisz a pénzügyi dolgokban ez a cso
port sem volt tisztább a később megvádolt dr. Hódi Sándortól. A
pénzügyi botrány valójában csak ürügy volt a Hódival való leszá
molásra, ugyanis a többi vetélytársát Ágoston a szavazógépezete
révén már korábban félreállította. Hódi azonban keményebb dió
nak bizonyult, hisz ő volt a VMDK-nak a szellemi atyja, ezért csak
egy „hangzatos botránnyal”, a rágalmak özönével lehetett legyőzni
(ha ez győzelemnek számít), még azon az áron is, hogy e piszkos
harcra ráment a magyarságnak az egyedüli hathatós szervezete.
Mostanra a tagok közül a szervezetben csupán a manipulálhatók, a
VMDK-ból valamilyen pozíciót vagy előnyt élvezők és a kisszámú
idealista maradt, akik még nem tudják elhinni, hogy a négy évvel
korábban induló, oly felemelő, az egész itteni magyarságot összefo
gó, sokat ígérő szervezkedés ilyen kudarcba fulladt. Nem tudják
elfogadni a csalódást, azt, hogy jóhiszeműségüket és a magyarsá
gért vállalt tevékenységeiket mások saját karrierjük építgetésére
használták. Pedig előbb-utóbb rá kell döbbenniük a valóságra, ha
csak nem történik csoda és Ágostonék önként távoznak a csúcsve
zetésből. Akkor talán újra lehetne szervezni a szervezetet egy való
ban alulról építkező, demokratikus elvek alapján.
A délvidéki magyarság politikai helyzetének tragikus voltát az is
nehezíti, hogy a most alakult VMSZ-nek sincsenek olyan vezetői,
akik révén ez a szervezet a VMDK helyébe tudna lépni. A VMSZ
megalakítását ugyanis az tette szükségessé, hogy Ágostonnak a ha
talomhoz való makacs ragaszkodása következtében nem lehetett a
VMDK-t a bürokratikus és dogmatikus sallangoktól megszabadíta
ni és újból demokratizálni. Mivel most a magyarság politikai lelke
sedése - épp a csalódások miatt - a négy évvel korábbihoz képest
lesújtó volt, ezért a VMSZ szervezésénél az volt az elképzelés,
hogy a szervezet kezdeti lépésként az értelmiséget nyerje meg és
kapcsolja be a munkába, és ha már az eredmények mutatkozni

kezdenek, akkor remélhetőleg majd a tömeg is a szervezet mellé
fog állni. Sajnos nem így történt. Amíg a megbeszélések az értelmi
ségiekkel folytak, néhány karrierista más irányba is szervezkedni
kezdett. Nyilatkoztak a televíziónak és az újságnak, s mire az ala
kuló közgyűlés létrejött, a tisztségeket a hangoskodók már maguk
között felosztották. Ezek után az értelmiség (bár előzőleg a támo
gatásról biztosította a szervezetet), látva a történteket, visszavonult
és senki sem volt hajlandó vezetői tisztséget vállalni. Ezért ma a
VMSZ vezetőségének nagy többségét olyan szürke egyéniségek ké
pezik, akik nemhogy világnyelven, de még anyanyelvükön sem ké
pesek gondolataikat kifejteni. Siralmas látványt nyújtott az egyik
tévés szereplésük, amikor az általános, semmitmondó programszó
lamokon túl semmilyen kézzelfogható tervet nem voltak képesek
fölvázolni. Sajnos még ma is ez a helyzet, és remélni sem lehet
(ismerve ezen egyének képességeit), hogy külföldön és hazai kör
nyezetben olyan tekintélyt tudnának maguknak kivívni, amellyel
méltón és eredményesen képviselhetnék az itteni magyarságot.
Még elszomorítóbb, hogy egyik szervezetnek sincs még kidolgo
zott gazdasági programja, ezért teljesen kilátástalan, hogy miként
tud majd az itteni magyarság kilábalni ebből a mostani szegénység
ből. Miként fog majd a háború után, amikor a szociális helyzetre
érzéketlen piacgazdaság könyörtelen gépezete beindul, gazdasági
lag megkapaszkodni. Az elavult gyárak munkásai, akik főleg ma
gyarok, egyik napról a másikra mind az utcára kerülnek, de a pia
cot vesztett mezőgazdaság sem lesz képes az állástalanná vált mun
kástömegeknek munkát és kenyeret biztosítani. Ennek viszont vagy
a tömeges migráció lesz a következménye, vagy a gazdasági függő
ség. A szegénység okozta másodrendűségből pedig a legkönnyebb
kivezető út a beolvadás.
Semmivel sem jobb a helyzet a kulturális fejlesztési program
kidolgozása terén. Ahelyett, hogy mindkét szervezet a gyűlésezések, a programnyilatkozatok, külföldi utazások és tanulmányi ki
rándulások helyett munkához látna, mint a legádázabb ellenségek
egymás torkának esnek. Némileg ez érthető is, hisz a történelem
során mindig az eszmeileg legközelebb álló szervezetek küzdöttek
a legkönyörtelenebbül egymás ellen. A homousiont csupán egy be
tű különböztette meg a homoiusiontól, mégis máglyára küldték

egymás híveit. Az Informbüró, a Tájékoztató Iroda megbélyegezettei is kommunisták voltak, ennek ellenére nagyobb ellenségei vol
tak a kommunista rendszernek, mint a kapitalisták. Az viszont már
érthetetlen, miért éppen mi nem tudunk tanulni a történelemből.
Semmivel sem remélhető jobb és több a többi itteni magyar
szervezettől sem. A VMISZ csekély számú tagsága révén szinte
semmilyen hatást nem tud kifejteni a politikai, társadalmi és kultu
rális életünkre. A nagy reményekkel indított és ígéretes program
mal rendelkező VMMSZ is csalódást okozott, hisz az amatőr moz
galom megszervezéséből, művészeti és anyagi támogatásából, amit
fő feladatnak szánt, szinte semmi sem valósult meg. Sok hibával
megszervezte ugyan Tóthfaluban az értelmiségi találkozót, de a
tervbe vett folytatásra már nem volt ereje, így az egész eddigi mun
ka eredménytelen maradt. Eredményesebb volt viszont a JMMT,
helyesebben ennek csak bizonyos szakosztályai, de mivel működési
területe csupán a kulturális tevékenységre korlátozódik, ezért a
társadalomra gyakorolt szélesebb hatása elmaradt. Mindez azt je
lenti, hogy az itteni magyarságnak pillanatnyilag nincsen egyetlen
egy működő szervezete, amely biztosítani tudná e kisebbségi kö
zösség fennmaradását. Mi ugyanis csak magunkra számíthatunk.
Az északi és a nyugati támogatás segít rajtunk ugyan egy csöppnyit,
de a halat fogni nekünk kell megtanulni.
A szervezetlenség és a tétlenség az oka annak is, hogy nem
működik az itteni magyar műemlékvédelem és képzőművészeti ér
tékeink rendszeres begyűjtése is megoldatlan. Elintézetlen a sajtó,
a rádió, a televízió, a könyvkiadásunk problémája, de még ennél is
több gondot jelent az iskolarendszer mind nagyobb méretű leépü
lése. Nem történt meg az oktatás minőségi fejlesztése, sőt a tanerő
elvándorlással és az anyagi juttatások csökkentésével ez még rom
lott is, ami a diákok tömeges magyarországi iskoláztatását okozta
és okozza még ma is. Most már néhol nem az a gond, hogy a
magyar tagozatokon nincs elég férőhely, hanem hogy nincs kellő
létszámú osztály. Ha pedig a hatalom bezár egy kisebbségi tagoza
tot, ember legyen a talpán, aki az újraindítást ki tudja eszközölni.
Biztató dolog, hogy egyesek magányosan vagy kisebb csoportok
ba szerveződve, minden pártprogram nélkül cselekszenek és nem
adják fel a küzdelmet.

Úgy látszik, hogy szemléletváltás folyik a Híd és az Üzenet szer
kesztéspolitikájában is, ami dicséretes dolog, hisz az egész kulturá
lis életűnket kimozdíthatja a mostani helyzetből és egy új értékrendszerre alapozhatja.
A megoldást mégis csak egy értelmiségi összefogás jelentené.
Talán még nem késő, talán nincs még minden veszve. Igaz, hogy
Szempillánk is csuklik immár...
S ha az álom elnyomott,
S mi is alszunk, boldog Isten!
Akkor aztán késő minden —
Mozdulhat a tetszhalott! ...
(Vajda János: A virrasztók)
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A jugoszláviai magyar értelmiség köré
ben az utóbbi néhány évben folyt vitákát,
problémákat igyekszik felvillantani köny
vünk, amelynek anyaga a hetilapokban és
folyóiratokban megjelent írásokból állt
össze. Nemcsak megvilágítja, de meg is
magyarázza azokat az értelmiségi megnyi
latkozásokat, forrongásokat, amelyek ezt
az időszakot jellemezték.
Kötetünk öt részre tagolódik. Az első az
értelmiség és az erkölcs viszonyát, a máso
dik az összefogásra utaló kísérleteket, a
harmadik a kisebbség iránti felelősséget, a
negyedik a médiumoknak a kisebbségek
iránti kötelességeit tárgyalja, az ötödik pe
dig zárójelentés a jugoszláviai magyarság
helyzetéről. Lehetséges, hogy a szerzőnek
vannak olyan meglátásai és megállapításai,
amelyek nem állják majd ki az idő kritiká
ját, de annyi bizonyos, hogy papírra veté
sükkor ezek látszottak helyesnek és logi
kusnak, s hogy lehetetlen tévedések nélkül
felmérni a jelen vagy a közelmúlt társadal
mi és politikai történéseit. Más szóval:
nem kétséges, hogy megfelelő történelmi
távlatból visszatekintve az elmúlt néhány
esztendőre pontosabban ítélhetjük majd
meg ezeket a megállapításokat. Ennek el
lenére az Értelmiségi vártán nem csupán
gondolatébresztő olvasmány, hanem érté
kes kordokumentum is a kilencvenes évek
első felének nemzettudatunkat is megha
tározó eseményeiről, jelenségeiről.

