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KÖSZÖNTŐ
Herceg János akadémikus, 

a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének tiszteletbeli elnöke

Igaz szívvel és testvéri szeretettel köszöntjük az 
O lvasót abból az alkalomból, hogy m ost m ár 
elm ondhatjuk: együtt vagyunk, egyet akarunk, 

szabadságot és egyenjogúságot minden magyarnak 
itt a Duna-Tisza közén és a termékeny bánáti rónán.
Ez a mi mostani szoros testvéri közösségünk ön
szerveződési form ájában két világháború tragikus 
tanulságától terhes. Közben kisebbségi életünk első 
szakaszában osztálykülönbség is megosztott bennün
ket, m ert amikor a SHS Királyság urai végrehajtot
ták a földreformot, abból a szegény magyarokat 
kirekesztették. Pedig a bácskai és bánáti uradalmak
ban a kocsis, a béres, a napszámos és egyéb cseléd 
zömében magyar volt, s a földosztás után kenyér 
nélkül maradt, m ert a betelepített új gazdáknak a 
maguk pár holdjához nem kellett idegen munkaerő.
S ezzel az új viszonyok között megosztották a n é p e t . .
„Miska öregbéres” Veljko Petrovic novellájában kol
dulni m ehetett, gyermekei meg Dél-Amerikába, • 
m ert itt kitelt a kenyerük.

így oszlott meg itt a magyarság, lélekszámában alaposan megfogyatkozva. Mert a 
korábbi közalkalmazottak többsége átment a határon a „biztos nyugdíj” reményében, 
akik meg ittmaradtak, a  megbízhatatlanság bélyegét hordták magukon, az államnyelvi 
tudásuk is hiányos volt, úgyhogy sorra buktatták el a magyar tanítókat a kötelező 
nyelvvizsgákon, s terelték a magyar gyerekeket, „névelemzéssel” még súlyosbítva is, 
szerb tannyelvű iskolákba. Nem egy magyar fiú írta aztán katonakorában Bitolából vagy 
az albán határról cirill betűkkel édesanyjának haza a levelét.

Ebben a végsőkig riadt megosztottságban politikai téren sem találta meg helyét a 
magyarság. 1929. január hatodikéig a többpártrendszer gyakorlatában megalakult M a
gyar Párt Zenta környékén és a Tisza vidékén még csak szerzett két-három m andátu
mot, aztán betiltották, és különben is katonai diktatúra vette át a hatalmat. Választás 
és szavazás csupán üres formaság maradt. Betiltották az újvidéki Délbácskát, a szabad
kai Hírlapot már korábban, a Szervezett Munkást, s a nagy példányszámban megjelent 
Bácsmegyei Napló kénytelen volt címéből elhagyni a bántónak tűnő geográfiai jelzőt.

És ebben az elrémült csendben összehajolt az a néhány itteni magyar író, hogy legalább 
a költői szó igézetében próbáljon népéhez fordulni. Szomorú kísérlet volt. Pedig lojalitás



szempontjából is igyekeztek alkalmazkodni az itteni magyar toliforgatók a lehetőségek
hez. Vezérük, Szenteleky Kornél a Bazsalikommal, szerb költők antológiájával tette le 
a magyar irodalmi élet épületének alapkövét, az együttélés szolgálatában. A magyar 
szellemi életnek itt sajnos nem volt múltja. Az írók Herczeg Ferenctól kezdve, Csáth 
Gézán át, Kosztolányi Dezsőig már kezdőkként Pesten kerestek megjelenési lehetősé
get. Talán a közelség miatt, hiszen jó két óra alatt felért a gyors az alföldön át. Talán 
a népi konglomerátum regardja nem engedett kibontakozni külön magyar szellemi 
életet a bicskás-boros Bácskában, ahol a nóta is három „nyelven” szólalt meg a cigány 
hegedűjén, először talán azt a szomorú tényt közölve, hogy „Kidőlt a fa mandulástul...”, 
hogy aztán a „Sej, haj, Salaj, curu ne varaj” változatával folytatódjék, s esetleg a „Wen 
ich mein Schimmel verkauf”-fal fejeződjék be a mulatás, a nyelvkülönbség elválasztó 
határait legalább ebben vidáman eltörölve. S miután ez a magatartás korábban is oly 
természetes volt, a vajdasági magyar írók első becsei találkozójára meghívták az itteni 
szerb írókat is. Todor Manojlovic, Zarko Vasiljevic és Mladen Leskovac jelent meg ezen 
a találkozón, s érezte otthonosan magát. Mert akkor még az egész szerb intelligenciával 
együtt ismerték és tisztelték a magyar kultúrát és irodalmat.

Ne higgye senki, hogy személyes elfogultságból emeltük ki az irodalom szerepét a 
megmaradás küzdelmében. De nem volt más! A belgrádi kormány időnként, legalább 
a látszat kedvéért, kiemelt képviselőnek vagy szenátornak egy-két magyart, akik azonban 
nem tehettek népükért semmit a világon. Egyedül ez a szegény árva magyar irodalom 
maradt, pislákoló lámpafényként, hogy életjelt adjon rólunk.

Kisebbségi életünk második időszakát egy tragikus intermezzo vezette be, s az a 
rémület, amelyet az átvonuló egységek váltottak ki azzal, hogy éjszakai tisztogatási 
akcióikkal helyenként megtizedelték a magyar lakosságot. De aztán csakhamar valóban 
olyan idő következett, amikor az uralkodó közszellem nem tett különbséget az itt élő 
népek között, s a rendszer egyformán jutalmazott és büntetett.

Megalakult a Petőfi brigád, s a Vajdaság minden részéből, de főleg Topolya környé
kéről jelentkeztek tömegesen önkéntes harcosok annak az egységes világnézeti ígéretnek 
a hatása alatt, amely egész Kelet-Európában átfutott. Kezdetben mindenütt megnyíl
hattak a magyar iskolák, olyan nagy számban, hogy nem volt elég pedagógus, gyorsított 
ütemben kellett tanítókat kiképezni, miközben a községi vezetőségek is a helyi lakosság 
számaránya szerint alakultak. És földet kapott a nincstelen paraszt, a magyar is, amivel 
százados álom vált valóra! Meg is küzdött érte, s nem egy faluban hirdeti emlékmű az 
elesett magyar önkéntesek hősi önfeláldozását a hazájukért.

S ha a rendszer szalmaláng volt, amelynek nagyobb a füstje, mint a lángja, ne törjünk 
pálcát fölötte. Egy egész világrésznek volt utópisztikus álma a szocializmus száz éven 
át. Nálunk későbbi torzulásai ellenére lehetővé tette egy új nemzedékkel a magyar 
kultúra kibontakozását. Ha volt ebben a felemelkedési lázban olyan, aki megfeledkezett 
magáról és elhanyagolta nemzetiségi érdekeit, nem sok volt. A többség, minden lehan
goló statisztikai adat ellenére, megmaradt magyarnak. De oldott kéve voltunk, s így 
helyenként némely magyar azzal is elősegítette a boldogulási vágyát, hogy lemondott a 
maga nemzetiségéről.

Most azonban itt vagyunk egy demokratikusabbnak ígérkező rendszerre várva, amely
ben majd az összefogott, szervezett magyarság magától értetődő természetességgel



küzdhet, hogy iskola és templom vele együtt magyar maradhasson. Bíznunk kell abban 
is, hogy rajtunk van a világ szeme, s többé nem hagy bennünket erőszakosan elnyomni. 
Az egységes magyarságot meg már nem lehet majd szöges dróttal elválasztani sehol az 
egységes Európában. Művelődés tekintetében nem vagyunk többé olyan szegények, 
mint a két háború között. Soha annyi magyar könyv nem jelent meg nálunk, és szellemi 
életünk olyan magas színvonalra emelkedett, amilyenről álmodni se mertünk. Nem 
vagyunk albánok, akiknek elszakadási vágyát nem lehet tankokkal sem elnyomni, en
nélfogva nem engedhetjük meg, hogy egyenlőségjelet tegyenek közénk, s egyenlő elbá
násban részesítsenek. Mi rég megtaláltuk helyünket az itteni népek között, ha még oly 
önérzetesen ragaszkodunk nyelvünkhöz, nemzetiségünkhöz és európai kultúránkhoz.

Ebben a szellemben köszöntjük még egyszer az Olvasót, s kérjük, maradjon velünk, 
tartson ki ebben a szép és nemes küzdelemben, hogy tovább ragyogjon az itteni ma
gyarság fénye népeink testvéri közösségében.





SZERVEZETT ERDEKVEDELEM

K örkérdésünk résztvevői a kisebbségi önszerveződés, a korábban is sokat emlegetett 
vertikális szerveződés témáját érintik. A személyes hangú, egyéni meglátású vála
szok azt igazolják, hogy a polgárok önkéntes társulásán alapuló politikai szervezetre, 

amely a kisebbségi jogok alkotmányban és törvényekben meghatározott rendszerével 
összhangban feltárja, kifejezi és képviseli a vajdasági magyarok kollektív érdekeit, már 
eddig is nagy szükség volt, a jövőben pedig nélkülözhetetlen lesz.

Ez a felismerés persze nem új keletű. Akik látták, mélyen átérezték a népünk kisebb
ségi helyzetéből fakadó sanyarú tényeket, az egyre gyorsuló lemorzsolódás okait, azok 
tudták, hogy a fennmaradás nem lesz lehetséges a szervezett politikai érdekvédelem s 
az önszerveződés más formái nélkül.

A változás talán csak annyi, amit évkönyvünk is dokumentálhat, hogy a régi, lappangó, 
elfojtott igazságból kimondott igazság lett.





VÁRTÁN
Ágoston András, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke

Azóta, hogy a vajdasági magyarok második világ
háború utáni kitelepítésére vonatkozó elképzelé
sek meghiúsultak, a Vajdasági Magyarok D e

m okratikus K özössége az a tényező, amely 
történelm i távlatból nézve leginkább hozzájárul 
majd kisebbségünk megmaradásához. A végveszély 
érzete késztetett bennünket arra, hogy kezdemé
nyezzünk, s ez az érzés meg talán a dac járta  át 
azokat, akik tömegesen csatlakozva a mozgalomhoz 
értelmet adtak neki, a legnemesebb legitimitást, hogy 
tegye azt, amit tennie kell. Csaknem egy évvel a kez
detek után elmondhatjuk: élni akarásról tett tanúbi
zonyságot népünk, eltökéltségről és bátorságról.
Még egyszer megmutatta, hogy nem veszett ki belőle 
a közösségi tudat, s az évtizedekig tartó kommunista 
üldöztetés ellenére erőt érez magában a fölemelke
désre, belső nemzeti értékeinek m egmutatására és 
továbbfejlesztésére.

Súlyos csődtömeget kellett vállalnia, a VMDK-nak 
megalakulása pillanatában. A csaknem hetven éve 
tartó kisebbségi sorsban az itt élő magyarságnak 1961-ig sikerült megőriznie létszámát: 
nem gyarapodott, de nem is fogyott. E ttől kedzve azonban népességünk fogyása tragikus 
irányt vett: 1961 és 1971 között öt, 1971 és 1981 között pedig a további tíz százalékkal 
csökkent a magyarság létszáma Vajdaságban. A hetvenes évek elején hatalomra került 
dogmatikus vajdasági vezetőség, s benne a magyarok lelkén szárad, hogy ma sem tudjuk, 
mi az igazi oka ennek a tragikus népességcsökkenésnek. Nem tudjuk, de sejtjük, hogy 
a dogmatizmustól átszőtt önigazgatási modell tette lehetővé nemcsak a többségi domi- 
nációt s ennek nyomán az olyan intézkedéseket, mint a területi iskolák létrehozásával 
párhuzamosan a magyar tannyelvű iskolák megszüntetése, vagy a kétnyelvű oktatás, 
amelyek kezdettől fogva az asszimilációs folyamatokat erősítették. Ebben az időben 
vált tabutémává a kisebbségek helyzetének tudományos vizsgálata, s került börtönbe 
az, aki nyíltan megmondta, hogy Magyarországot anyaországának tartja. A testvériség
egység és a szocialista fejlődés címén mélyreható elnemzetlenítő politika érvényesült. 
Megszületett a kisebbségi kérdéssel kapcsolatos leghamisabb ideológiai tézis a nemzeti 
alapon történő vertikális szerveződés veszélyeiről. A látszateredmények -  a művészi 
kivitelezésű könyvek, amelyek nagyrésze nálunk is, Magyarországon is eladhatatlan, az



impozáns nemzetiségi tájékoztatási eszközök rendszere, amely arra volt hivatott, hogy 
az agyakból kilúgozza a nemzeti tudatot -, afféle Potemkin-falvakként szemfényvesz
tésre szolgáltak, a lebomló kisebbségi közösség egyre kilátástalanabb helyzetének ellep- 
lezését célozták. Az a kisszámú, közösségben gondolkodó művész, tudós, publicista, 
akinek mégis sikerült igazi értékeket produkálni, egyszerűen nem tudta megakadályozni 
a nagyban folyó lélekrombolást.

Az 1988-ban bekövetkezett vajdasági politikai fölindulás alapjában számolta fel a 
korábbi autonómia-modellt. Számunkra meghozta a kisebbségi sorskérdéseink nyilvá
nos megvitatásának lehetőségét és megfelelő körülményeket teremtett a Vajdasági Ma
gyarok Demokratikus Közösségének a megalakulására. Létrejöhetett az a vertikális 
kisebbségi érdekszervezet, amelynek tevékenységére oly nagy szükség lett volna a kom
munista uralom egész tartama alatt. A szerbiai uralom javára írható még, hogy a hatalmi 
szervek nem akadályozták a VMDK szerveződési folyamatait.

Sajnálatos azonban, hogy az új hatalom csaknem minden megmozdulása a kommu
nista módszerek és beidegződések továbbéléséről tanúskodik. így például, az egész 
autonomista politikai modellt elvetette, de jó adag hozzánemértéssel dicséri annak 
nemzetiségi politikáját. Ahelyett, hogy odafigyelt volna a VMDK javaslataira, az új 
szerb vezetés egymás után tett olyan lépéseket, amelyek megkönnyebbülés helyett in
dokolt és mélységes felháborodást keltettek a magyarság soraiban. Jóllehet a szerb 
vezetőség a kezdettől fogva hangsúlyozza, hogy nem kívánja csökkenteni a kisebbségi 
jogokat, eddig nem került sor a mindkét fél szempontjából hasznos dialógusra közötte 
és a VMDK között. Véleményünk szerint a szerb vezetésnek két lehetősége van: vagy 
szolgákkal veszi körül magát a magyarok soraiból, vagy asztalhoz ül a VMDK-val. 
Demokratizálódó körülményeink között talán nem vitás a szerb vezetés számára sem, 
hogy melyik a távlati megoldás.

A VMDK önálló politikai érdekszervezetként úgy véli, hogy a kisebbségek jogai nem 
lehetnek egy-egy ország belügye. Éppen ezért először a második világháború óta köz
vetlen kapcsolatot létesített a magyar kormány és a vajdasági magyarság között. Ugyan
akkor tiszteletben tartja a szerb állam iránti európai értelemben vett lojalitás 
kötelezettségét is és azon fáradozik, hogy az a magyarság jogait demokratikus párbe
szédben kialakított feltételek között teljes egészében megadja. Úgy véljük, hogy a több
pártrendszerű pluralista társadalomban, amelyhez Szerbia is el kíván jutni, megvan a 
helye a VMDK-szerű politikai érdekszervezetnek, a személyi elven alapuló kisebbségi 
önkormányzatnak, ami lehetővé teszi a kisebbség kollektív jogainak érvényesítését, anél
kül, hogy ezzel csorbulnának az állami szuverenitás körébe tartozó jogok.

Csakis a demokratikus kollektív jogok birtokában és ügyeinket a lehető legnagyobb 
önállósággal intézve juthatunk el a célhoz a vészesen felgyorsult asszimilációs folyamatok 
megfékezéséhez. Magyarságkutató központ, magyar iskolák, a magyar népesség felvi
rágzó gazdasági tevékenysége kellenek ahhoz, hogy a több évtizedes aléltságból eszmélve 
új utakon induljunk el Európa felé. Ezt akarja a Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közössége.



NEMZETEK ÉS ETNIKUMOK EURÓPÁJA
Csörgits József, a Horvátországi Magyarok Szövetségének elnöke

Évkönyvbe írni mindig nagy felelősség volt. M a
gyar nyelven írni kettőzött felelősség, és mindmá
ig az is maradt, hiszen a magyar szóra, a magyar 

véleményre mindig is érzékenyebben figyeltek a ve
lünk együtt élő népek. Az egypártrendszer bénító 
évei és megfélemlítései után ajzószerként hat mind
annyiunkra a pártok alakításának, a szólásszabadság 
biztosításának kézzelfogható jelenléte. így van ez 
Horvátországban is, ahol mindjárt a második világ
égést követően, legalábbis a nemzetiségi politika 
szempontjából, szabadabb szelek fújtak, mint m ond
juk Szerbiában.

Állításomat az a tény igazolja, hogy Horvátország 
a negyvenes évek második felében m ár a mai hoz
záálláshoz hasonlóan szervezte meg a területén élő 
nemzetiségiek létét. Voltak időszakok (ezekre a bel
politikai események rendre rácáfoltak), amikor az or
szág nem minden területén nézték jó szemmel a 
Horvátországi Magyarok Szövetségére is jellemző 
vertikális szerveződést. Egykori vajdasági vezéregyé
niségek nagy előszeretettel gáncsolták a megmozdulásainkat. Az európai hozzáállás, 
szemlélet azonban nem változott negyven évünk alatt. S nem változott a horvát vezetés 
szemlélete sem. Bizonyára ennek köszönhető, hogy a többségi nemzet hozzánk való 
viszonyában sem éreztünk gyanakvást és ellenségeskedést amiatt, hogy nemzetiségi 
alapon szerveztük meg jelenünket, jövőnket.

A szélsőséges, magyarkodó, nagymagyar jelzőket elsősorban a Vajdaságban karriert 
csináló egyénektől kaptunk. Szerencsénkre ezek mindig is a törpepolitikusok szintjén 
hangzottak ej, s nem befolyásolhatták komolyan a vajdasági magyarok rólunk kialakított 
véleményét. írók, újságírók, közéleti személyiségek, a művelődésben és sportkultúrában 
tevékenykedők egész sora szervezte a Duna mindkét oldalán az együttélés formáit, 
azokban az években is, amikor ez még nem volt divat. Ezek az emberek nem láttak 
veszélyt abban, hogy a horvátországi magyarok nem kívánnak a vasfüggöny szebbik 
oldaláról nyugodtan nézelődő néptöredék maradni, hanem együtt kívánnak dolgozni, 
élni az anyanemzettel és a segítségét kérni.

A mai európai fejlemények bebizonyították, hogy igazunk volt, amikor az „egymásról 
tudunk” szólam vizeiről a gyakorlat talajára léptünk. Folyamatos tapasztalatcserébe



fogtunk a Horvátországi Olasz Unióval, a Horvátországi Ruszinok és Ukránok Szövet
ségével, valamint a Horvátországi Csehek és Szlovákok Szövetségével. A történelmi 
múlt miatt e népeknek, akárcsak a többségi nemzeteknek sok okuk van a gyanakvásra, 
de most már levetkőzhetjük a szocialista tévhitekben született nagy szavakat, s bevall
hatjuk, hogy az egymásra utaltságunk nagyobb, s a közeledésre még több okunk van. 
Az 1990 márciusában megalakult és törvényesen is engedélyezett politikai pártunk, a 
Horvátországi Magyar Néppárt éppen a józanságra építi tevékenységét. Ez magyar párt. 
Egy vertikálisan szerveződött politikai párt, amely a magyarok és a többi nép együttlétét 
igyekszik elősegíteni.

A párttagság véleménye szerint csakis olyan politikai szerveződésnek van értelme, 
amelynek azonosan gondolkodó emberek a tagjai. így volt ez a múltban, és így lesz a 
jövőben is. Nem szabad tovább hazudnunk a szocialista-kommunista gyakorlathoz ha
sonlóan. Ki kell mondani, és ki is mondjuk, hogy mi, horvátországi magyarok a tizenöt 
milliós magyarság szerves része vagyunk, és nincs szükségünk semmilyen hidakra. Nem 
akarunk semmilyen híd szerepet betölteni, amely az összekötő erőt jelképezi. Hidakra 
nincs szükségünk, mert úgy szeretnénk itt élni, ahova magyarnak születtünk, hogy ne 
legyen mit áthidalnunk.

A határok fellazításának, megszüntetésének hívei vagyunk, mert nem érezzük felhőt
lenül boldognak magunkat akkor, ha önmagunkkal vagyunk határosak. Amikor ezt így 
kimondjuk, nem arra gondolunk, amit nagygyűléseken szoktak hangoztatni kisebb és 
nagyobb vezérek. Történetesen azt, hogy most a többpártrendszernek köszönhetően 
majd jobban szeretjük egymást magyarok, horvátok, szlovénok stb. Nem. Arra számí
tunk, hogy józanabbak lettünk, s rájöttünk, hogy egymás nélkül nem léphetünk előre. 
Egy olyan Európának szeretnénk tagjai lenni, amely a nemzetek és etnikumok földrajzi 
és társadalmi egysége lesz. Én személy szerint nagyon büszke vagyok a magyarság ázsiai 
eredetére. Most viszont nem ázsiai „sátorbontásra” van szükség. Mint ahogyan a Ro
mániában élők sem választhatják az ázsiai népvándorlás gyakorlatát. Elmenni ázsiai 
magatartás lenne, maradni európai. Ha már annyit emlegetjük Európát, vállalnunk kell 
politikában, magatartásmódban is a kitartást.



A MURAVIDÉK MAGYARSÁG HELYZETE 
ÉS SZERVEZETTSÉGE

Gönc László, a  Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség titkára

A Muravidéken (Szlovéniában), Lendva és M ura
szombat községekben mintegy tízezernyi magyar 
nemzetiségű polgár éi. A kisebbségi lakosság 

zöme (kb. 85%-a) az említett két község kisebb-na- 
gyobb, nemzetiségileg vegyesen lakott falvaiban ta
lálható, valamint Lendva városkában, a muravidéki 
magyarság szellemi, kulturális és közigazgatási köz
pontjában.

írásom témája nem engedi meg, hogy a kisebbség
ben élő magyar őshonos (autochton) lakosság szo
ciológiai, néprajzi és kulturális jellegű kérdéseit 
aprólékosan boncolgassam -  elsősorban a nemzeti
ség társadalmi-politikai szervezettségéről kell szól
nom - ,  de a muravidéki magyarság specifikus léte, 
tevékenysége és körülményei mindenképpen megkö
vetelik, hogy néhány mondatban utaljak rájuk. Arról 
van ugyanis szó, hogy a Jugoszlávia különböző köz
társaságaiban kis (néhány ezres) vagy nagyobb (több 
százezres) etnikai-nemzetiségi csoportokban élő m a
gyarok között nagyok az eltérések mind az életmó
dot, az életstílust, mind a társadalomban betöltött szerepüket illetően.

A  Muravidék Szlovénia kevésbé fejlett területei közé tartozik, a muravidéki magyarság 
legfontosabb tevékenységi ága pedig a mezőgazdaság. Ezen elsősorban az alig 4-5 
hektáros magángazdaságokat kell érteni. A földművelést űző lakosság csak részben 
tudott bekapcsolódni a szövetkezeti növénytermesztésbe és állattenyésztésbe, ennek 
sok esetben negatív következményei voltak. Ugyanis a munkaerő-fölösleg, akár szak
képzetlen munkásként, akár kitanult szakmunkásként vagy értelmiségiként, szülőföld
jének elhagyására kényszerült. Munkát vállalt (jobb körülmények között) Szlovénia 
fejlettebb ipari területein, valamint külföldön, s így a nemzetiségi közösség számára 
jórészt elveszett.

Az ipar aránylag későn fejlődött ki -  de akkor is csak főleg Muraszombatban (ami 
m ár nem nemzetiségileg vegyesen lakott terület) és Lendván (itt pedig a más köztár
saságokból érkező munkaerő számára igen magas), ami ugyancsak befolyásolta az el
költözést.

A  gazdasági helyzet közvetett formában nagymértékben kihatott a nemzetiségi tudat 
alakulására és fejlődésére is. A második világháborút követő néhány évben magyar



általános iskolákban tanultak a gyerekek, majd három évtizeddel ezelőtt bevezették a 
kétnyelvű oktatást. Ennek szükségszerűségét a kisebbségi lakosság egyre csökkenő szá
mával, valamint a többségi (szlovén) nyelv elsajátításával indokolták. Ez az oktatási 
forma ugyan kimagasló eredményeket ért el a közösségi nevelés, valamint a más nem
zettel való közös együttélés terén, de negatívan hatot) a nyelvi nevelésre, a legjobban 
a magyar nemzetiségi tanulók anyanyelvi képzésére. így a már amúgy is erős hetési- 
göcseji tájszólást beszélő magyar lakosság anyanyelvi ismeretei lényegesen leszűkültek.

A hetvenes évek elejétől újra nagy lendülettel tört előre az amatőr művelődési tevé
kenység. Sorban alakultak a pávakörökből, néptáncegyüttesekből összetevődő művelő
dési egyesületek. A nyolcvanas évekre az amatőr művelődési mozgalom felölelte a 
nemzetiségi lakosság mintegy 15%-át, ami igen kedvező aránynak számít. E pozitív 
folyamat, ami elsősorban a Szlovén Köztársaság külön figyelmességének, anyagi támo
gatásának, valamint az anyanemzet rendszeressé vált szakmai irányításának köszönhető, 
részben ellensúlyozta a nemzetiségi tudat kialakulását gátló, fentebb körvonalazott ne
gatív jelenségeket.

Voltak azonban külső tényezők is, amelyek ugyancsak erősen befolyásolták a magya
rok identitáskeresését a Muravidéken. Csak egy példát említek. Az anyanemzetnek, 
tehát az ötvenes, hatvanas évek Magyarországának általános társadalmi szerepe, világ- 
politikai helyzete, nemzetiségi politikája és életszínvonala nagyon rosszul hatott a Szlo
véniában élő magyar emberekre, akik a felsorolt tényekből kiindulva -  sokszor nemzeti 
hovatartozásukat is, teljesen felszámolva -  Szlovéniát (bizonyos értelemben Jugoszláviát 
is) választották eszményképüknek, benne látván emberi érvényesülésük reális adottsá
gait. Ez az utóbbi ugyan elfogadható, de csak akkor, ha nem mondanak le hovatarto
zásukról. Röviden összegezve, a muravidéki magyarság az itteni agrárterület 
fejletlensége, az ipari tevékenység megkésettsége, valamint egyéb „belső” nehézségek 
miatt, a szlovén nemzetiségi politika példamutató megoldásainak ellenére sem találta 
meg önmagát, állandó „útkeresési mániával” vesződik, ami persze ilyen kis kisebbségi 
csoport esetében nagy teret ad az asszimilációnak. Mindenképpen hangsúlyozni kell, 
hogy e csekély létszámú kisebbségi csoport önmaga legnagyobb ellenfele, szinte képtelen 
kitermelni magából egy erősebb nemzetiségi értelmiségi réteget, amely aztán a társa
dalmi élet valamennyi területén betölthetné a közösségben az „igavonó” szerepét. így 
aztán csak részben él azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a szlovén nemzetiségi politika 
nyújt az alkotmány és a törvények révén.

Az esetleges félreértések elkerülése végett el kell mondani azt is, hogy az emhtett 
szlovén nemzetiségi politikából eredő többé-kevésbé ideális körülmények biztosítása az 
egyetlen helyes hozzáállás a kisebbségek (és főleg a muravidéki magyarsághoz hasonló 
kis közösségek) megmaradásáért folytatott „harc” terén. A szlovén nemzetiségi politika 
történelmi kialakulásáról, a nemzetiségi jogok törvényesítéséről, valamint megvalósítá
sáról ez alkalommal nem kívánok bővebben szólni. A muravidéki magyarság vágya és 
követelése, hogy a demokrácia kibontakozása a kisebbség kollektív és egyéni jogait még 
az eddiginél is jobban szavatolja, és semmiképpen se következzenek be csorbulások e 
téren (a súlyos politikai, gazdasági helyzetre hivatkozva), mert e közösségre nézve min
den visszalépés drasztikus következményekkel járna. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez



ideig a Szlovéniában élő nemzetiségek jogainak deklarálása példamutató, ami -  véle
ményem szerint -  sajnos nem mondható el egész Jugoszlávia vonatkozásában.

A magyar nemzetiség tényleges szervezettségéről 1975 óta beszélhetünk, mióta meg
alakultak a nemzetiségi oktatási-művelődési önigazgatási érdekközösségek. Addig a mu
ravidéki magyarok konkrét helyzetével kapcsolatos programokat és tennivalókat a 
képviselő-testületekben, a képviselőházban, valamint a Szocialista Szövetség és Kom
munista Szövetség mellett létrehozott nemzetiségi bizottságokban fogalmazták meg.

A nemzetiségi közösségek hatásköre az oktatás-nevelés és a kultúra ügyére terjedt 
ki. Az aktív tényezővé vált közösségek, mint ún. negyedik tanácsok kapcsolódtak be a 
községi képviselő-testületek munkájába. Ezzel gyakorlatilag a közigazgatás legitim szer
veivé váltak a nemzetiségileg vegyesen lakott területen. Az alkotmány adta lehetősé
gekkel élve fontos szerepet töltöttek be még a nemzetiség tájékoztatását és kiadói 
tevékenységét illetően is. A nyolcvanas évek végén egyre erőteljesebbé vált azonban az 
a követelés, hogy a nemzetiségi közösségek a társadalmi élet minden terén dönthesse
nek, azaz vegyék kezükbe a kisebbségi sors irányítását.

Az 1989-es szlovéniai alkotmánymódosítás során teljes egészében megfogalmazódott 
ez a nemzetiségi követelés, így aztán az önigazgatási közösségek hatásköre gazdasági 
és káderpolitikai kérdésekre is kiterjedt. Eddig a két község, Lendva és Muraszombat 
magyar lakosainak volt községi nemzetiségi önigazgatási érdekközösségük. Hiányzott 
azonban az összekötő, általános nemzetiségi közösségi érdekeket integráló és képviselő 
szervezet, amely a helyi problémákon túllépve, minden erejét az egész muravidéki 
magyar kisebbség asszimilációellenes harcára fordította volna. Ezt az űrt ma a Mura
vidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség (MMNÖK) tölti be, amely 1990 
márciusában jött létre. Ez a szervezet megkísérli teljes egészében felölelni a kisebbség 
tevékenységét, a gazdasági kérdések rendezésétől kezdve, az oktatási-nevelési és egyéb 
kérdéseken át, egészen a káderpolitikáig. Ugyanakkor megmaradtak a községi nemze
tiségi közösségek is, tevékenységi körük azonban lényegesen leszűkült, csak azok az 
ügyek tartoznak hatáskörükbe, amelyek valójában az adott községre vonatkoznak. Min
den egyéb teendő az MMNÖK keretében összpontosul.

A lezajlott választásokon a nemzetiségi közösségek képviselőit is megválasztották. A 
választási jog természetesen csak a magyar nemzetiségű lakosságot illette meg. A községi 
nemzetiségi önigazgatási közösségek legfelsőbb szerve a közgyűlés. A községi közössé
gek közgyűléseinek képviselői együttesen alkotják az MMNÖK közgyűlését. Hasonlóan 
alakult meg a muravidéki közösség végrehajtó tanácsa is. Meg kell jegyezni, hogy ennek 
a szervnek a munkájában a képviselők és a szakemberek is részt vesznek, ami nagyobb 
biztosítékot ad arra, hogy jobban teljesíti a közösség operatív feladatait. A végrehajtó 
tanácsokat és a közgyűléseket (muravidéki és községi szinten) munkabizottságok segítik 
szakmai tanácsokkal. Ennek megfelelően a munkabizottságok tagsága csak az adott 
terület szakértőiből tevődhet össze. Ily módon megpróbáljuk a nemzetiségi értelmiséget 
bekapcsolni a megmaradás és a továbbfejlődés érdekében végzett munkába. A felhal
mozódott problémák megoldásán kívül így nagyobb lehetőség kínálkozik a nemzetiségi 
tudat megerősítésére is.

Munkabizottságok működnek minden olyan területen, amelyeken az alkotmány ki



sebbségi különjogokat biztosít. Megalakultak a gazdasági, politikai-jogi, oktatási-neve
lési, művelődési, tájékoztatási, káderügyi és kiadói bizottságok.

Végezetül fontosnak tartom megemlíteni, hogy a legutóbbi választások már azért is 
eredményesek voltak a nemzetiségiek számára, mert először választhattak parlamenti 
képviselőket. Ez azt jelenti, hogy az olasz nemzetiséghez hasonlóan a magyar nemze
tiségnek is legalább három parlamenti képviselője lehet egy megbízatási időszakban (a 
három képviselőházi tanácsban). Kimondhatatlanul szükséges, hogy egy nemzeti kö
zösségnek -  tekintet nélkül arra, hány főt számlál -  közvetlen képviselője legyen az 
államigazgatás legmagasabb szervében. Szerencsénkre, a szlovén nemzetiségi politika 
olyan magas szintet ért el, hogy számunkra ezt biztosította. Sajnos és egyben tragikus 
azonban, hogy szűkebb és szélesebb térségünkben több százezres, illetve milliós kisebb
ségek még nem élhetnek ezzel a joggal.

A választások lebonyolítása a nemzetiség esetében is csak szabad, demokratikus for
mában mehet végbe. Lényegében véve ez nálunk így is történt. A kisebbségen belül 
nem alakultak ugyan pártok, mert az ilyen kis közösségben erre nem voltak meg az 
objektív lehetőségek, s a „politikai harc” sem hatott volna a legkedvezőbben. így aztán 
a közösség volt az, amely több esetben is párthoz hasonló szerepet töltött be a válasz
tások során. Hogy végül is lesznek-e pártok a muravidéki magyarságon belül, az a jövő
titka./

Írásom hosszúra sikerült, de még így is csak hézagosán érintettem a muravidéki 
magyarság helyzetét, szervezettségét. Sajnos, helyénvaló az a megállapítás, hogy a mu
ravidéki magyarság helyzetét nagyon rosszul ismerik „mind a határon innen, mind a 
határon túl”, részben ez „bőbeszédűségem” magyarázata.

Pedig nagyon fontos lenne, hogy a kisebbségi népcsoportok -  és szervezeteik -  jobban 
megismerjék egymást, még szorosabban együttműködjenek, és közösen küzdjenek 
mindannyiunk megmaradásáért.



EGYETLEN ESÉLY: A DIALÓGUS
Ács Károly, költő, a Forum Könyvkiadó szerkesztője

B e kell vallanom, hogy engem az utóbbi néhány év 
fantasztikus változásai teljesen készületlenül ér
tek. Nem vettem észre a növekvő ellentéteket, a 

fokozódó feszültséget, az indulatok halmozódását.
Talán túl sokat foglalkoztam azzal, hogy a saját füg
getlenségemet, a saját identitásomat őrizzem, elzár
kóztam  a politikai diskurzusoktól. Nem láttam a 
figyelmeztető jeleket, amikből rájöhettem  volna, 
hogy másmilyen a helyzet, természetesnek tartottam , 
hogy itt negyven éve együtt csinálunk valamit, egy 
számunkra elfogadható pártnak az égisze alatt, s 
hogy ennek annyira biztosak már az alapjai, hogy 
semmilyen nacionalizmus, semmilyen irracionális tö
megőrület nem sodorhatja el többé. Én azt hittem, 
azzal, hogy írok, fordítok, szerkesztek -  azt csinálom, 
amit kell, közben talán valami egészen mást kellett 
volna tennem. M ert lám, m egtörtént az, ami történt, 
s amit az én lírai és tragikus alkatommal csak líraian 
és tragikusan élhetek át. H a nagy szavakat akar hasz
nálni az ember, akkor azt mondhatja, világok dőltek 
össze, s valahonnan az elfelejtett múltból olyan fogalmak, eszmék, gesztusok kerültek 
elő, amelyeket már-m ár teljesen magunk mögött tudtunk, aztán egyszerre kiderül, hogy 
sokkal elevenebbek, sokkal valóságosabbak, mint az az eszmerendszer, amelyet annak 
idején bemagoltattak velünk, amelyet -  m ost m ár nyilvánvaló -  ránk kényszerítettek.

Ez, ami most történik, katasztrófa és újjászületés egyidejűleg. S mivel, mint mondtam, 
alapjában véve tragikus alkat vagyok, elsősorban a tragédiáját látom a dolgoknak. Pél
dául, a magam lírai módján, a legintenzívebben átélem magamban a szerbségnek a 
tragédiáját is. Kiderült ugyanis, hogy a többségi nemzet nemhogy nem érzi magát jól 
többségi nemzetként a saját országában, hanem szinte mazochizmusnak tekinti ezt a 
több nép között való élést, az úgynevezett egységet és testvériséget. S ez a mi kisebbségi 
tragédiánknak is egyik legfőbb forrása.

En, aki kezdettől fogva Szabadka-Újvidék-Belgrád vonalon a legszorosabban együtt 
éltem ezzel a néppel, a kultúrájával, irodalmával, rengeteget fordítottam, sok közvetlen 
kapcsolatra tettem  szert, most, hát igen, szinte nem merek közéjük menni, nem merek 
beszélni velük...



A vajdasági, a jugoszláviai magyarok önszerveződése ebben a helyzetben egészen 
természetes, magától értetődő valami. Jómagam is, amint kezembe került a Vajdasági 
Magyarok Demokratikus Közösségének körlevele, gondolkodás nélkül aláírtam, így hát 
én is tagja vagy legalábbis pártolója vagyok ennek a közösségnek. Az ügyet magamévá 
teszem, s remélem, hogy a jugoszláviai magyarok mostani vezető elméi és aktivistái a 
megfelelő irányban továbbviszik, tető alá hozzák ezt a gondolatot, s meglesz majd az 
eredménye is.

Persze, amikor azt mondom, hogy gondolkodás nélkül aláírtam a belépési nyilatko
zatot, emögött legalább két nagy felismerés búvik meg. Az egyik, hogy kollektív, nem
zetiségi érdekeink nincsenek eleve biztosítva a jelenlegi és az alakuló politikai 
struktúrában, a másik pedig, hogy hiába a szép szavak a nemzetek és nemzetiségek 
egyenjogúságáról, ha ez a nemzetiség igenis egy kisebbség, amelynek bizonyos jogokat 
megadnak vagy nem adnak meg. Ez a dolgok tragikus oldala, a másik oldalon viszont 
azt látja az ember, hogy egész Kelet-Európát átfogja a demokratikus átalakulás, amely 
mindenütt egy egyelőre még virtuális, szellemi felszabadulást hozott, de feltartóztatha
tatlannak látszik. Ebben a pluralizmusban kell megtalálnunk a magunk esélyeit, s ehhez 
kell az önszerveződés, a VMDK. Megismétlem: azt várom, azt várjuk most az ügyünket 
mozgató, irányító emberektől, hogy előbb artikulálják, s azután egyeztessék az érdeke
ket, dialógus útján próbálják érvényesíteni őket. Mert valaminek a forszírozása, eről
tetése nem lehet eredményes. Csak a dialógus vezethet eredményre.

Az artikulálás, az érdekek és igények megfogalmazása, persze, elsődleges fontosságú, 
s ez, úgy érzem, nagyjából már el is kezdődött: ha már fölteszem a kérdést, hogy hol 
vagyok, mi vagyok, mi leszek, ezzel máris elkezdtem megfogalmazni a helyzetemet és 
a választ is. A mi szempontunkból ez az alapvető kérdés: a nemzetiségek, s köztük a 
magyarok is, állandóan fogynak, lassan elfogynak, és ezt a fogyatkozást senki épelméjű 
el nem fogadhatja. Vigyáznunk kell, mert már nemcsak hogy nem vagyunk egyenlőek, 
hanem egyáltalán a létezés, a megmaradás a kérdés.

Legfontosabb érdekünk tehát az egyenjogú és önálló nemzetiségként való fennma
radásunk biztosítása. Elsősorban a kultúrában s mindazokon a területeken, ahol a 
nemzetiségi érdeknek természetszerűleg érvényesülnie kell, az e területeken dolgozók 
szervezett formában fogalmazzák meg a nemzeti érdekeket, és próbálják érvényesíteni 
is őket. Ha például a Hungarológiai Intézet egy komoly művelődéspolitikai programmal 
és tudományos dolgozóival megfogalmaz valamit, annak csak lesz foganatja. Aztán a 
pedagógusok, akiknek az anyanyelvápolás terén kell megfogalmazniuk azt, ami egy 
veszőben levő népnél életbevágóan fontos. Talán úgy, ahogy Ágoston Mihály javasolta, 
hogy lenne egy anyanyelvi fórum, s ez egyesítené a pedagógusokat, nyelvművelőket egy 
konkrét program köré. Hasonló kollektívákba kellene tömörülniük íróknak, művészek
nek, társadalomtudósoknak, művelődési dolgozóknak stb. Persze, itt óhatatlanul szá
molni kell a szeparatizmus vádjával. Ezt tisztázni kell: több egyed csak úgy válik 
kollektivitássá, ha mindegyik megőrzi a maga külön identitását. Ha viszont az identi
tástudatot összekeverjük a szeparatizmussal, akkor mindannyian szeparatisták vagyunk, 
akik élünk, mert minden ember önmagában egy világ, s minden kis közösség egy sze
paratista képződmény. A szeparatizmus -  az a kiválás, az elszakadás fogalma, s nem 
az, amikor te a saját külön érdekedet akarod megnevezni és képviselni. Persze, identi



tásunknak csak egy része a nemzeti identitás, emellett még egy sor más identitásunk 
is van, például jugoszláv identitásunk is. Nos, ezért hangsúlyozom annyira a dialógus 
szükségét. A pluralista érdekek világában a népek, nemzetiségek együttélése csak dia
lógusban lehetséges. Nekünk is ez az egyetlen esélyünk a túlélésre és továbbjutásra.

(A Magyar Szónak adott interjúból; 1990. IV. 29.)



ONSZERVEZODESUNK OKAIRÓL
Dr. Ribár Béla, egyetemi tanár, a Vajdasági Tudományos 

és Művészeti Akadémia levelező tagja

A :í l í

kkor, amikor iskoláinkban a magyar tagozatok 
rohamos csökkenését észleljük, és az e jelenség 

L ellen harcolót repressziónak vetik alá, 
ott, ahol az iskolák nemzetiségi tagozatai megnyi

tásának feltételeként a minimális harmincas létszá
mot akarták megszabni, 

akkor, amikor iskoláinkban a tervezet szerint gyer
mekeink csak részben tanulhatnak anyanyelvükön, 

akkor, amikor iskoláinknak nem engedélyezik kéz
besíteni az anyaország ajándékkönyveit, 

ott, ahol gyermekeink iskolai bizonyítványait csak 
cirill betűvel szabad kitölteni, 

ott, ahol megfélemlítésekkel kikényszerített hazug 
vallomások alapján magyar írót ítélnek el nacionaliz
mus vádjával, 

akkor, amikor Vajdaságban egyesek a nép által 
gyűlölt és megbuktatott Ceausescu-diktatúra nem 
zetiségirtó politikáját helyeslik és szeretnék érvénye
síteni szűkebb hazánkban is, 

ott, ahol a „petrovicok” ajkunkról akarják letiltani 
őseink földjének magyar neveit, 

akkor, amikor „ristici” módszerekkel magyar színtársulatot semmisítenek meg, 
ott, ahol magyar temetőket gyaláznak meg és szeméttelepnek használnak, 
ott, ahol a választásokon -  a „kertészkedóket” kivéve -  mind kevesebb nemzetiségit 

választanak be a társadalmi-politikai fórumokba, 
akkor, amikor Vajdaság egyes helységeiben „ubicemo M adare” falfeliratok jelennek 

meg,
ott, ahol a hivatalos okmányainkban nem használhatjuk neveink ékezeteit, 
ott, ahol a magyarok szénakazlait gyújtogatják és a tettesek büntetlenek maradnak, 
ott, ahol a háború utáni atrocitások ártatlan áldozatai névtelen sírokban nyugosznak, 
igenis szükségünk van a VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS KÖZÖS

SÉG ÉRE.



HALLGATÁS HELYEIT
Somorai Zsuzsanna, matematikatanámő, Zenta

Több mint negyven éve tanulom a hallgatást. Az 
iskolában az volt a jó diák, aki mindenben szót 
fogadott. A munkahelyen is főleg a „hajlottdere- 

kúak” haladtak felfelé a ranglétrán, mások vállaira 
taposva.

Éltünk és fogyatkoztunk. Könnyes szemmel hall
gattuk, hogy sorsunk mennyire jó, szinte irigylésre 
méltó: Vajdaság nemzetiségileg legösszetettebb ré
sze Jugoszláviának, és lám, itt nincsenek ellentétek, 
problémák. így hangoztatták mások, és mi hittük, 
hinni akartuk. Örültünk, hogy itt élhetünk, pedig ha 
itt szélvihar támad, őseink porát fújja a szél...

Éltünk, hallgattunk, fogyatkoztunk. Senki sem ku
tatta, miért éppen mi magyarok döntünk legtöbbször 
úgy, hogy egy padlás sötét zugában kötelet hurko
lunk, örökös némaságra ítélve magunkat. Még egy 
búcsúlevélre sem volt erőnk. Mit is írhattunk volna?
Életünk reménytelenségéről, nemzetünk elnemzet- 
lenedéséről? Arról, hogy unokáink szavát már nem 
értjük.

írhattunk volna a fehér falú, muskátlis ablakú falusi házakról. A  ház falán a zöld 
elhúzás messziről hirdette Tamásfalván: itt magyarok laknak. Ma derékig érő gaz zöldell 
az elhagyott, üres udvarokon.

A  magyar falvak elöregednek, elnéptelenednek. Többször hív a templom harangja 
temetésre, mint keresztelőre. Óvodáinkat, iskoláinkat sorban zárják be. Nincs gyerek, 
nem kifizetődő fenntartani a művelődés e kis szent helyeit. A falvakban fogyatkoznak 
az ünnepnapok, a szülők egyre kevesebbszer járhatnak gyermekeik nagy örömmel 
előkészített rendezvényeire. Pedig semmi sem meghatóbb, mint egy ötéves, selypítő 
kisgyermek versmondása, egy népviseletbe öltözött, csárdást járó kislány tipegése.

Búskomor hallgatás lepi be a tájat. A gyerekek, a szülők elhatározástól függően, vagy 
vállalják a mindennapos, fáradsággal és időveszteséggel járó ingázást, vagy egyszerűen 
lemondanak anyanyelvűkről. Petőfi, Ady verseit csak fordításból ismerik majd. Gyer
mekeink csak törve, valami keveréknyelven fognak beszélni. Sokan szégyenükben még 
így sem szólalnak meg, restellik kisebbségi mivoltukat.

Akik naponta esőben, hóviharban fogyoskodva várnak a buszra, hogy eljussanak az 
iskolába, azok a tanítás után sietnek haza, s így kimaradnak a pótoktatásból, a szakköri



munkából és a többi közös foglalkozásból. Hova tartoznak ezek a bejáró diákok? Csö
könyösen vállalják a helyben maradás keserveit, de sötét gondolatok lepik meg őket a 
jövőt illetően. Milyen sors vár az utánunk következőkre? Ha a teher túl nehézzé válik, 
elköltöznek a Tisza menti „félszigetre”, ahol nyelvükkel még érvényesülni tudnak. Ki 
mondja meg, Bánát falvait hányán hagyták el az utóbbi negyven évben?

Amit most mondok, az nemcsak bánáti jelenség: kevés a középiskolai, főiskolai, egye
temi végzettségű magyar. Butábbak lennénk? Aligha. Valójában az a helyzet, hogy nincs 
elég középiskolánk, főiskolánk, hogy az egyetemi tanszékekről ne is beszéljünk, ahol 
saját nyelvükön tanulhatnának gyermekeink. Nyilván többre vihetnék, ha anyanyelvükön 
lenne erre lehetőség. A lehetőségek sajnos korlátozottak, s egyre szűkülnek.

Régóta látjuk ezeket a folyamatokat, tudunk ezekről a problémákról, de csak hall
gatunk, hallgatunk. Vajon meddig?

Mindeddig reménykedtünk, hogy valaki felismeri, észreveszi bajainkat, hittünk a 
„megváltókban”. De más idők következtek. Minden nép magába zárkózik, és csak saját 
-  vélt vagy valódi -  igazát hangoztatja, s közben képtelen mások jelzéseire odafigyelni. 
Szövetségi jellegű összejöveteleken monológok hangzanak el, párbeszédre csak ritkán 
kerül sor.

Mit tehetünk mi magyarok ilyen körülmények között? Kénytelenek voltunk a magunk 
erejére támaszkodni, tenni valamit saját érdekeink védelmében, ha már a tartományi 
vezetők sem vettek tudomást vergődéseinkről, gyámoltalanságunkról.

Összefogtunk, önerőnkre támaszkodtunk. Valamit tenni kell -  mondogattuk. Segíts 
magadon, az isten is megsegít!

Boldog voltam, amikor a kezdeményező bizottság javasolta a Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közösségének megalakítását. Úgy gondolom, hogy ez a szervezet kiutat 
mutathat reménytelen helyzetünkből, lehetővé teheti, hogy magunkra találjunk, szilár
dítsuk önbecsülésünket, s talán a továbbfejlődés útjait is megnyithatja előttünk.

Örültem március 31-ének, a doroszlói alakuló közgyűlésnek. Végre összejöttünk mi 
vajdasági magyarok. Nem hangoskodva, nem jelszavakkal teleírt táblákkal hadonászva, 
hanem csendes szóval (bátortalanul?) közöltük, hogy létezünk, és meg is akarunk ma
radni ezen a tájon.

Hallgatás helyett a halk, de határozott hangot, a megszólalást választottuk. Életjelt 
adtunk magunkról, megmaradásunk mellett tettünk hitet.

Szép tavaszi nap volt. A doroszlói kertekben pompáztak a piros tulipánok.



A VMDK ÉS A „HÉTFEJŰ SÁRKÁNY”
Dr. Hódi Sándor, a pszichológiai tudományok doktora

A jugoszláviai magyarság, amióta kisebbségi hely
zetbe került, hatalm as eróziónak van kitéve.

Nem rózsás, persze, a vele együtt élő más nem 
zeti kisebbségek demográfiai helyzete sem, ám a m a
gyarság fogyása példátlan.

Vajdaság egyébként, ahol a magyar ajkúak több
sége él, az alacsony natalitású régiók közé tartozik.
Itt a lakosság számbeli gyarapodása -  a folyamatos 
és nagyarányú betelepítés ellenére! -  mindig alatta 
m aradt az ország más részein bekövetkezett népes
ségnövekedésnek.

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság létrejöttét kö
vető első népszámlálástól, vagyis 1921-től 1981-ig az 
ország lakossága megkétszereződött, 12 544 000 fő
ről 22 427 711-re növekedett. Vajdaságban ugyanez 
idő alatt a lakosság száma mindössze egyharmadával 
növekedett, 1 536 994-ről 2 034 772 főre. Ennek kö
vetkeztében Vajdaság népességének a számaránya 
Jugoszlávián belül 12,25%-ról 9,07%-ra csökkent.

Ami a magyarságot illeti, az eltérések még szem
betűnőbbek. Vajdaság mai területén 1910-ben 577 000 magyar élt, az 1981-es nép- 
számlálás már csupán 427 000 ezret m utatott ki. H ét évtized alatt a magyarok száma 
tehát nemcsak hogy nem növekedett egy fővel sem, hanem 150 000-rel csökkent. Mi
közben az ország lakossága megduplázódott, a magyarság elvesztette lélekszámának 
egynegyedét.

Ismereteim szerint Jugoszlávia egyébként az egyetlen ország, ahol a kisebbségbe került 
magyarok részaránya állandóan fogyott. Amíg 1921-ben a magyar lakosság százalék- 
aránya Jugoszlávián belül 3,9 volt, ez az araány 1981-re megfeleződött, 1,9%-ot tett ki. 
Vajdaságban ugyanezen időszakban a magyar lakosság százalékaránya 27,5-ről 18,9-re 
csökkent.

Nehéz bármiféle elfogadható magyarázattal szolgálni a magyar lakosság ilyen mérvű 
fogyására, már csak azért is, m ert hiszen az ország minden régiójára, ha eltérő arányban 
is, de a népesség állandó gyarapodása a jellemző. Harminc év átlagát alapul véve ez a 
gyarapodás Kosovóban 108, Macedóniában 48, Bosznia-Hercegovinában 42, Crna G o
rában 39, Horvátországban és Szlovéniában 17, Szerbia szűkebb területén 12 és még 
Vajdaság területén is 5 százalék.



Ezzel szemben a magyarság száma drasztikusan csökkent. 1961 és 1981 között ez a 
létszámcsökkenés csaknem 60 000 (58 846) főt tett ki. Ha ehhez még hozzáadjuk a 
külföldre távozottak számát is, a veszteség 72 548 fő. A lemorzsolódás hozzávetőleg 
évi 1%.

A lemorzsolódás következtében a magyar etnikum súlya -  gazdasági, politikai és 
kulturális befolyása -  az elmúlt évtizedekben állandóan csökkent, annak mértékében, 
ahogy a magyar lakosság százalékaránya a valamikori 32,6-ről 18,9%-ra esett.

Annak, hogy a magyar etnikum politikai súlya és gazdasági ereje egyre csökken, 
elsődleges oka mindenképpen az alacsony népszaporulat. Az összes magyarlakta terü
letek közül nálunk jön a legkevesebb gyerek világra, és a születések számát tekintve 
alighanem az utolsó helyen állunk a világon.

Ezen az égtájon már több mint húsz évre visszamenőleg nem beszélhetünk a ma
gyarság természetes szaporodásáról. Ellenkezőleg, az 1000 főre jutó születések száma 
mindig alatta maradt az elhalálozottak számának. Más szóval, a magyar népesség ki
halása számunkra immár nem rémálom, hanem fájdalmas és megkerülhetetlen tény.

Úgy tűnik, ez a sors vár az itt élő más kisebbségekre is. 1988-ban a Vajdaság népes
ségének már csaknem 50%-át felölelő, 29 -  főként a kisebbségek lakta, agrárnépességű 
-  községben volt magasabb az elhalálozottak száma az újszülöttekénél. A magyarlakta 
községekben a kihalás jelei időben előbbre tolódnak, és a mérleghiány is sokkal tragi- 
kusabb. 1971-ben pl. az ezer főre jutó születések száma Vajdaságban 11,4 volt, a ma
gyarság körében -1,6.

Megítélésünk szerint a magyar népesség ilyen ütemű eróziója természetellenes folya
mat. A születések alacsony száma, a népesség természetes reprodukciójában mutatkozó 
zavar, az elöregedés és a lassú kihalás, kiegészülve más anomáliákkal, a társadalom 
disztinkciójára, a kisebbség súlyos helyzetére vall, melynek orvoslása a legégetőbb fel
adat volna számunkra.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az okok, amelyek ezt a kedvezőtlen népesedési helyzetet 
kiváltották, többrétűek, és hogy azoknak a történelmi, gazdasági, kulturális és politikai 
eseményeknek a következményein, amelyek a magyarság alacsony természetes szapo
rulatához, az önpusztító magatartás térhódításához, a nagyarányú kivándorláshoz, a 
távlatvesztéshez és az asszimiláció felgyorsulásához vezettek, nem könnyű változtatni.

Nem könnyű, már csak azért sem, mert Vajdaság etnikai tarkasága, a szerbek, crna
goraiak, bosnyákok tömeges méretű beáramlása és társadalmi-politikai dominanciája, 
az igen elterjedt vegyes házasságok, a magyar nemzettudattól eltávolító jugoszláv 
nemzeteszmény térhódítása, a kisebbségi kultúra csonkasága, a magyarok társadalmi 
deklasszálódása stb. az asszimiláció felgyorsulását még inkább fokozza. A kedvezőtlen 
demográfiai helyzet természetesen szorosan összefügg az itt élő magyarság közérzetével, 
társadalmi fejlődési esélyeivel. E felismeréstől vezérelve a VMDK -  szakítva a korábbi 
gyakorlattal -  a demográfiai kérdéseket a legégetőbb politikai kérdések közé sorolja, 
és a népmozgalmi adatok tudományos és politikai értékelésének elvégzését egyik leg
sürgősebb feladatának tartja.

Kérdés azonban, hogy meg tudunk-e küzdeni azzal a létünket fenyegető, fennmara
dásunkat veszélyeztető „hétfejű sárkánnyal”, amit az alacsony természetes szaporulat, az 
önpusztító magatartás térhódítása, a nagyarányú kivándorlás, a betelepített szlávok domi



nanciája, az elterjedt vegyes házasságok, a magyarság társadalmi deklasszálódása és a 
jugoszláv nemzeteszmény követelménye, illetve az ebből származó identitászavar jelent 
számunkra.

1.
Ami a természetes szaporulatot illeti: hisszük, hogy a népesség -  jelesül a magyarság 

-  gyorsuló fogyása nem sorsszerű, nem megállíthatatlan folyamat, ami ellen semmit 
sem tehetünk. Meggyőződésünk, hogy a gyermekvállalási kedv hiánya szerves része 
annak a szociokulturális folyamatnak, amely az elmúlt évtizedekben lemondásokra szo
rított az élet minden vonatkozásában.

Hisszük, hogy a gyermekvállalási kedv fokozható, hogy a népesség reprodukciója, 
szerény gyarapodása megoldható, feltéve, ha a gyermekek vállalása nem megy jóváte
hetetlenül az igényes emberi élet rovására.

Ha ez rajtunk állna, olyan társadalomban szeretnénk élni, amelyben öröm gyermeket 
szülni és vállalni. Ennek érdekében a jelenleginél sokkal nagyobb gondot kellene for
dítani a gyermekvállalási kedv anyagi és erkölcsi támogatására, az anyaság tiszteletére, 
a családi élet óvására, szociális és politikai biztonságára.

Sajnos a kérdés megoldása legkevésbé függ a mi óhajunktól. A gazdasági recesszió, 
az ésszerűtlen, szűkkeblű szociálpolitika, a kisebbségekkel szembeni restrikciós intéz
kedések egyelőre még kilátástalanabbá teszik a helyzetet.

Sajnos, nem várható gyors javulás az önpusztító magatartás visszaszorítása terén sem. 
Közismert, hogy az öngyilkosságok arányszámának alakulása jellegzetes nemzeti-geog
ráfiai eloszlást mutat, s hogy ez az eloszlás évtizedek során sem változik sokat. Jugo
szlávián belül a lakosság számarányához viszonyítva Vajdaságban követnek el legtöbb 
öngyilkosságot. Ám Vajdaságon belül is nagy eltérések figyelhetők meg az egyes etnikai 
csoportok között.

Amíg ez a gyakoriság -  egy felmérés tükrében -  a magyarok esetében 41,71 százez
relék, a horvátoknál 29,86, a szlovénoknál 28,40, a szlovákoknál 25,73, a crnagoraiaknál 
21,85, a szerbeknél 18,04, a ruszinoknál 14,01, a macedónok körében pedig 5,25 szá
zezrelék.

2.
Ugyanez tapasztalható a pszichózisok, a neurózisok, alkoholizmus, depressziós meg

betegedések esetében is. Az itt éló szláv népekkel, illetve románokkal ellentétben a 
magyar etnikai közösségben valamilyen oknál fogva fokozottabb a pszichés dezorgani
záció kialakulásának a veszélye. Anélkül, hogy az okokat illetően hosszasabb fejtegetésbe 
bocsátkoznánk, elég itt talán csak arra a felismerésre utalnunk, hogy különféle kultúrák 
más-más konfliktusmegoldási modellt kínálnak fel és engedélyeznek nehéz élethelyze
tekben. A magyarság, más nyelvi kultúrákkal ellentétben, amelyek a destruktivitásnak, 
a másokkal szembeni agresszív viselkedésnek nagyobb teret engedélyeznek, szigorúbb 
szocializáció révén inkább az önsorsrontás és önpusztítás irányába tereli a súlyos konf
liktusokból származó indulatokat.

A vajdasági magyarság, úgy tűnik, még szigorúbb önmagához ebben a vonatkozásban. 
Nyilván jó oka van rá. Elfogulatlan tudományos elemzések hivatottak választ adni, hogy 
miben is áll ez az önpusztításra szorító rideg és kíméletlen valóság.



3.
Ez a rideg valóság kényszerített (és kényszerít) további tízezreket arra, hogy elhagyják 

szülőföldjüket, másutt keressenek boldogulást. Elsőként a legértékesebb fiatal, képzett, 
munkaképes korcsoport szedte sátorfáját, ami azonnal magával vonta a természetes 
szaporodás elapadását, hiszen a vajdasági magyarságnak nincsenek „demográfiai tarta
lékai”. De mivel a munkavállalás lehetőségei egyre rosszabbodtak, és a politikai válto
zásokkal is a kisebbségek hátán csattant a legnagyobbat az ostor, folyamatossá vált és 
a mai napig is tart a kivándorlás.

Sajnos a kivándorlás méreteire vonatkozóan nem lehet pontos adatokhoz jutni. Más 
a helyzet a Kosovóból kitelepülő szerbekkel és crnagoraiakkal kapcsolatban. Erre vo
natkozóan a sajtó ország-világ számára napra kész információkkal szolgál. Az országból 
kitántorgó albánok, törökök, cigányok stb. számát azonban annál nagyobb homály ta
karja.

Egyelőre semmi remény arra, hogy a kivándorlás gazdasági és politikai kényszere 
valamelyest mérséklődjék. Ellenkezőleg, olyan „demográfiai” tényezővel állunk szem
ben, ami sokáig -  és egyre inkább -  beárnyékolja jövőnket.

4.
Vajdaság etnikailag tarka, változatos képet nyújtott történelmének minden időszaká

ban. Huszonegyféle nép, etnikum tartja ma is otthonának. A két világháborút követő 
betelepítési hullám és a napjainkig tartó nagyméretű migráció nyomán azonban, bár a 
népi-nemzetiségi összkép tarkasága megmaradt, az etnikumok egymáshoz viszonyított 
aránya alapvetően megváltozott.

Közvetlenül a második világháborút követően párthatározatok alapján 246 000 főt 
telepítettek be Vajdaságba. Előbb azonban helyet kellett csinálni számukra, amire 1944 
őszén, a front elvonultával került sor. Ekkor ugyanis az orosz csapatok árnyékában, 
máig tisztázatlan körülmények között, máig azonosítatlan személyek valóságos népirtást 
rendeztek az itt élő, védtelenül maradt kisebbségek -  németek és magyarok -  körében.

Ezeknek a „bosszúhadjáratoknak”, tömegmészárlásoknak, erőszakos elhurcolások
nak, kitelepítéseknek a következtében jelentősen megváltozott e vidék etnikai összeté
tele, az itt élő népek egymáshoz viszonyított aránya, társadalmi és gazdasági fejlődésük 
esélye.

Amíg a háború előtt Vajdaságban, Baranyában és Szlavónia egy részében magyarok, 
horvátok és németek éltek többségben, a szerbek viszont kisebbséget képeztek, a há
borút követően a németekből jószerével hírmondó sem maradt, a magyarok megcsap
pant létszámmal immár számarányukat tekintve is kisebbségbe kerültek.

A telepesek, akiket az ország más szerblakta vidékeiről költöztettek be, küldetésüknek 
megfelelően az élet minden terén előnyjogokat élveztek. Kezdetben ingyen vagyont, 
házat, földet kaptak, de munkahelyhez, érvényesülési lehetőséghez később is ők jutottak 
legkönnyebben.

A tervszerű betelepítések és a spontán bevándorlás következtében sikerült a szerb 
nép többségének megteremtése mindenütt, ahol erre lehetőség nyűt. Ma Vajdaság la
kosságának 54,54%-a szerb nemzetiségű. A 44 közigazgatási egység közül 22-ben 50%



fölötti többséget képeznek. A magyarság Vajdaság lakosságának 18,92%-át teszi ki, s 
hét községben alkot 50% fölötti többséget.

Vajdaság gazdasági és politikai önállóságának megszűntével, a Nagy Szerb Állam 
megteremtésére irányuló törekvések felerősödésével a szerbek eddigi csendes expanzi
ója nemzeti megújhodási programjuk alapjává vált. A gyors ütemben folyó, diaszporá- 
lódó és asszimilálódó magyarság a mind arrogánsabb szerb nacionalizmussal szemben 
nehezen talál magára.

5.
Tobbnemzetiségű környezetben nem újdonság a vegyes házasság. Vajdaságban ennek 

különösen nagy hagyománya van, hiszen minden negyedik, ötödik házasságkötés kü
lönböző nemzetiségű partnerek között jön létre. A nemzetek közötti megbékélés leg
szebb példája lehetne a vegyes házasságok preferálásának ez a magas aránya, ha e 
házasságokon belül született gyerekeket szüleik nem nyilvánítanák törvényszerűen „ju- 
goszlávnak”, és nem íratnák csaknem minden esetben szerb tannyelvű iskolába. Sajnos, 
ez a helyzet, így a gyorsan fogyó magyarság szempontjából a vegyes házasságok 20-25 
százalékos gyakorisága nem egyéb, mint az asszimiláció széles országútja.

Statisztikai kimutatások szerint a vegyes házasságban élők között a magyar nők szá
zalékaránya a legmagasabb. Nyilván nem minden ok nélkül választanak szerb és bosnyák 
férfit maguknak. Az okok felderítése a családszociológusok dolga. Ettől függetlenül a 
szabad választás jogát senki sem vitathatja, sem a partner, sem az asszimiláció vonat
kozásában.

Amíg a magyar nők más belátásra nem jutnak, amíg társadalmi beilleszkedésük és 
felemelkedésük reményében könnyen feladják nyelvi-etnikai közösségüket, a gyors asz- 
szimilálódásnak semmi sem tudja útját állni.

6.
Miért lennének csak a nők hibáztathatok azért, ha úgy érzik, hogy gazdasági és politikai 

helyzetük megszilárdítása, társadalmi felemelkedésük érdekében nemzeti identitásukat fel 
kell adniuk? Es ha csakugyan ez a helyzet? Ha a kisebbség behozhatatlan hátrányt jelent?

Tény ugyanis, hogy a magyarok a gazdasági vezetők között, a párt- és ifjúsági szer
vezetekben, bankokban és pénzintézetekben, biztosítótársaságoknál, tudományos inté
zetekben, egészségügyi intézményekben, az egyes társult munkaszervezetek tanácsai
ban, illetve végrehajtó apparátusában, a hadseregben és a belügyi biztonsági szolgálatnál 
stb. mélyen számarányuk alatt voltak képviselve. És a helyzet ilyen vonatkozásban csak 
rosszabbodott az utóbbi időben.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy mennyi huzavona, szándékos mulasztás, gáncsoskodás 
nehezítette és nehezíti a mai napig is az anyanyelvű oktatás megszervezését, természetes, 
hogy sok magyar szülő eleve szerb iskolába íratja gyermekét. Eme szülői hozzáállás 
miatt az általános iskolába járó magyar nemzetiségű tanulóknak a 8-10%-a nem ré
szesül anyanyelvű oktatásban. A magyar nemzetiségű középiskolásoknak viszont már 
3 0-35%-a jár szerb középiskolába.

Am továbbtanulást illetően hiábavalónak bizonyult a magyar szülők iparkodása. An
nak ellenére, hogy a magyar gyerekek egyharmada nem anyanyelvén fejezte be a kö
zépiskolát, az egyetemet végzett magyar nemzetiségűek aránya alig 10%, s közöttük 
azok vannak túlsúlyban, akik korábban anyanyelven végezték tanulmányaikat.



Az elmúlt évtizedekben, ha a magyar kisebbség társadalmi szerkezetének tudatos és 
tervszerű lerombolásáról talán nem is beszélhetünk, az anyanyelvű képzés megoldat
lanságai, illetve a közoktatás hiányossága miatt a vajdasági magyarság társadalmi 
összetétele rendkívül hátrányossá vált. Növekedett az alacsony végzettségűek aránya a 
középfokú, illetve felsőfokú végzettségűek rovására.

A fellépő strukturális aránytalanságok miatt a magyarság elmaradt az országban 
végbemenő társadalmi átrétegeződési, korszerűsödési folyamattól, ami a közösség 
deklasszálódásához, a nyelvi-nemzetiségi kultúra távlatvesztéséhez vezetett.

A további deklasszálódás megfékezését, a távlatvesztés megszüntetését, nyelvi-etnikai 
közösségünk fennmaradásának és érvényesülésének lehetőségét a kisebbségi önkormány
zattól, a nyelvi-kulturális autonómia létrehozásától reméljük. Hogy erre reálisan mek
kora az esélyünk, a jelenlegi jugoszláv politikai színtéren zajló események alapján nehéz 
volna megjósolni.

7.
A közállapotokért, bármily nehéz körülmények közepette is, az adott népesség szel

lemi elitje a felelős. Csakhogy a jugoszláviai magyarságnak nincs szellemi elitje, nem 
rendelkezik olyan értelmiséggel, amely a megmaradás sorskérdéseinek a felvetésére 
vállalkozna, amely példájával a nemzettudat vállalására ösztönözné azokat, akik a ki
sebbségi lét kilátásaiban elbizonytalanodtak.

Amíg szavakban a világ közvéleménye előtt a „nemzetiségi kérdés” megoldásával 
hivalkodtunk, tettekben a kisebbségekkel szembeni politika végtelenül szűkkeblűnek 
bizonyult. A művelődési élet minden tekintetben a párt ellenőrzése alá került, a párt 
viszont mindent megtett a nemzettudat ápolását szolgáló intézmények, szervezetek 
megszüntetéséért, művelődési egyesületek tevékenységének lezüllesztéséért.

A kisebbségi helyzetünkre vonatkozó kérdések felvetése már önmagában véve is sú
lyos, olykor egzisztenciális következményekkel járó bűncselekménynek számított. 
Kisszámú értelmiségünket a hatalom vagy megfélemlítette, vagy magához édesgette, 
mindenesetre lehetetlenné tette, hogy kisebbségi közéleti szerepet vállaljon magára.

Értelmiség, szakkáder, de mindenekelőtt objektív lehetőségek híján a vajdasági ma
gyarság nem volt képes a művészetet és a tudományt, a közösség alkotóenergiáját, 
intelligenciáját kisebbségi léte, identitásmegőrzése szolgálatába állítani, ami végül oda 
vezetett, hogy csaknem mindenki elbizonytalanodott, feszélyezetté, komplexusossá vált 
nemzeti hovatartozása vonatkozásában.

Csonka, irodalomcentrikus kultúránk nemcsak erőtlennek és elégedetlennek bizonyult 
a nemzettudat védelmére és ápolására, de fokozta is a zavart. Pozícionált értelmiségünk 
ugyanis azonosulva az új, egységes, jugoszláv államnemzet eszményével, létrehozta a 
vajdasági magyar nemzetiség különállását hangsúlyozó, az egyetemes magyarságtól s 
az egységes magyar nemzettudattól eltávolító ideológiai konstrukcióját, amelynek kö
vetkeztében a nemzettudat szétesett, és teljessé vált a meghasonlás.

A nemzeti kisebbség nemzetiséggé való átkeresztelése is azt a célt szolgálta, hogy a 
kisebbségekben kifejlesszék az anyanemzettől elkülönítő tudatállapotot, a gyökértelen- 
ség és magárahagyatottság érzését, a kételyt és lemondást arról a nyelvi-szellemi örök
ségről, ami útjában állt annak, hogy mindannyian „jugoszlávokká váljunk”.

Az identitászavar, a nemzettudat feladása sehol sem öltött olyan méreteket, mint a



vajdasági magyarság körében. Ennek az új identitáskategóriának a felkínálásával, amely
nek vállalása az állampolgári megbízhatóság, a lojalitás kritériumává vált, a pártnak -, 
amely voltaképpen a nemzeti kisebbségek fennmaradási lehetőségét, megmaradását, 
jövőjét tagadta ily módon -  csaknem teljes mértékben sikerült elérnie célkitűzését.

* * *
A kelet-európai politikai változások számunkra (is) az utolsó órában érkeztek. Azzal, 

hogy esélyt kínáltak az önszerveződésre, egy kisebbségi érdekvédelmi szervezet létre
hozására, a hétfejű sárkánynak ez utóbb emlegetett fejét, ha levágni talán nem is, de 
sikerült megsebeznünk.

Igaz, hogy ezzel a kardvágással egyszersmind csak bajt hoztunk a saját fejünkre, hiszen 
a szerb nacionalizmus, amely hozzászokott a magyarok félelméhez, meghunyászkodá- 
sához, defenzív magatartásához, a jogainkért való nyílt kiállást, magyarságunk vállalását 
nem veszi valami jó néven.

Sok választásunk, vesztenivalónk azonban nincsen. Ha küzdünk, növeljük fennmara
dási esélyeinket, ha tétlen szemlélői maradunk az eseményeknek, a hétfejű sárkány 
menthetetlenül fölfal bennünket.



NEMZETISÉGI ÖNSZERVEZŐDÉS AZ 
EGYENRANGÚSÁG ÉS A FEJLŐDÉS 

ÉRDEKÉBEN
Dr. Körmendi Ferenc, rendkívüli egyetemi tanár, a belgrádi egyetem tudományos kutatója

Jól ismert tények, hogy a Vajdaságban élő magyarok 
száma az asszimiláció következtében rohamosan 
csökken, hogy m ár több ezer nemzetiségű diák 

nem tanulhat anyanyelvén, hogy a nyelvművelő egye
sületek működését hamis vádak alapján lehetetlenné 
tették, hogy a Nagybecskereken, Zom borban, Topo
lyán, Szabadkán működő magyar színháztársulatokat 
feloszlatták, hogy az etnotoponímia megőrzésével 
kapcsolatban -  az igazsággal ellentétben -  a magya
rokat és másokat azzal vádolják, ami éppen az ural
kodó politikai bürokrácia gyakorlata, elijesztve őket 
pl. a városnevek eredeti anyanyelvű használatától, 
hogy a magyar kulturális, művelődési és lapkiadó in
tézményekben mind több esetben akadályozzák meg 
a magyar nemzetiségű vezetők megválasztását, hogy 
a nemzetiségek aránytalanul kis százalékarányban 
részesülnek egyetemi oktatásban a délszláv nemzeti
ségűekkel szemben. E  tények a gazdasági egyenjogú
ságot már eleve lehetetlenné teszik.

Mindez a korlátlan hatalm at kezében tartó, egy 
pártba tömörülő, személyi érdekeket képviselő politikai bürokrácia egyeduralmi gya
korlatának következménye. E  bürokrácia az emberi, nemzetiségi stb. érdekek egyedüli 
ismerőjének tüntetve fel magát, kisajátította e közösség elidegeníthetetlen jogát saját 
érdekeinek képviseletére, megfosztva attól, hogy demokratikus, szabad szerveződés, 
választás és a hatalomban való egyenrangú részvétel formájában, olyan képviselők által 
juttassa kifejezésre érdekeit, akiket e vertikálisan szerveződött közösség megbízott.

Közismert dolog, hogy a nemzetiségek köréből kikerülő képviselők megválasztását az 
egyeduralmat gyakorló párt a saját és nem a nemzetiségek érdekei szerint engedélyezte 
vagy akadályozta meg, olyan talpnyaló, jellemtelen réteget tenyésztve ki, mely példájával 
teljes erkölcsi lezülléshez vezetett.

Az eddig elszenvedett m érhetetlen károk helyrehozásához és az egyenrangúság min
dennapi gyakorlatához mindenképpen elengedhetetlen, hogy a magyarok, éppúgy, mint 
minden más nemzetiségű közösség, saját maguk állapítsák meg azon társadalmi, kul
turális, közoktatási, politikai, gazdasági és más szükségleteiket, amelyeket senki más 
nem ismerhet jobban, mint ők, s ezeket egyeztessék azon szükségletekkel és érdekekkel, 
amelyek ugyanilyen módon m utathatók ki minden más nemzetiségű közösségben. így



juthatnak kifejezésre azok a szükségletek, amelyek magukban foglalják a nemzeti sa
játosságokból eredőket is, és hozzájárulnak a fejlődés legmegfelelőbb feltételeinek a 
megteremtéséhez, a nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódáshoz, a művé
szeti és tudományos eredmények közkinccsé tételéhez. Szavatoltan általános kulturális 
és gazdasági felemelkedéshez vezetne például az, ha a magyarok saját maguk szabadon 
tervezhetnék és szervezhetnék meg a magyar tannyelvű közoktatási rendszert Vajda
ságban, ha maguk adnák meg a tanterveket, a pozitív hagyományokra támaszkodva, 
társadalmi vitára bocsátva és megokolva őket. A nacionalizmus sohasem ott jelentkezik, 
ahol elég nagy nemzeti kultúrát kapnak a diákok, hanem ott, ahol túl keveset. így az 
általános és szakmai műveltséget, amely most minden kritérium alatt áll, nemzetközi 
szintre emelhetnénk, s ez lehetővé tenné a gazdasági csődből való kilábalást is, ami 
enélkül megvalósíthatatlan. A további előrehaladáshoz szükséges az is, hogy a magyar 
és más nemzetiség kulturális, közoktatási, művelődési, lapkiadó stb. intézményei élén 
e közösség által, demokratikus úton megválasztott, magyar, illetve megfelelő nemzeti
ségű vezetők álljanak, ne pedig olyanok, akiket az uralmon levő politikai bürokrácia 
éppen azért nevez ki, hogy ezen intézmények munkáját akadályozzák vagy feloszlatá
sukat véghezvigyék.

Az önkormányzattal rendelkező, önszerveződött közösségek lehetővé teszik, hogy a 
nacionalista jelenségeket felelősségteljesen, saját körükön belül visszaszorítsák, ami a 
nemzetek közötti viszonyok javulásához vezethet, ugyanakkor a közösségek egymás 
közötti kapcsolatainak fejlesztése során feladatukká válik a történelmi és más tények, 
igazságok felfedése, ismertetése -  a kölcsönösség elvén -, ezáltal a különböző nemze
tiségűek természetes jogainak megrövidítésére, megkárosítására irányuló törekvések 
megakadályozása. Hasonlóképpen az anyaországgal való kapcsolatok fejlesztésével -  a 
sokat emlegetett, de soha meg nem valósított „összekötő kapocs” szerepét betöltve -  
hozzájárulhat az európai országok közötti integráció, az egyetlen „Európa-ország” létre
hozásához.



HOGY NE LEGYÜNK OLDOIT KÉVE
Balassa Julianna, 

számtan-fizika szakos á lt isk. tanár, Pancsova

S zabad-e, lehet-e, kell-e szerveződni itt és most, 
„egyazon ég alatt”, ahol évszázadok óta együtt áld 
és ver mindannyiunkat a kossava és a történelem 

olykor langyos, máskor viharos szele?
Szabad-e átengednünk magunkat annak a szélnek, 

amely nem is olyan lassan, de annál biztosabban so
dor bennünket a lesütött fejű meghunyászkodottak, 
ingatagok talajtalan táborába, ahonnan nincs vissza
térés, ha tovább lapulunk?

Szabad-e csöpp gyermekünket a gyökértelenség 
sorsára kárhoztatnunk? Szabad-e tétlenül néznünk, 
mint szorulnak ki erről a tájról „új időknek új dalai”? 
Erről a tájról, ahol nemrég még majd félmillióan 
„lovagoltunk fűzfasípot fújva”? Szabad-e gyerme
künk szájából kiragadni -  kiragadni hagyni a fűzfa
sípot, kezéből kitépni a nádihegedűt, hogy hite- és 
nyelvehagyottan nyúljon a guzlica után?

Szabad-e itt és most nem hallgatnunk az idő sza
vára, amikor körülöttünk annyian ráébredtek a böl
cső és a gyökér jelentőségére? Szabad-e a többségi 

nép megvetését magunkra zúdítanunk azzal, hogy nem becsüljük, őrizzük, ápoljuk, 
mentjük mi is a bölcsőt, a dalt, a szót, amely ezer év óta a miénk?

Szabad-e hagynunk, hogy kései gyümölcsünk „mérges kutyatej, fanyar vadkökény, 
keserű farkasalma” legyen, hogy (másnak) „bőventermő bamba diófája legyünk”?

Kell, és lehet és szabad szerveződni, összefogni, megállítani a nyelvünkre zúduló 
lavinát, m ert „Ez a föld itt a tiéd (is), tartsd hát erősen, magyarom, H a nem lettél 
benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom”.

SZABAD!
Szabad, m ert az összeomlott ideológia, vasfüggöny és berlini fal romjain talpra állha

to tt az évtizedekig gúzsba kötött Gondolkodó Ember, és cafattá foszlott az egy pontban 
összefutó egy (megengedett) gondolat. Szabad, m ert a romokon „Új tavaszi seregszem
le” zajlik és a m egmérettetésben -  legalábbis elméletileg az érveké a szó. Szabad, m ert 
céljaink tiszták, magunkért, nem pedig mások ellen harcolunk, ám ezt elsősorban nekünk 
keÚ tudnunk és tudatosítanunk a még vonakodókkal. H a sikerül, bátran m ondhatjuk 
majd: „Ki minket nem ért, önmagát gyalázza.”



Szabad! Ez az, amit még sokan nem tudnak, és azért vonakodnak sorainkba lépni. 
Szabad! Ez az, ami nehézkesen, ólomlábakon ér el a tudatunkig, mert még nagyon 
frissek az orgonaperek, beidézések, éjszakai rátelefonálások, dalszöveg-fordíttatások, 
kéklámpás díszkíséretek, parancsra írt újságcikkek nyomai.

Szabad-e, lehet-e, kell-e a függőleges szerveződés?
KELL!
Kell, mert a horizontális szervezés eredményét látjuk: egyre szűkebb a horizont.
Kell, mielőtt felkiálthatnánk Kányádival:

„ég már a szekértábor is 
remény sincs fölmentő seregre 

a föld is ég 
futja-e még 

csonkán-bonkán elkeseredve 
egy utolsó lesz-ami-leszre”

Kell, amíg még futja. Kell, mert már látjuk, hogy minden szép alkotmány és program 
mellett a mi cipőnk csak minket szoríthat, és jogos a többség megvetése és nyugodt 
lelkiismerete érdektelenségünk láttán. Kell hogy közösségi talajt építsünk ki a talpunk 
alatt, hogy ne nézzük tovább tétlenül ifjúságunk színe-javának szemrebbenés nélküli 
távozását. Kell hogy a féregrágta levelek újra kiviruljanak. Kell hogy háborús vétkek 
miatt ne az ártatlan báránykáink piruljanak, és kell hogy a vesztes történelmét is meg
ismerve eltűnjön arcukról a szégyenpír. Kell hogy unokáink ne köpdössék a sírunkat, 
amiért a fejfánkon a nevünket se tudják elolvasni. Kell, mert tíz év alatt tíz százalékkal 
csappant a létszámunk. Kell, mert már nyolcezer magyar gyermek tanul más nyelvű 
tagozaton. Kell, mert elindult a láncreakció, és vészesen rövid a feledezési idő. Kell, 
mert „A dudva, a muhar, A gaz lehúz, altat, befed”, s a mi nagy Ugarunk felett sokfelé 
már az igénytelenség szele kacag.

Ebbe a földbe kell belekapaszkodnunk itt és most, mert nekünk más hazánk nincs, 
és itt kell, hogy a felperzselt erdő gyomjai között újra nőjön a cserje, szálfává erősödjön 
a vessző. Itt kell ifjúságunk tudatába vésnünk: a fenyő és a nyír szépen mutathat egymás 
mellett is az ég felé törekvésében.

Szabad-e, kell-e, lehet-e?
LEHET!
Hisz „a hold ma oly kerek”.
Lehet, mert vagyunk. Lehet, mert a kilenctizedünk még megvan. Lehet, mert még 

sokszor nyolcezer magyar gyermek tanul, ír, olvas és gondolkozik magyarul. Lehet, mert 
(hinni merem, hogy nem későn) tudatosodott bennünk, mik vagyunk. Lehet, mert 
szabad. Lehet, mert sokévi pangás után egyre többen érezzük, hogy az együvé tartozás 
előfeltétele a valahova tartozás. Ennek hiányát éveken át csak tátongó űrként észleltük. 
Annyira komolyan vettük a testvériséget, jövőt és békét biztosító együvé tartozást, hogy 
néha elfelejtettük, hova is tartozunk -  mindaddig, míg egyre-másra éreznünk kellett 
kakukkfiók-mivoltunkat.

Rögöt keresve nekem egy Szent István-i nagymise hangulata adta az első reményt: 
itt még érzi a marokonyi hazai és elszármazott székely, hogy ide tartozik! Itt még 
megismerheti a magyar gyerek a magyar történelem fényesebb pontjait, hogy keveseb



bet piruljon a nemzeti bűntudat miatt, melyet az iskolában sulykolunk bele. Előttem 
is sokan betértek egy-egy „templomba”, én csak csatlakoztam. Ez a ráébredés felszínre 
hozta a mi „tizenkét apostolunkat” és a doroszlói „nagymisétől” és székelykevei „hajnali 
miséig” sok mindent. Kiállt a tanszék, állja a sarat a sajtó, tartja a hátát az újságíró. 
Igaz, néha kötéltáncnak tűnik az egész, de egyre vastagabb a kötél, és nagyobb a remény, 
hogy nem zuhanunk a mélybe.

Már látjuk: Nagy László után is lesz, ki „lángot lehel a deres ágra”, lesz, ki „fölfeszül 
a szivárványra”, van, ki „rettenti a dögkeselyűt”, és lesz, aki átviszi „fogában tartva a 
Szerelmet a túlsó partra”.

Hogy ne legyünk oldott kéve!



ZÚZDÁBAN A SZÍNHÁZ
Dudás Károly író, a 7 Nap munkatársa

/ /

A jugoszláviai magyarság számára a SZÍNHAZAT 
igazán mindig a Szabadkai Népszínház jelentette.

Nemcsak Szabadkán, Csantavéren vagy Székely- 
kevén, de Laskón és Vörösm arton, Lendván és 
Dobronakon is. Az embereknek -  főként a szórvány
vidéken -  ünnep volt a színház érkezése, az előadás, 
amelyre aztán hetekig, hónapokig emlékezni lehe
tett. Amelyből erőt lehetett meríteni a kisebbségi 
hétköznapok megpróbáltatásainak elviseléséhez. O tt 
„m essze” D é l-B áná tban  is, ahol sohasem  volt 
könnyű magyarnak lenni, magyarnak megmaradni.

Aztán elvették tőlünk a színházunkat. Nem minden 
előzmény nélkül, persze, hiszen a teljes egyenjogúság 
és az egymás értékeinek megbecsülése szapora ismé
telgetése közben szép csendben, szinte észrevétlenül 
megszűnt a zombori, a topolyai, a becskereki magyar 
színház... Elvették tőlünk a Szabadkai Népszínház 
magyar társulatát, azzal az átlátszó politikai förmed- 
vénnyel, hogy az „etnikailag tiszta” színház ártalmas 
a kisebbség egészségére. Megrontja a magyarságot, 
legyengíti Jugoszlávia iránt érzett szeretetét, amelynek pillanatnyi szünet nélkül és jól 
láthatóan lobognia kell, különben gyanút fog az „államalkotó” nép. Az „etnikailag tiszta” 
-  normális emberi, európai logikával: az anyanyelvű -  színház még olyan szörnyűségekre 
is képes, hogy erősíti a magyarságtudatot, ne adj Isten lelassítja a legjobb úton haladó 
asszimilációt... Ez meg ugye főbenjáró bűn. Szüntessük hát meg a magyar színházat,, a 
„szeparatizmus tűzfészkét”, csináljunk bábeli hangzavart, amelyben elsikkad a tiszta 
gondolat. Mondták és tették.

Emlékezünk még a régmúlt időkre, amikor élt és virágzott a Szabadkai Népszínház. 
A legtöbben őrizünk magunkban néhány nagyszerű színházi élményt, időtálló jelenetet, 
amely melegít bennünket ebben a jeges leheletű jelenben. E  sorok írója a hetvenes 
évek legelejéről raktározott el magában egy feledhetetlen előadást: a Légszomjat Deák 
Ferenc drámáját Virág Mihály rendezésében. Rólunk és nekünk szólt ez az előadás, a 
kisebbségi lét hálójában vergődő magyaroknak. Felvillantott valamit abból, milyen is az 
igazi színház, mi a színház szerepe -  küldetése -  kisebbségi helyzetben. A folytatás sajnos 
elmaradt, nem jó irányba mozdultak előre a dolgok. Ezt használták ki a későbbi hata
lomtartók, hogy a nyakunkba ültessék Ljubiüa Risticet és kompániáját.



„Ne legyél nagy magyar”, visszhangzanak bennem most is az egyik szereplő, Zsófi 
mondatai. „De legyél annyira, hogy ÉLJ!” Akár mozgatórugói lehetnének a közel két 
évtized múltán tevékenykedni kezdő VMDK cselekedeteinek.

„Groteszk, torz világban mozognak Deák fehérre meszelt, szellemképű hősei, s cso
dálatosképpen mégis ismerős ez a világ: a mi világunk”, írtam akkor a Tükör 71 című 
kiadványban, a jugoszláviai magyar irodalom évkönyvében. „Itt söpörték le az utolsó 
szemig apánk padlásáról a búzát, itt áztatta el a vályogházakat a Tisza, itt kaptak egy 
teherkocsi mosóport gyorssegélyként az árvízkárosultak, innen vándorolnak el egész 
falvak munka után nézni, de itt kell s csak itt lehet az önmagára ébredő Donátnak is 
megkeresnie a maga, a magunk egészségesebb légkörét. A Deák-víziók, kínlódások a 
vízióink és kínlódásaink. A múlt bűneit, az ősök baklövéseit, nagyon sokan még ma is 
magunkban hordjuk kisebbrendűségi érzés formájában; megtisztulásunk egyetlen mód
ja, hogy végre bátran szembenézzünk a tényekkel, dolgainkat tisztázzuk magunk és 
mások előtt, leírjuk vagy kimondjuk őket. Nincs szükségünk kisebbrendűségi érzéssel 
terhelten nekiindulnunk dolgaink rendezésének, hiszen nagyon jól tudjuk, nemcsak 
nekünk van tisztázni valónk, hogy történelmünkön, népeink egymás közti viszonyán 
nemcsak az újvidéki,hideg napok’ borzalmai ejtettek foltot, hanem a felszabadulás első 
napjaiban lejátszott ,bezdáni futballmérkőzés’ véres eseményei is. Dolgainkat végleg 
rendezni csak kölcsönös őszinteséggel, egyenrangúan lehet.”

Ezek a gondolatok ma is változatlanul érvényesek, sőt talán még érvényesebbek, mint 
voltak annak idején, hiszen végre kimondhatok és leírhatók. Mert akkor, 1971-ben nem 
voltak kimondhatok, nem voltak leírhatók: az 500 oldalas szép könyvet, az akkor éppen 
divatos liberalizmus bélyegét ráütve az ügyeletes éberek zúzdába küldték. Többek kö
zött e színikritika miatt. Bezúzták a jugoszláviai magyar irodalom évkönyvének többezer 
példányát, mint ahogy bezúztak később nagyon sok iskolánkat, művelődési egyesüle
tünket, több színházunkat. A legfájdalmasabb számunkra mindenképpen a Szabadkai 
Népszínház „bezúzása” volt. Rajtunk dübörögtek át a zúzdagépek, a mi húsunkba 
martak. A jugoszláviai magyarság hatalmas felháborodását a VMDK fogalmazta meg: 
a színház visszaperlése érdekében indított petíció lapjain több mint húszezer aláírás 
hitelesíti a polgárok azon óhaját, hogy Szabadka kapjon végre olyan színházat, amely 
gazdag kulturális és történelmi hagyományai révén megilleti. Elfogultság nélkül meg
állapíthatjuk, hogy ez a Szabadkán kezdeményezett színházpetíció a szárnyait bontogató 
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének egyik legjelentősebb kezdeményezé
se volt: egyrészt mert megmutatta, hogy a VMDK valóban a jugoszláviai magyarság 
valós érdekeit képviseli, másrészt a többi párt és szervezet bevonásával az együttmű
ködés és együttélés szép példáját is felmutatta.

Hogy a fejünkre szakad-e a „felső színtér”, s agyonnyom-e bennünket, önmagunkra 
ébredő donátokat, mint a Légszomjban, vagy egészen közel húzódva egymáshoz, a 
vállunkat alá feszítve sikerül megtartanunk, ez most jórészt ezekben a forró történelmi 
napokban dől el. „Ne legyél nagy magyar”, idézzük még egyszer a dráma minden 
kétséget kizáróan hozzánk szóló gondolatát. „De legyél annyira, hogy ÉLJ!”



HELYZETKÉP KÖZÉP-BÁCSKÁBÓL
Papp Zsuzsanna tisztviselő, Becse

B ecsén az év elején, februárban, még seppegve 
sem lehetett beszélni az önszerveződésről. A fel
gyorsult időt azonban itt sem lehetett megállítani, 

március elején magam is jelentkeztem a VMDK-ba.
A Közösség iránti érdeklődés ekkor még elenyésző 

volt. Becsén, beleértve a környező falvakat is, a je 
lentkezők száma alig haladta meg a háromszáz főt, 
ami gyenge eredménynek minősülhet, mivel Becse 
lakosságának 58,4 százaléka magyar.

A szervezet doroszlói alakuló közgyűlése után új 
lendületet kapott a tagtoborzás, bár az ilyen jellegű 
szerveződés iránt általában továbbra is érdektelenség 
és bizalmatlanság nyilvánult meg. Sokan kézlegyin
téssel intézték el az ügyet: „most is úgy lesz, ahogy 
ők akarják”. Hiába, az évtizedes kötöttségektől nem 
lehet máról holnapra megszabadulni.

Az értelmiségiekre nyomasztólag hat, hogy az ér
vényesülés lehetőségei még inkább leszűkültek, 
szinte lezárultak előttük. A korábbi magyar vezető 
személyek kiestek a rostán, újakat pedig nem válasz
tottak, illetve nem neveztek ki. Ezzel szakembereink degradálódtak, elismerés nélkül 
maradtak, nem juthattak kifejezésre. Az a látszat keletkezett, hogy az itteni magyarok 
nem alkalmasak a vezető posztokra, nem tudják irányítani sem a gazdaságot, sem a 
művelődést.

Különösen súlyos a helyzet a tanügyben, főleg azokban a tantestületekben, ahol el
enyésző számban dolgoznak magyar tanítók, tanárok. Véleményükre nem sokat adnak, 
bármit is kezdeményeznek a magyarnyelvű oktatás fejlesztése érdekében, süket fülekre 
talál, kérelmeiket vagy a helyszínen leszavazzák, vagy elutasítják a felsőbb fórumok. 
Mintha ezt sugallnák nekik: örüljetek annak, amitek van, m ert azt is könnyen elveszít
hetitek.

A tagtoborzást nehezítette a művelődési élet elhalása. Nem működik az amatőr szín
játszó társulat (nincs pénz, mondják), a Pipacs tánccsoportot pedig m ár korábban fel
számolták. Csak a péterrévei Tisza és a becsei Batyu népi zenekar m aradt fenn, annak 
köszönhetően, hogy önellátásra rendezkedtek be. Támogatást ők sem kapnak sehonnan.

A magyarság más rétegei is igazságtalanságokra panaszkodnak. Különösen az bántja



őket, hogy cinikusan viszonyulnak hozzájuk, igyekeznek tudtukra adni, hogy ha nem 
tetszik, mehetnek.

De vajon hová menjünk? Becse 1991-ben emlékezik meg fennállásának 900. évfor
dulójáról, s ehhez nekünk is némi közünk van. Itt vannak gyökereink és itt akarunk 
élni továbbra is a többiekkel együtt, tiszteletben, becsületben.

Összeszorítjuk fogunkat, s megyünk tovább. A június 19-én megtartott gyűlésen 
mintegy kétszáz ember jelent meg. A levegőben még érezhető a félelem, de a kételkedés 
mellett már kigyulladt a bizakodás lángja.

A VMDK becsei körzeti szervezete alakuló közgyűlésének időpontját 1990. június 
22-ére tűztük ki. A helyi iskola tornatermét béreltük ki, de a pártházból az utolsó 
pillanatokban is akadályt gördítettek megtartása elé. Azzal az indoklással, hogy iskola 
épületét nem lehet politikai célokra használni, követelték az engedély megvonását, amit 
a hatóság nyomásukra meg is tett. Mivel a közgyűlés helyszíne és időpontja megjelent 
a napi sajtóban, a szervezők megtartása mellett döntöttek: az elnöklő a zárt ajtók előtt, 
az iskolaudvaron nyitotta meg az alakuló közgyűlést. A jelenlevő iskolaigazgató látta a 
fonák helyzetet, s a tilalom ellenére, saját felelősségére megnyitotta az ajtót... A köz
gyűlés a tornateremben folytatta munkáját.

Nem is olyan könnyű ez a demokrácia Közép-Bácskában. Többek között azért sem, 
mert még mindig nem eléggé hallatjuk szavunkat.

De már a változás jelei itt vannak: Becsén 915 magyar és szerb polgár írta alá a 
szabadkai színház visszaállítását követelő petíciót. A VMDK taglétszáma megközelíti 
az ezret.

Még hosszú út áll előttünk, sok nehézséget kell leküzdenünk környezetünkben és 
önmagunkban. Megéri-e a fáradságot, érdemes-e? Ha ebben nem hinnénk, akár mind
járt be is csukhatnánk a boltot.



MAGYAROK MARADUNK 
VALLÁSUNK ELHAGYÁSA ÁRÁN IS

Béres Károly, okleveles villamosmérnök, a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház 
országos gondnoka (világi elnöke)

A Szerémségben, az újvidék-belgrádi úttól 3 km-re 
fekszik egy csendes, főleg földművesek lakta tele
pülés. A faluban békességben élnek szerbek, hor- 

vátok, magyarok, éltek németek is. A hagyomány 
szerint ez a terület valamikor két uradalom közötti 
senkiföldje volt. A település ezen a maradék földön 
jött létre. Innen a neve: Maradék (ma Maradik).

A falu körüli jó termőföld biztos megélhetést, szép 
jövőt szavatolt. A m últ század utolsó évtizedéig a 
helység lakosainak lelki gondozását a pravoszláv és 
a római katolikus egyház látta el. A magyarság között 
csak néhány család vallotta magát reformátusnak (pl. 
a Koroknaiak), de ezeknek gyülekezetük, lelkészük 
nem volt. A magyarság zöme a római katolikus egy
ház közösségébe tartozott. Most, csaknem egy év
század távlatából meg kell állapítani, hogy magyarok 
és Istenben hívő emberek voltak. Josip Juraj Stross- 
mayer, az akkori dakovói római katolikus püspök 
pánszláv és kimondottan magyarellenes intézkedése
ivel többek között M aradékot is szlávosítani kívánta.
A falu magyar ajkú lakosságának egy része azonban fontosabbnak érezte anyanyelvének, 
mint vallásának a megőrzését, a Teremtőbe vetett hitét azonban megtartotta. Egy a 
magyar nyelvterületen szinte egyedülálló esemény felidézésével szeretném érzékeltetni, 
mi juttatta mai állapotába Maradék népét, s hogyan él ez a sorsfordító esemény még 
ma is, a huszadik század küszöbén emlékezetében.

A múlt század utolsó éveiben a dakovói püspök magyarul nem beszélő horvát papot 
helyezett a faluba. Em iatt a falu elégedetlen magyar lakossága úgy döntött, hogy kül
döttséget meneszt a püspökhöz, és anyanyelvi szentbeszédért és énekért folyamodik 
hozzá. A küldöttség dolgavégezetlenül s nagy felháborodással tért vissza. A főpap azt 
mondta, hogy inkább szeretne a maradéki templomban kutyaugatást, mint magyar 
beszédet hallani.

Nagy a valószínűsége, hogy a főpapi elutasítás a falu sértődött népének ajkán formá
lódott ilyen mondattá. Mindenesetre a sikertelen küldetés után olyan határozat született, 
ha kell, akár vallásuk, felekezetűk megváltoztatása árán is megőrzik anyanyelvűket. Az 
elhatározást tett követte. A szomszédos német község református lelkészét keresték 
fel. A hagyomány szerint a tiszteletes a küldöttségnek istentiszteletet szolgáltatott, utána



ismertette a református egyház alapelveit. A küldöttség mindezeket mérlegelve meg
hívta ót a következő vasárnapra istentiszteletet tartani. Az összejövetel egy falusi ház 
udvarában, a szabad ég alatt zajlott le. A megjelentek elfogadták az új vallást, és kérték 
a lelkipásztort, legyen segítségükre az új egyházközség megalakításában. Az egyházi 
törvények és a korabeli dokumentumok ismeretében, persze, tudjuk, hogy az ügy nem 
volt ennyire egyszerű. Hosszan elhúzódott s nehézkesen haladt a vallásváltás folyamata. 
Ennek részletezésébe nem bocsátkozunk, azt azonban érdemes tudni, hogyan él ez még 
ma is az emberek tudatában.

Azok az idős emberek, akiknek emlékeiből összeállt az esemény leírása, lassan már 
nem tudják továbbadni a történteket. Ugyanis csaknem húsz éve annak, hogy Mara
dékon megszűnt a magyar tagozat az általános iskolában. Az igazság kedvéért meg kell 
jegyezni, a nép arra is jól emlékszik, hogy a vég kezdetét szintén egy református pap 
indította el. Az ötvenes években ugyanis azzal az ürüggyel, hogy gyermekét iskoláztatni 
akarja, szerb tagozatra íratta. Példáját sokan követték. Égy évtized múlva már felmerült 
a magyar tagozat bezárásának gondolata. A kései utódokban újra, még egyszer fellángolt 
a nemzeti önérzet, még volt erejük, merszük, hogy követeljék a magyar nyelvű oktatást. 
Néhány év után azonban törekvésük hajótörést szenvedett.

A magyar oktatás felszámolása előtt különböző nehézségek miatt megszűnt működni 
a magyar kultúrkör is. Az anyanyelvápolásnak azóta nincs semmilyen szervezett formája. 
Ha ehhez hozzátesszük, hogy az újságárusnál nincs magyar sajtótermék, teljessé lesz a 
kép. A falu egyetlen magyar szervezete a református egyházközösség, amelyet nem 
egészen egy évszázada a falu népe azért alapított, hogy segítségével megőrizze anya
nyelvét. A kis egyházközösség azonban alapjaiban inog, hiszen papja magyar ugyan, de 
nem református, nem szívügye tehát az ottani magyarság és reformátusság megőrzése.

Talán éppen az áldatlan áŰapot miatt nehéz szóra bírni azokat, akik még tudnak a 
múlt századi eseményről. A dicső ősök utódai szinte röstellkedve mondják el a törté
netet. Ez a pironkodás nem a múltnak, hanem a jelennek szól. Amikor azt hallja az 
ember: minek, minden hiába, akkor ebből nemcsak panaszt, hanem önmarcangoló 
vádat is kiérez. Hibáztatják magukat, hogy a közös ügy szolgálatában nem tudtak egy
ként fellépni, holott őseik, az egyszerű parasztemberekből álló közösség talált erőt 
magában, hogy egy világot átfogó szervezettel is szembeszálljon, és sikeresen megőrizze 
magyarságát.

Példamutatásuk napjainkban is élő tanulság, szinte bevilágít a mába: csakis szervezett 
formában, összefogva szerezhetünk érvényt egyéni és közös nemzeti érdekeinknek.



JELENTES A SZEREMSEGI 
SZÓRVÁNYMAGYARSÁGRÓL

Papp Ferenc nyugalmazott kárpitosmester, a VMDK újvidéki szervezetének elnöke

M aradéktól Moravicáig, FruSka gora szemet gyö
nyörködtető lágy lankáin, szívet melengető bor
termő vidékén éli elszigetelt életét a szerémségi 

szórványmagyarság töredéke. Az a néhány magyar
lakta falu nemcsak az életet jelentő, forgalmas utak- 
tól esik távol, hanem  a világtól, az általános 
haladástól is, meg hát azoktól a viszonylag közeli vi
dékektől is, ahol nagyobb számban élnek magyarok.

Másfél évtizeddel ezelőtt az asszimilálás szolgála
tában álló iskolapolitika megszüntette a magyar is
kolákat Szerém ségben. E hhez persze a magyar 
szülők érdektelensége is hozzájárult, úgy gondolták, 
hogy gyermekeik jobban érvényesülnek majd, ha 
szerbül tanulnak. Azok a kevesek, akik nem így gon
dolkodtak, meghunyászkodtak, nem mertek kérni, 
követelni, többek között azért sem, mert a felszaba
dulás utáni atrocitások sohasem múló félelmekkel 
töltötték el az embereket.

A szerbhorvát iskola gyorsan megtette a magáét, 
elvágta még azokat a hajszálereket is, amelyeket a 
magyar tagozatok tápláltak, megszakadt szinte minden kapcsolat az anyanyelvvel. Az 
itteni emberek egyébként is megromlott nyelvérzéke tovább romlott, s keveréknyelvük 
most már a konyhából is kiszorul, mivel az iskolából kikerült fiatalok otthon is szíve
sebben beszélnek szerbül.

Vajon a nyelvváltás meghozta-e az annyira óhajtott érvényesülést? Ez természetesen 
nem következett be, a felemelkedésnek nem ez az útja. A négy, később a nyolc elemi 
befejezése után a diákok otthon maradtak a kapanyél mellett, vagy továbbra is a tanu
latlan gyári munkások sorát szaporították, „melósok” lettek. Szellemi munkakörbe ezzel 
a képzettséggel nem kerülhettek, de ez a pálya egyébként is a betelepülők kiváltsága 
volt, nemegyszer az iskolai végzettségtől függetlenül.

A szerémségi magyarok társadalmi helyzetében az elmúlt tizenöt év tehát nem sok 
jót hozott, hacsak nyelvük és identitástudatuk elvesztését nem tekintjük annak.

Itt magyar politikai szervezkedést említeni még ma is istenkáromlást jelent. Önszer
veződésről alighanem szó sem lehet, talán csak a külső támogatás segíthet még. Ezt a 
feladadot vállalta magára a VMDK újvidéki szervezete.

Ide magyar lapok nem járnak, ezért a (néhány napos, el nem adott) sajtótermékeket



/
ingyen fogjuk terjeszteni. ígéretet kaptunk a belgrádi magyar követségtől, hogy minden 
szórványfaluba egy-egy színes képeslapot küldenek díjtalanul.

A VMDK újvidéki tagjai bizonyos napokon elmennek Szerémségbe, s magyar video
filmeket, diafilmeket fognak vetíteni. Megszervezzük az önképzőköri diákcsoportok 
szavalóestjeit, a néptánc- és színjátszó csoportok vendégszereplését. A belgrádi magyar 
követség ebben a munkában is segítségünkre lesz: közvetítésükkel magyarországi falusi 
tánc- és színjátszócsoportok látogatnak Szerémségbe.

Kísérletet teszünk a magyar anyanyelvű tagozatok feltámasztására. Azok részére, akik 
tovább szeretnének tanulni, biztosítjuk az újvidéki elszállásolást, az ingyen kosztot. Más 
módon is hozzájárulunk az iskoláztatás költségeinek fedezésére.

Tudjuk, nem fog simán menni, nem várhatunk gyors sikert. Ellenkezőleg, még a 
kimenetel is kétséges. Meg kell azonban kísérelnünk a lehetetlent is. Ez a dolgunk.



ÚJ GETTÓ FALAIT ÉPÍTI-E A VMDK?
Csorba Béla, a  Hungarológiai Intézet munkatársa

A kérdést megválaszolni ebben a pillanatban sem 
igennel, sem nemmel nem tudjuk. A vád, amely 
szerint a nemzetiségi érdekvédelmi szervezetek 

puszta megléte a nemzetiségek kulturális és politikai 
bezárkózásához, elszigetelődéséhez, következéskép
pen egyfajta nemzetiségi nacionalizmus fölerősödé
séhez vezet, nem új, és általában nem nélkülözi a 
rosszindulatot sem. A nemzetiségi kultúra gettósodá- 
sának problémája azonban jóval előbb fölvetődött, 
mintsem hogy lehetőség kínálkozott volna a nemze
tiségi politikai önszerveződésre. Egyrészt kívülről ér
keztek  ilyen vádak a jugoszláviai m agyarok 
számlájára, többnyire politikai konjunktűralovagok 
szájából. Másrészt megfogalmazódott a kérdés „be
lülről”, többek között e sorok írójának tollából is. Az 
egypárti, illetve pártállami irányítású nemzetiségpoli
tika tűzzel-vassal igyekezett megakadályozni az ún. 
nem zetiségi vertikális szerveződések lé tre jö tté t, 
ugyanakkor lényegében kialakította a nemzetiségi 
notabilitásoknak ama rendszerét, vagy ha úgy tetszik, 
véd- és dacszövetségét, amellyel többé-kevésbé sikeresen ellenőrizhették, irányíthatták 
és szervezhették a nemzetiségi társadalmak életét, különösképpen az oktatást és a 
kultúrát, hiszen ezek a területek centrális helyet foglalnak el -  lévén csonka társadalmak 
-  minden kisebbségi sorba került etnikum életében. Azt kell mondanunk, hogy a verti
kális szerveződésnek egyfajta nem formális -  és főként demokratikusan nem ellenőriz
hető -  formája ezekben az években, évtizedekben is létezett. E  modell antidemokratikus 
voltából következett, hogy szükségszerűen elfojtotta a nemzetiségi társadalmak és kul
túrák belső energiáit, ugyanakkor elszigetelte ezeket a kultúrákat mind a jugoszláv 
politikai és szellemi mozgásoktól, mind anyanemzetük kultúrájától. Ez a kettős elszige
telés természetesen totálisan sohasem tudott működni, így meg-megismétlődő „esetek
ke l”, afférokkal, leváltásokkal és perekkel kellett rendet tenni a renitenskedő 
értelmiségiek között. (Lásd a különféle Symposion-afférokat, a nyelvművelő egyesület 
fejevételét, a művelődésszervezők, írók, tanárok elleni ideológiai hajszát és pereket stb.) 
A gettó belső kritikája tehát elsősorban ez ellen a hűbérúri módon irányított kultúra és 
társadalom ellen irányult.

Ahhoz, hogy a személyi elven alapuló kulturális autonómia rendszere -  amelynek



megteremtése a VMDK egyik legfontosabb célkitűzése -  ne válhasson a tegnapi „kom
munista” notabilitások uralma helyett a holnapi „demokrata” notabilitások uralmává, 
első lépésként magát a nemzetiségi önkormányzati rendszert kell kiépíteni. Ez több, 
mint politikai kérdés, és ebben rejlik annak oka -  nem pedig holmiféle napi politikai 
megfontolásokban -, hogy a VMDK következetesen hangsúlyozza: politikai szervezet, 
de nem politikai párt kíván lenni. A VMDK-nak ugyanis egyfelől eleget kell tennie a 
politikai érdekképviselet iránt megfogalmazott igényeknek, másrészt szinte a semmiből 
kell előteremtenie, támogatnia, megszerveznie a jugoszláviai magyar civil társadalom 
intézményeit, szervezeti hálóját. Ez utóbbi a nehezebb feladat, de a fontosabb is. Ha 
ugyanis egy nemzetiségi társadalom ép, ha normálisan működnek civil társadalmi in
tézményei (egyletek, körök, társulások, érdekképviseleti szövetségek sokasága épül szer
vesen egymásra, de autonóm módon), akkor akár évekig is képes kitartani politikai 
érdekképviselet nélkül, s bármikor ki tudja termelni a politikai vezetést vállalni tudó és 
akaró új elitet. Éppen ezért az a hatalom, amely csak formálisan híve a nemzetiségi 
demokráciának, mindig is hajlandóságot fog mutatni a nemzetiségi pártok működésének 
elismerésére, de csak nehezen, kínkeserves küzdelem árán lesz hajlandó elismerni a 
kisebbségi kulturális autonómia szükségességét.

Amennyiben sikerül a VMDK-nak kiharcolnia a nemzetiségi önkormányzatot, még 
mindig nyitott marad a kérdés, hogy az milyen módon fog strukturálódni. Véleményem 
szerint e modell életképességének legfontosabb záloga az érdekek pluralizmusa kell 
hogy legyen. E modellben a mindenkor politikai érdekvédelmi szervezet(ek) központi 
szerepet fog(nak) játszani, de mindez nem alapulhat a politikai szféra hierarchiájára, 
ill. dominanciájára. Ebben az esetben ugyanis csak idő kérdése, hogy a tegnapi vagy 
mai demokratákból új nemzetiségi bossok váljanak. Nagyfokú naivitás volna, ha most 
azt hinnénk, ez a veszély az állampárti, magyar nemzetiségű notabilitások többségének 
bukásával immáron örökre megszűnt, és a VMDK-t, mivel ott csupa jószándékú magyar 
demokrata ül, nem fenyegeti. Ne feledjük el, hogy a később ezerszer el- és kiátkozott 
jugoszláviai magyar kommunista főmuftik többsége is eredetileg igen jó szándékokkal 
startolt a jeges pályán. (Egy részük jelenleg még mindig a régi, korporatív nemzetiség- 
politikai modellben gondolkodik, és ehhez támaszt természetes szövetségesénél, a ka
méleontermészetű állampárt utódjánál keres és jórészt talál.)

Nem függ össze közvetlenül irányadó kérdésünkkel, de azért nem is egészen közöm
bös: a nemzetiségi önkormányzat lehetséges modellje és az abban elérhető demokrácia 
foka nagymértékben függ attól, hogy a VMDK a „saját kebelén belül” képes lesz-e 
továbbra is megőrizni az alulról szerveződés előnyeiből fakadó önállóságot, független
séget, továbbá a különféle belső politikai irányzatok kritikus dialóguson alapuló békés 
egymás mellett élését.

Minderre csak az előttünk álló évek adhatnak választ. A kockázatot azonban köte
lességünk vállalni.



VESZÉLYBEN A NYELVI EGYENJOGÚSÁG
Kongó Tivadar, nyugalmazott törvényszéki bíró

A zon a területen, amelyet ma Vajdaságnak neve
zünk, már régóta jelen van a törekvés, hogy az itt 
élő népek és nemzeti kisebbségek anyanyelve 

szabad használatot és a lehetőségekhez képest jog
egyenlőséget nyerjen a közéletben. Régi vágyakat 
tükröz ez a szándék, s örökös küzdelmek is tapadnak 
hozzá, hiszen ebben a földrajzi térségben gyakran 
változtak a politikai és a hatalmi kormányzatok, az itt 
élő etnikai csoportok hol a többségi nemzethez tar
toztak, hol kisebbségi sorba kerültek.

Kevesen tudják, hogy a kisebbségek ezen a tájon 
m ár 120 évvel ezelőtt az önkormányzat alapján tör
vényesen is gyakorolhatták sajátságos kisebbségi jo 
gaikat. Az 1868-ban hozott, a nemzeti megbékélést 
szorgalmazó törvény azokban a községekben, váro
sokban és vármegyékben, ahol jelentős számban él
tek  nemzetiségiek, biztosította jogaik gyakorlati 
megvalósítását. Csak néhány példát említünk, meg
szívlelendő tanulságként.

A kisebbségiek a képviselő-testületekbe képviselő
ket jelölhettek, akik saját anyanyelvükön szólalhattak fel. H a a képviselő-testület egy
ötöde kérte, az ülés jegyzőkönyveit kisebbségi, úgynevezett „jegyzőkönyvi nyelven” is 
vezették.

A jelentősebb hivatalok betöltői, így a jegyzők, a közigazgatási intézők, a bírók, a 
tanítók, a papok stb. esetében fontos követelmény volt a nemzeti kisebbségek nyelvének 
ismerete. Fontos volt azért, hogy szót értsenek velük, ügyeiket anyanyelvükön, az úgy
nevezett „ügyviteli nyelven” tárgyalják, s határozataikat azon a nyelven hozzák meg, s 
a felekkel ezen érintkezzenek. Az is lehetséges volt, hogy sem a „jegyzőkönyvi nyelv”, 
sem az „ügyviteli nyelv” ne az államnylev legyen, hanem pl. a magyar.

Az első világháború után megalakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd később 
a Jugoszláv Királyság szakított ezzel a gyakorlattal. Ezt az államalakulatot maguk a 
szláv népek is a népek börtönének nevezték. Különösen a macedónok és a szlovénok 
nyelve sínylette meg ezt a korszakot, de a horvátoké is, az albánok, a magyarok és a 
többi kisebbségiek pedig eleve másodrendű polgárok voltak, ők a közéletben sehol sem 
használhatták anyanyelvűket, részükre kötelező volt az „államnyelv”. Az asszimiláció 
durva eszközökkel hódított teret.



A Horthy-korszak idején mindennek az ellenkezője nyert polgárjogot, akkor a ma
gyarosító irányzatok kerültek előtérbe. A Bánságban a megszállás idején a német és a 
szerb nyelv volt a hivatalos, a magyar másodrendű nyelv volt.

Az államilag szabályozott, etatisztikus nyelvhasználati jogrendszerek vagy diszkrimi
náns jellegűek (hátrányosak a kisebbségi nyelvekre), vagy pozitív jellegűek (előnyösek) 
voltak. Négy formájáról tudunk, valamennyit át is éltünk. így ismerjük

1) a nyelvünk használatát tiltó,
2) a nyelvünk szabad használatát biztosító,
3) a különböző nyelvek egyenjogúságát alkotmányokba és törvényekbe iktató,
4) továbbá ezeknek a jogoknak gyakorlati megvalósítást is szorgalmazó nyelvi rend

szereket.
Az első kettő diszkrimináns jellegű. Még a szabad nyelvhasználat is, mivel egyirányú 

jog, csak a kisebbségieket érinti, senki mást nem kötelez a kisebbségi nyelv elfogadására, 
az ezen a nyelven történő kommunikációra. A jogszabályokban biztosított és a gyakor
latban megvalósított egyenrangú nyelvhasználat viszont már kétirányú: egyrészt szava
tolja a kisebbségi polgár nyelvének egyenrangú használatát, másrészt pedig kötelezi az 
állami szerveket e nyelv elfogadására, a kommunikációra, a hivatalos eljárások leveze
tésére.

A felszabadulás után, a szocialista Jugoszlávia nyelvhasználati gyakorlatában több 
korszakot különböztetünk meg. Az első, az 1946-ban meghozott szövetségi alkotmány 
még diszkrimináns volt, mert az államalkotó népek számára nyelvi egyenjogúságot, a 
kisebbségek számára pedig nyelvük szabad használatát biztosította. A JSZSZK 1963- 
ban meghozott alkotmánya, de különösen az 1968-ban elfogadott XIX. függelék, to
vábbá a Szerb Köztársaság VI. függeléke már szó szerint kimondta, hogy a kisebbségi 
nyelvek és írások egyenjogúak a többségi nyelvekkel és írásokkal.

Ennek ellenére Vajdaság területén 1945-től 1973-ig csak a hivatalos szerbhorvát nyelv 
volt használatban. Az egynyelvűség három évtizedes gyakorlatát az akkori magyar nyelv
művelő szervezetben létrehozott jogi szakbizottság nyelvi egyenrangúságot szorgalmazó 
törvénytervezete ingatta meg. Ebből a tervezetből a további törvényalkotó tevékenység 
során annyi maradt, amennyi maradhatott. A tövényelőkészítő bizottság számos mó
dosítása után a Képviselőház elfogadta, s így a vajdasági nyelvi egyenjogúsági törvény 
már húsz év óta alkalmazásban van.

Az elfogadott törvényből kimaradt néhány fontos rendelkezés, melyet az előterjesztők 
szorgalmaztak, de ettől függetlenül jelentősége messze túlszárnyalta a tartomány, de 
az ország határait is, hiszen Közép-Kelet-Európában nincs még egy nemzeti kisebbség, 
amely a nyelvi egyenrangúságot -  legalább papíron -  kiharcolta volna magának.

Az új szerbiai nyelvhasználati törvénytervezet ezeket a vívmányokat helyezi hatályon 
kívül. A szerbhorvát nyelvet ugyanis hivatalossá nyilvánítja, a többi, korábban egyenjogú 
nyelv pedig alárendelt helyzetbe kerül. Ha a mostani törvénytervezet rendelkezéseit 
összehasonlítjuk a jelenleg még érvényben levő, csonka, csak a deklaráció szintjén ma
radt vajdasági nyelvhasználati törvénnyel, akkor csak azt mondhatjuk, hogy rendelke
zései nem demokratikus koncepciókat tartalmaznak. Legnagyobb hibája, hogy a szerb 
nyelvet és a cirill betűs írást rákényszeríti a más nyelvű és írású nemzetekre és nemze
tiségiekre. Teljesen elhibázott a községekre bízni annak eldöntését, hogy területükön



bevezetik-e a kisebbségi nyelvek valamelyikének a hivatalos használatát, vagy nem. Nincs 
a mai egypárti küldöttekben annyi politikai érzék, felelősségérzet, tolerancia, hogy a 
testvériség, a harmonikus együttélés érdekében a kisebbség javára döntsenek. Sok más 
esetben is beigazolódott, hogy a felmerült kérdéseket nem vitatják meg, hanem egy
szerűen szavaznak róluk, mégpedig úgy, ahogy a politikai hatalom mostani gyakorlói 
elvárják tőlük.

Valamikor a tartomány dotálta a többnyelvűséget azokban a községekben, amelyek 
erre rászorultak. Az új törvénytervezet csak a cirill betűs eljárás anyagi fedezetéről 
gondoskodik. Ez is egy nyomós ok arra, hogy a községek, az anyagiak hiányára hivat
kozva, ne szorgalmazzák, vagy egyenesen gátolják az eljárás levezetését a kisebbségiek 
nyelvén. Ezek a megszorítások a kisebbségekre nézve hátrányosak és elfogadhatatlanok, 
akárcsak a hivatalos okmányok nyelvében, a helységnevek, cégtáblák és utcanevek ki
írásában tervezett korlátozások.

Nagyon sajnálatos és veszélyes is, hogy a többségi nemzet ma uralmon levő vezetőinél 
eluralkodott az államnyelvi koncepció kizárólagosságának és egyeduralmának törvénye- 
sítésére való törekvés. Ezzel valójában az eddigi hiányos gyakorlat pozitív eredményeit 
is teljesen elvetik.

A VMDK tiltakozott a nyelvi egyenjogúság csorbítása ellen, kifogásait és javaslatait 
eljuttatta az illetékes törvényelőkészítő és törvényhozó szerveknek.

A magyarság sem nyugodhat bele jogainak szűkítésébe, illetve elvesztésébe, hiszen 
anyanyelve nemzeti identitásának legjellegzetesebb ismérve, ennél nincs nagyobb meg
tartó erő.

Küzdenünk kell továbbra is a kisebbségi önkormányzatért, a kollektív jogokért, ennek 
keretében pedig nyelvünk egyenjogúságáért.



MIÉRT?
Dr. Burány Béla, az orvostudományok doktora, egyetemi tanár

M ert minden ember szabadnak születik. S a társa
dalmaknak, a politikai berendezéseknek nem  az 
a fő dolguk, hogy ezt a szabadságot, ahol csak 

tudják, korlátozzák, hanem  hogy vigyázzanak rá. 
Őrizzék. A társadalmi rendszerek unalomig hangoz
tatott jelszava tehát, mely szerint „Ez a társadalom 
milyen sok jogot adott!” nem helytálló. Abban m ére
tik meg ugyanis, hogy mennyit vett el. A „hatalom” 
addig teljesíti természetes feladatát, amíg ezt a sza
badságot őrizni segíti. Attól kezdve

A hatalom rettegés iszonyatos árnya,
Lágyult velő, alacsony termet, csorba fog, 
Bújtató rang, parancs, szitok és kaszárnya, 
Hízelgés, álnokság, csiszolt mondatok.

(Fehér Ferenc: Meditációk a hatalomról)

* * *
„Az emberek társadalmakba születnek bele. Anyagi 

javaik, termelőeszközeik igazságos elosztásáért, meg
őrzéséért és továbbfejlesztéséért már ősidők óta tár

sadalmakba tömörülnek” -  olvasom régi iskolai jegyzeteimet abból a korból, amikor 
éppen nem volt alkalmas tankönyv. („M ért?” „Most van?” „Majd lesz!” „Nekünk is 
azt m ondták!” „Lett is!” „De m ár nem nekünk!”)

-H ú -ú -ú ! -  szaladt el velem a ló, mialatt a padra könyököltem a világnak azon a 
táján, ahol születtem, az „igazságos elosztás” ostorcsapásainak csengésével a fülemben, 
az élő történelemnek egy olyan periódusában, amikor az újraosztáshoz „magyarázni”, 
„átnevelni”, beléd ültetni is kellett, hogy véletlenül se lázadj, m ert az „akadályoz a 
haladásban”, ^hátráltat”, „visszavet”.

-H ú -ú !  -  És futottak előttem a vonalas irkalapon a dobrovoljac-földeknek elvett 
birtokok, aztán a kirabolt zsidó boltok s deportált gazdáik, vonuló svábok, érkező te
lepesek, az elhurcoltak házaiban az egészen másmilyen új lakók; a negyvenegyben 
kommunista szervezkedés m iatt felakasztott 7 városombeli, akikből négy zsidó volt, 
három magyar, szerb meg egy se, s a kommunista internacionalizmus zászlaja alatti új 
Jugoszláviában az ugyanott felmerült „szabad rablás” igénye 1849 mintájára, de erről 
csak suttogva esett szó, s hogy mi lehetett volna, ha nincs a borbélyból lett polgármester, 
az öreg NeSic Iso; aztán a mégis megesett „úsztatások” után a sok, titokban vízbe vetett,



úszó koszorú látványa a Tiszán; a „Van nekem egy imakönyvem, Belenézek, hull a 
könnyem, Az van abba beleírva, Pozsarevác, Mitrovica” hangjai mögül a messze néző 
szemek; a tépett bajuszú, megvert parasztok emberi tartása a padlások felsöprése után; 
a városháza pincebörtönébe csukott öreg falusi öregapám meg a fia szóváltása éjjel a 
vasajtók rácsa felett; a „Balla-vészben” szenvedő disznók, amiket az ilyen céllal kimért 
adó vitt el (érdekes, hogy a névvel való kormegjelölés a végrehajtók nevéhez fűződik, 
nem azokhoz, akik a gyeplőszárukat fogták); a leszerelt gyárak, a Crna Gorába vitt, 
akkor ultramodern Mihók-malom, ami évekig ott rozsdásodott felszereletlen, mert nem 
tudtak vele mit kezdeni; a becsukott templomok, iskolák a nemcsak anyagi, de „szellemi” 
újraosztások kopjafáiként, a... Hú-ú-úL.

Az én nemzedékem eddig hat korszakot ért meg. Jól emlékszik még, hogy volt a 
„Govori samo drzavnim jezikom!” periódus, aztán következett a magyar megszállás, 
majd miután az öreg Horthyt becsukták a németek, a Szállási uralma, később az oroszok 
bejövetele, majd szövetkezetek Jugoszláviája, aztán az önigazgatásos világ. Most tanu
lom a hetedik rítus szabályait. És máris tudom: elvinni simán is lehet. Mondjuk -  
központosítással. És „termelt javaid” úgy elillannak másfelé, hogy közben észre sem 
veszed. Legfeljebb a végén.

Az én nemzedékem hamar megtanulta, mi a demagógia. (Feleléskor: mindig az, amit 
az előbbi rendszer tanított. Ma: amit épp a másik fél hirdet.)

Pedig... elfelejteni ezt a leckét... de szeretné!

***
Volt egy nagybátyám. Apai nagynénémnek a férje. A régi Jugoszláviában többek 

között taxisofőr volt Belgrádban. A háború után tejcsarnokot nyitott Zentán. Onnan 
hordta a fél város a tejet meg a sajtot. Aztán papríkaórlésbe kezdett. Majd söprűket 
kötött, nagyban, szállításra. Meg még a fene tudja, mi mindennel próbálkozott. És 
sosem „magától” bukott meg. Mindig az adóval fojtották agyon.

-Amerika!... Amerika!... -  ismételte legyintve az UNRRA-csomagok korában áhí
tattal kiejtett szót. -  Csinálnék én itthon Amerikát! Csak ha hagynák!

Zágrábi diák koromban, a Jagodnjakon, ahol laktunk, a háziasszonyunk lánya egy 
régi neves kereskedő fiához ment feleségül a szomszéd házba.

Magas, egyenes tartású, szinte szikár ember volt az öregúr, az egykori kereskedő. 
Nagy, prémgalléros kabátjában, fémfogós sétabotjával, kemény kalapban sétált a vá
rosrész utcáin.

Fia, Dádó mérnöknek tanult tán, de a motoroknak volt a bolondja. Egy régi kis Fiatja 
volt, messze a Fítyók megjelenése előtt, abban a korban, amikor a rosszmájú zágrábiak 
szerint, a mindenféle színű, gyártmányú és eredetű autóikról, a jugoszláv kormányt, 
bárhol megjelent, úgy hívták hogy „¡»arena diplomácija”.

Dádó azt az egérformájú, régi ids Fiat-piccolinóját javítgatta örökké, nemegyszer 
kérve meg bennünket, a kis parknyi kertben tanulókat, hogy toljuk már meg.

Később feleségestül, kislányostul Nyugatra ment. Évekkel utána mesélték, hogy oda
kint egyszer egy idősebb úr állt meg az autójavító műhelye előtt. A cégtáblát nézte 
sokáig. Aztán a műhely gazdáját kereste. Neki adta át a hibás kocsit.



Hanyag érdektelenséggel szemlélte a javítást, majd kipróbálta a kocsit, aztán meg
kérdezte:

-U ram ! Ön nem Jugoszláviából jött?
-D e  igen.
-Zágrábból?...
-Igen.
-  Nem rokona magának a...?
-  Az apám volt.
Az öreg hümmögött egy sort, aztán így szólt:
-  Uram! Holnap délelőtt tízkor, ha ráér... Keressen meg ezen a címen! -  És odaadta 

a névjegyét. -  Üzleti ügyben...
Dádót az ajtóban mosollyal fogadta egy libériás öreg inas:
-M ár várják!...
Bent, a régi filmeket idéző nagy fotelokban csak később terelődött az „üzleti ügy”-re a szó:
-Nézze, fiatalember! Ha én beindítanék önnek egy, mondjuk, húszszemélyes javító

szerelő kisvállalatot... Az ön nevére, persze... El tudná azt vezetni?... A tőkét majd 
visszaadná, ha megkeresi... Szerződési kötöttségek nélkül...

S amikor a leesett állú Dádó, az otthonról hozott jólneveltséggel finoman mégis a 
döntés okai felől érdeklődött, halk volt a válasz:

-Nézze, Dádó úr! Az ön édesapja nekem jó kereskedőtársam volt. Hosszú éveken 
keresztül... Egy kipróbált, végtelenül becsületes úriember, akire mindig lehetett számí
tani. Úgy tartom, amit teszek, természetes...

-  És az... érdek?...
-Nézze! Én jó hazafi vagyok. Ha ön húsz munkással többet foglalkoztat...
Hazafelé a vonatablakban tűnődve, a békakuruttyolással teli hosszú szlavón éjszakába 

bámulva azt mérlegeltem, így eshetett-e meg a valóságban a dolog, vagy mennyit adott 
hozzá a képhez az a patriarkális szellem, amely mesélőm nemzedékére még annyira 
jellemző volt, s amelynek megtapasztalásakor egyszer három vajdasági diák csodálkozva 
kapta fel a fejét. A kötelező beszolgáltatások itthoni, egészen másmilyen levegőjéből 
frissen érkezve, egy villamosmegállónál, egy gesztenyefára rajzszögezett cédulán ugyanis 
ezt olvasták:

„Ovde izgubljeni zlatni sat naden!” Vagyis: az itt elvesztett aranyóra megvan! Jelent
kezni ezen meg ezen a címen!

Mint amikor a hosszú borulás után hirtelen kiderül, úgy nevettünk ott össze, mintha 
a mi óránk lett volna meg.

Tudom, ezt a levegőt a mesébe vitte azóta a szél sodra.
De -  az én nemzedékemmel nem volt nehéz megértetni, hogy az irodalom nemcsak 

a kötelező olvasmányok néhány könyve.
És mostanában, hogy az embereket megint aszerint mérik, milyen újságot olvasnak, 

Ivó Andric jár sokat az eszemben, aki szerint nem az a baj, ha az ember minden 
badarságot összeolvas, hanem az, hogy azt el is hiszi!

** *
Szóval: miért is?
Mert én még emlékszem Farkas Nándorék nemzedékének újságcikkére, nem sokkal



a háború után, az akkor még jóval nagyobb számú jugoszláviai magyarság „kultúrfö- 
lényének” megtörése érdekében írt cikkre.

Emlékszem az osztály csendjére, amikor egy történelmi kor jellemzéséhez, az irodalmi 
áramlatok társadalmi alapba ültetése végett, Szeli tanár úr Kollonich érsek (1631-1707) 
mondatát idézte, amely szerint „Magyarországot előbb koldussá, majd katolikussá, végül 
németté kell tenni!”

-  A szentyit neki!... -  morogta halkan a foga közt Lakatos Ferke a füzet fölé görbülten, 
hogy csak a sima pádon csúszott szét a valahogy életszaggal rezonáló szisszenet.

(Fogadjunk, hogy ez a rész hiányzik a gimnáziumok legújabb tantervéből!)
Emlékszem az akkori vajdasági (magyar) vezetőség egy rossz emlékű, vegyes ered

ményű zágrábi látogatására, amikor a „Kör”-ben, egy egész délutánra s estére szóló 
gyűlésen arról akartak bennünket meggyőzni, hogy mi zágrábi magyar diákok diplomá
zás után ne jöjjünk haza Vajdaságba dolgozni, hanem menjünk Boszniába. Ott van a 
káderhiány!... „Miért?! Mi az a Bosznia? Abesszínia?!” „Miért? Emberileg mi a kü
lönbség?!...” (Egy írónak erre a gyűlésre való visszaemlékezését mindegyre várom...)

Az akkor elsőéves Kiss Karcsival futottunk össze másnap, véletlenül, hárman, a Nagy
posta körül. Izzadva loholt.

-  Hova a fenébe szaladsz? -  fordult az idegenbe szakadt, közös sors nevelte, sok 
nemzedéken át ébren tartott nagydiáki segítőkészség a fiatalabb diák felé.

-Hagyjatok békén! Átiratkoztam a nehéz elektrotechniákról könnyű elektrotech
nikára.

-  Minek?
-  Tudod, úgy gondoltam -  vonogatta vállán a ráizzadt kabátot -, ha ezek azt mondják, 

hogy ne menjünk vissza, akkor mi csak gyerünk haza!... Talán ezzel a diplomával otthon 
könnyebb lesz elhelyezkedni...

Emlékszem a maguk erejére utalt, amatőr játékokban mégis roppant gazdag magyar 
kultúrkörök kampányszerű megszüntetésére szerte a Vajdaságban. S jóval később, az 
öreg, Ady- meg Juhász Gyula-barát Manojlovic Todor hangjára, amint a becskereki 
nagykávéház ablak melletti asztalánál Kassák haláláról mesélve Kassákné gyászjelenté
sét idézte: „Meghalt Kassák Lajos. Élt 82 évet. És ezalatt egyetlenegyszer sem komp
romittálta magát.”

Meg emlékszem a Zentai Gimnázium hiábavaló küzdelmeire a „reorganizációk” hul
lámverésében, a háromszoros magyar túljelentkezések módszeres visszaszorítására, ami
kor a még jóval kisebb létszámú szerb tannyelvű osztályoknak sokszor az egyharmada 
magyar diákokkal töltődött fel. S ennek az útnak az eredményeképp az újságcikkre 
(1990. augusztus 3., péntek), amely szerint „... Vajdaság lakosságának 18,5 százaléka 
magyar, a középiskolát végzettek 7 százaléka, az egyetemi végzettségűeknek pedig csak 
2,5 százaléka” az.

* * *
Szóval:
-  Miért is?
-  Csak.
A szónak nem abban az értelmében, hogy éppen úgy adja ki a hangulatom, hanem 

mert így a magától értetődő. A természetes.





HOGYAN JÖTT LÉTRE A VMDK?





A KEZDEMÉNYEZÉSTŐL 
A MEGALAKULÁSIG

Vékás János a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke

A z ötlet felvetésétől, a kimondott gondolattól a 
megvalósításig mindössze néhány hónap m últ el, 
de sok izgalmas nap, gondterhelt hét is.

Ami évtizedekig a nemzedékek álma, elfojtott kí
vánsága volt, azt egy tettrekészebb nemzedék -  élve 
a megváltozott körülményekkel is -  viszonylag rövid 
idő alatt keresztülvitte, úgy is mondhatnánk, hogy 
egy röpke pillanat alatt tető alá hozta.

Elindította, megalakította, fontos vajdasági és ju 
goszláviai politikai tényezővé tette a Vajdasági M a
gyarok Demokratikus Közösségét, amely ma m ár 
feltárja, kifejezi és képviseli a vajdasági magyarok 
kollektív érdekeit. Ehhez öt-, illetve kilenchónapi 
m unka kellett, attól függően, mit tekintünk mérföld
kőnek: a doroszlói megalakulást vagy a szervezet hi
vatalos bejegyzését Belgrádban.

Összeállításunk arra a kérdésre ad választ, hogyan 
jö tt létre a VMDK. Vékás János dokumentációja 
alapján, időrendben, napról napra, lépésről lépésre 
követjük nyomon -  az írásos dokumentumok, az új
ságtudósítások, a különféle nyilatkozatok, hivatalos és magánvélemények fényében -  a 
jugoszláviai magyarok legnagyobb érdekszervezetének születési körülményeit, első 
lépéseit, gyors növekedését és nagykorúsodását.

1989. m  7.
/ /

A Vajdasági Iróegyesület Csorba Béla javaslatára vitaestet szervezett az Újvidéki
Egyetem Bölcsészkarán a készülő oktatási törvényekről és a Magyar Tanszék javasla
tairól. Az esten Vékás János kifejtette nézetét, hogy a kisebbségi érdekeket érintő 
kérdések megoldását jelentősen megkönnyítené egy kisebbségi érdekszervezet létreho
zása.

1989. X E 13.
Az újvidéki Ifjúsági Tribünön megtartott esten a jelenlevők támogatták Ágoston And

rás javaslatát, hogy a Szerb Képviselőház küldötteihez a polgárok a következő szövegű 
petíciót intézzék:



„Alulírott polgárok kérjük önöket, hogy az oktatási és nevelési törvénytervezetek megvita
tásakor azokat a megoldásokat támogassák, amelyek a nemzetiségeknek biztosítják:

1. hogy az általános iskolában megfelelő számban nyílnak olyan tagozatok, amelyekben 
az oktató és nevelő munka a nemzetiségek nyelvén folyik

2. hogy előre meghatározzák, mely gimnáziumokban és szakközépiskolákban folyik 
majd az oktató és nevelő munka a nemzetiségek nyelvén

3. hogy minden gimnáziumban és szakközépiskolában a jelentkezők saját anyanyel
vükön tehessenek felvételi vizsgát.

Úgy véljük, hogy az ilyen értelmű törvénykiegészítések elfogadása a Szerb SZK Kép
viselőházának demokratikus készségét bizonyítaná a nemzetek és nemzetiségek egyen
jogúságának megvalósítására. Ezek az intézkedések a vajdasági kis nemzetiségek, 
közöttük a magyarok külön védelmét szolgálnák, s reményt adnának arra, hogy a gyor
suló asszimilációs folyamatok még megállíthatók.”

Az esten Vékás János javasolta, hogy a kisebbségi kérdések intézményes rendezése 
érdekében Vajdaságban létre kell hozni egy nemzetiségkutató intézetet, egy politikai 
érdekképviseleti szerveződést és egy jugoszláviai magyar dokumentációs központot.

(Kabók Erika: A nemzetiségi oktatás emberjogi kérdés. -  Magyar Szó, 1989. XII.
15.)

1989. XIL18.
Ágoston András a 11 tagú kezdeményezőbizottság nevében eljuttatta a VDNSZSZ 

Tartományi Választmányához a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének meg
alakítását célzó dokumentumokat.

A kezdeményezőbizottság tagjai:
Ágoston András, Újvidék; dr. Hódi Sándor, Ada; Siflis Zoltán, Szabadka; Dudás 

Károly, Szabadka; Kovács Frigyes, Szabadka; dr. Korhecz Tamás, Szabadka; Szekeres 
László, Szabadka; Tóth János, Ada; Boldizsár János, Újvidék; Beszédes István, Zenta; 
Vékás János, Újvidék.

* * *

A VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS 
KÖZÖSSÉGÉNEK PROGRAMCÉLJAI

i.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (a továbbiakban: Közösség) a vaj

dasági magyarok kollektív érdekeinek kifejezését és képviseletét szolgáló politikai szer
veződési forma, amelynek célja, hogy Vajdaságban, illetve a Szerb Szocialista 
Köztársaságban sikeresebben érvényesüljön a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúsága.

A Közösség e törekvéseit sorsdöntő társadalmi változások közepette váltja valóra, 
amelyek szinte minden szocialista országban megindultak. Támogatja az országban a 
társadalmi és gazdasági reformot, a pártállam jogállammá való átalakulását, a piacgaz
dálkodást és a politikai demokráciát, ideértve a többpártrendszert is.



A föderáción belüli bonyolult problémák és a föderatív közösségünk alapjait veszé
lyeztető nemzeti összetűzések tudatában a Közösség úgy véli, hogy a szerb nemzetnek, 
amely Vajdaságban évszázadok óta együtt él a magyarokkal, történelmi joga megvédeni 
államának területi egységét. Ilyen értelemben a köztársaság egész területén érvényesített 
szuverenitás, amely az alkotmány módosításával vált lehetővé, a szerb nemzet demok
ratikus nemzeti fejlődésének alapját képezi, de nem lenne szabad veszélyeztetnie a 
nemzetiségek jogait. Ugyanakkor a Közösség úgy véli -  és ezt bizonyítja a szocialista 
országokban megkezdődött változások általános irányvonala is -, hogy a legsúlyosabb 
nemzeti összetűzéseket is csak demokratikus módszerekkel, türelemmel lehet megol
dani. A demokratikus módszer az egyetlen alternatíva, amely a politikai akció kedvező 
kimenetelét ígéri.

II.
A Közösség úgy véli, hogy a nemzeti egyenjogúság megvalósításának jelenlegi modellje 

magán viseli a pártállam politikájának minden jegyét, ezért kimerítette belső tartalékait. 
Nem nyújt megfelelő eredményeket, mert nem szavatolja a felgyorsult asszimiláció 
megállítását a kis nemzetiségek, így a vajdasági magyarok soraiban sem. Ezért új modellt 
kell kiépíteni, nem a nemzeti egyenjogúság eszméjének megváltoztatása, hanem épp 
ellenkezőleg, minél következetesebb érvényesítése érdekében, a jogállam, a piacgazdál
kodás és a politikai pluralizmus feltételei között.

Az eddigi modellben a nemzetiségek jogait az alkotmányok, a törvények, továbbá a 
hatósági és önigazgatási szervek előírásai rendkívül lazán és általánosan határozták meg. 
E jogszabályok az igazságügy kivételével nem rendezték a nemzetiség szubjektív jogai 
megvalósításának jogi eljárását. A politikai rendszerben e jogok érvényesítésének foka 
és módja teljes egészében a szubjektív tényezőktől, mindenekelőtt a Kommunista Szö
vetségtől és a Szocialista Szövetségtől függ. E politikai szervezetek szervezettsége és 
munkamódszere, valamint a politikai rendszerben elfoglalt helye miatt nincs lehetőség 
szabad, érvekkel alátámasztott vitára, ha egyes érvek a hivatalos áUáspontok ellen szól
nak. A másféle gondolkodással szembeni türelmetlenség Vajdaságban különösen az 
autonomista hatalom idejében volt kifejezett. E  hatalom koncepciója nem engedélyezte 
a nemzeti egyenjogúság megvalósulásával kapcsolatos problémák tudományos felmé
rését, mert a kedvezőtlen eredmények veszélyeztették volna az önmagáról alkotott 
képet.

A pártállam jogállammá való átalakulásával lényegesen megváltozik a nemzeti egyen
jogúság megvalósításának modellje is. E kérdéskört is meg kell szabadítani az ideológia 
béklyóitól, hogy a nemzetiségi jogokat is az emberi jogok különleges területeként ér
telmezzük. Ilyen értelemben a nemzetiségek jogai emberi jogok, amelyek nemcsak az 
egyént, hanem a nemzetiséget mint kollektivitást is megilletik. Ezért a Közösség síkra- 
száll a nemzetiségek jogainak minél konkrétabb törvényes szabályozásáért, még akkor 
is, ha ez csak az állam által az adott pillanatban szavatolt minimumot határozza meg. 
Meg kell állapítani a vállalt kötelezettségek végrehajtásának és ellenőrzésének jogi el
járásait is. Szem előtt kell tartani, hogy a kis nemzetiségek, így a magyar nemzetiség 
soraiban is mind gyorsabb az asszimiláció. Ez az állam részéről külön védőintézkedé
seket követel e folyamatok lelassítása, illetve megállítása érdekében.



A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége különösen a kis nemzetiségek kö
vetkező jogainak megvalósításáért száll síkra:

-  a választott hatósági szervekben való arányos részvétel és együttműködés, valamint 
a közigazgatási és igazságszolgáltatási szervekben való megfelelő képviseltetés joga;

-  az anyanyelv használatának joga a hatósági és igazságszolgáltatási szervekkel való 
érintkezésben és a közéletben általában;

-  a nemzetiségi intézmények, szervezetek, egyesületek és klubok megalakításának és 
működésének joga;

-  a nemzetiségi nyelvű nyilvános tájékoztatásra való jog;
-  a nemzetiségek nyelvén folytatott művészi alkotómunka ápolására és védelmére, 

továbbá az etnográfiai értékek megőrzésére való jog;
-  a nemzetiségek helyzetével kapcsolatos tudományos kutatásokra való jog;
-  a nemzetiségi jellegű urbanisztikai egységek védelmére és az anyagi kultúra tárgyi 

emlékeinek megőrzésére való jog;
-  az anyanyelvű általános és középfokú oktatásra, valamint a megfelelő felsőoktatási 

forma biztosítására való jog;
-  az anyaországok intézményeivel való szervezett kapcsolatokra, a tudomány és kul

túra területén való egyéni képzés és továbbképzés céljából ott nyújtott anyagi kedvez
mények szabad igénybevételére való jog;

-  a nemzetiségek és nemzeti kisebbségek nemzetközi szervezeteinek munkájába való 
bekapcsolódásra való jog.

111.
A Közösség munkáját két formában szervezi meg: egyrészt a tartományi tanácsko

zásokon és a szakosztályok összejövetelein, másrészt a tagoknak a Közösség által kez
deményezett tevékenységekben való személyes részvétele útján. A tevékenység mindkét 
formájába való bekapcsolódásról az egyén, a polgár szabad akarata alapján dönt, po
litikai vagy nemzeti hovatartozásától függetlenül.

A Közösségnek tagja lehet minden polgár. A beiratkozás a szakosztályok által történik.
IV.

A II. szakaszban felsorolt kérdéseken kívül a Közösség bekapcsolódik majd a társa
dalmi és gazdasági reformról folyó vitákba, és igyekszik termékeny együttműködést 
teremteni az ország minden demokratikus egyesületével és szövetségével.

1989. XIL19.
Az újvidéki Dnevnik és a ljubljanai Delo közölte a Tanjug következő hírét:
„Újvidék, december 18. (Tanjug) -  A DNSZSZ Vajdasági Tartományi Választmányá

nak átadták a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége kezdeményezőbizottságá
nak dokumentumait. A 11 tagú kezdeményezőbizottság a Közösséget mint a vajdasági 
magyarok közös érdekeinek kifejezésére és képviselésére megalakított szervezési és 
politikai formát mutatja be, amelynek célja serkenteni a nemzetek és nemzetiségek 
egyenjogúságának megvalósítását a tartományban, illetve Szerbiában.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (Vajdaság kb. 2,2 millió lakosának 
19 százaléka magyar nemzetiségű) síkraszáll a hazai társadalmi és gazdasági változáso
kért, a pártállamból a jogállamba való átmenetért, a tőke-, áru- és munkaerőpiacon



alapuló piacgazdaságért és a politikai demokráciáért, ideértve a többpártrendszert is. 
A kezdeményezőbizottság úgy véli, hogy a Közösség bekapcsolódhatna a Szocialista 
Szövetség által folytatott széles körű politikai akcióba.”

A Magyar Szó a kezdeményezőbizottság közleményét jelentette meg.
A Borba bővebb kivonatokat közölt a Programcélokból a következő alcímmel: „A 

magyar nemzetiség 11 tekintélyes képviselője benyújtotta a DNSZSZ Tartományi Vá
lasztmányának kérelmét, amelyben az ideológiai korlátoktól megszabadított, valamint 
a jogállamiság és a politikai demokrácia feltételeihez alkalmazott jogokért száll síkra.”

1989. m  20.
A Politika egynapos késéssel közölte a VMDK megalakításával kapcsolatos Tanjug-hír 

rövidített változatát.
1989. m  21.

A Borba interjút közölt a kezdeményezőbizottság tagjaival (Ágoston András, Vékás 
János, Beszédes István, Dudás Károly).

* * *
Az újvidéki Dnevnik c. napilap így kommentálta a VMDK megalapítására tett javaslatot:
„Mindebből kiviláglik, hogy nemzetj program alapján álló, új politikai párt megalakí

tásának kezdeményezéséről van szó. . .  A hivatalos politika éppen a nemzeti pártok 
alakításától fél legjobban, amiatt aggódva, hogy ezek a hatalomért folytatott harcban 
nehogy még jobban összeveszítsék a nemzeteket és nemzetiségeket. Hogy ez a félelem 
mennyire indokolt, az idő mutatja meg, akárcsak azt, hogy mi lesz a nemzeti pártok 
sorsa.” (R. Balac: Zajednica kao stranka. -  Dnevnik, 1989. XII. 21.)

1989. X E  22.
A Szocialista Szövetség topolyai községi választmányának elnöksége elítélte az alá

írásgyűjtési akciót.
(Aggódás és felháborodás Topolyán. -  Magyar Szó, 1989. XII. 23., 7.; Kabók Erika: 

Tizenhétezer aláírás. -  Magyar Szó, 1989. XII. 24.; Szöllősy Vágó László: Értelmi vagy 
érzelmi kategória: a nemzet. -  Magyar Szó, 1989. XII. 26.)

1989. XIL 23.
„Ha ugyanis megalakulnak és elkezdenek működni a szlovén, horvát, szerb stb. pártok, 

megjelennek majd a Jugoszláviában élő magyarok vagy albánok érdekeit és jogait kép
viselő pártok is, hogy csak e két legnagyobb nemzetiséget említsem. Ezekben a napok
ban különben már nyilvánosságra hozták azt a vajdasági kezdeményezést, amely a 
vajdasági magyarok külön politikai szervezete megalakításának irányában halad, egye
lőre a Szocialista Szövetség keretében.” (Stipe áuvar: Uz ime -  nacionalna obiljezja. -  
Borba, 1989. XII. 23-24.)



* * *
Az Újvidéki Rádió szerbhorvát nyelvű adásában dr. Sava Grujic élesen elítélte a 

VMDK megalakításának kezdeményezését.
1989. m  24.

„Nem helyeslem nemzeti pártok alakulását. De más a helyzet a kisebbségek esetében, 
az emberi, eszmei jogok nem vonhatók meg tőlük. A kisebbség esetében ugyanis bizo
nyos dolgokat el kell nézni, ami a többség esetében nem indokolt. A szóban forgó 
közösség megalakítása szerintem természetes reakció az oktatási törvényre, ugyanis a 
kisebbségek ily módon kívánják megőrizni kultúrájukat, anyanyelvűket. Jogállamban 
ilyesmi nem történne meg, mert nincs rá szükség.” (G. Kántor Csilla: Nem akarunk 
párt lenni ( . . . )  Beszélgetés dr. Nenad Dimitrijevictyel, az UJDI újvidéki tagozatának 
tagjával)

1989. X E  25.
Ágoston András tájékoztatót juttatott el Zorán Sokolovichoz, Szerbia Képviselőházának 

elnökéhez az aláírásgyűjtési akcióról és a VMDK megalakításának kezdeményezéséről.
1989. X E  26.

„Elfogadhatatlannak tartják az oktatásügyi törvénytervezet módosítására irányuló alá
írásgyűjtés módját -  így lehetne röviden összegezni a Szocialista Szövetség zentagunarasi 
helyi választmánya elnökségének azon ülésén elhangzottakat, amelyen egyebek között 
megvitatták a honvédelmi és társadalmi önvédelmi bizottság ezzel kapcsolatos javaslatát 
is. Zentagunarason ugyanis részben azért, mivel a lakosság nem ismerte pontosan a 
petíció szövegét, sem az aláírásgyűjtés megszervezőit, elterjedt az a kósza hír, hogy 
titkos aláírásgyűjtés folyik az iskolában és az egészségházban, s hogy az egész amiatt 
van, mert a jövő évtől kezdve nem szervezik meg Zentagunarason a magyar nyelvű 
oktatást. Ráadásul a faluban élő ruszinok nem írták alá a petíciót, azzal a megindok- 
lással, hogy a ruszin tagozatot évekkel korábban már úgyis megszüntették, s ők ezért 
most nincsenek érdekelve az ügyben. Ezek után érthető, hogy a faluban aggodalmat 
váltott ki az eset.

(n.: A módszer kifogásolható. -  Magyar Szó, 1989. XII. 27.)

**  *
„A demokrácia furcsa fogalmával állunk szemben, amelynek orvén magyarok demok

ratikus szövetséget akarnak alakítani” -  mondta dr. Radoman Bozovic a Harcosszö
vetség szabadkai községi bizottságának ülésén.

(V. I.: Egység helyett kétség. -  Magyar Szó, 1989. XII. 27.)
1989. XIL 28.

A VKSZ topolyai községi bizottságának elnöksége elítélte az aláírásgyűjtést. Bíró 
József végrehajtó titkár kijelentette, nem érzi szükségét annak, hogy bárki is védje, 
mert mint magyar élvezi mindazokat a jogokat, amelyeket m ások. . .  Hozzáfűzte, hogy



ebben a pillanatban, az egyenjogúság jelenlegi feltételei között felelőtlenség asszimilá
cióról beszélni. . .

(S. Traparic: AutonomaSki recept za nemir. -  Dnevnik, 1989. XII. 29.)

* * *
„ . . .  Meg tudom érteni az aggságukat és háborított nyugalmukat. Attól tartanak, 

hogy más akarja kiskorúsítani azokat, akiket ők kiskorúsítottak eddig. Hát ezért rúgtak 
bele az aláírókba. Tiszteknek tisztelt viselői: el a lábakat a kezünktől!”

(Kopeczky László: Kioktatás oktatásból. -  Magyar Szó, 1989. XII. 29.)

* * *
A VKSZ TB Elnökségének ülésén Slavko Gordic követelte, hogy a KSZ foglaljon 

állást az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban, Vlastomir Öuréic pedig nehezményezte, hogy 
a VMDK kezdeményezéséről Ágoston Andrással készített és december 24-én az Újvi
déki Televízió szerbhorvát nyelvű műsorán sugárzott interjúhoz a riporter nem fűzött 
megfelelő kommentárt.

1989. XIL 30.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének üdvözlő távirata:
„Domokos Géza
71271BUCURESTI
Str. Athena 22.
Románia
Üdvözöljük a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének megalakulását, és 

sok sikert kívánunk a román társadalom demokratikus átalakításához. Egyúttal üdvö
zöljük a romániai szerbek és németek újonnan alakult demokratikus szervezeteit.

Á Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének kezdeményezőbizottsága.”
1989. m  31.

„ . . .  ez az etnikum a felnőtté válás küszöbére ért, s ennek tekintem a Vajdasági 
Magyar Demokratikus Közösség kezdeményezőbizottságának azon lépést is, hogy egy 
érdekképviselet létrehozását szorgalmazza.”

(Náray Éva: Önmagunk vállalása. Interjú dr. Hódi Sándorral a vajdasági emberről. 
-  Magyar Szó, 1989. XII. 31.)

* * *
A Magyar Szó Közös íróasztalunk című rovatában az UJDI újvidéki végrehajtó bi

zottsága nyilatkozatot tett közzé az anyanyelvű oktatás érdekében.
A Magyar Tanszék tanárai és munkatársai tiltakoztak a topolyai vádak ellen, és kifogást 

emelt miattuk Móricz Károly is.
* * *

A NIN december 31-i számában interjút közölt Ágoston Andrással, Dudás Károllyal 
és Vékás Jánossal. Petar Ignja, a riporter a következő kommentárt fűzte hozzá:

„Az idő mutatja majd meg, milyen ez az út. Nem a mi dolgunk kardoskodni egy 
kezdeményezés ellen vagy mellett (amíg az jóindulatú). De miért rejtené el a szerző



aggályát minden nemzeti alapon való politikai szerveződéssel szemben? Nincs ilyesmi 
különben azokban az országokban sem, amelyek a fejlett demokrácia példáiként szol
gálnak. Nincs. A politikai ténykedést (elsősorban) a nemzeti tudathoz kötni ma anak
ronizmusnak tűnik. Kíséreljük meg így szemlélni: hogyan reagálna a horvát demokratikus 
közvélemény (ideértve a számos horvát pártvezért is), ha minden horvát szerb. . .  nem, 
hanem minden horvátországi szerb szerb demokratikus pártot alapítana? És tevé
kenykedni kezdenének. Politikailag. És ha élnének az önrendelkezésre való elidegenít
hetetlen jogukkal, ideértve az elszakadást is. Csak kérdezzük: hogyan reagálnának erre 
a horvát demokraták?”

* *  *
A Nedeljna Dalmacija december 31-i számában Tomislav Marcinko a Független 

Újságírók Egyesületéről szóló cikkében megemlíti a VMDK megalakításának kezde
ményezését is.

„Néhány magyar nemzetiségű vajdasági újságíró (Ágoston András, az újvidéki Fórum 
vezérigazgató-helyettese, Vékás János az Újvidéki Rádióból, Beszédes István az Új 
Symposionból és Dudás Károly szabadkai újságíró) kezdeményezte a Vajdasági Magya
rok Demokratikus Közösségének megalakítását. Á szervezet először a Szocialista Szö
vetség keretében működne, de kétségtelen, hogy hamarosan politikai párttá válik. 
Programcéljaiban az áll, hogy a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúsága megvalósí
tásának jelenlegi modellje magán viseli a pártállam politikájának jellemzőit, és ezért 
kimerítette belső tartalékait.

A Közösség alapítói nyilvánosan felemelik szavukat a magyarok és más vajdasági 
nemzetiségek nemzeti jogainak megsértése miatt a ,jughurt-forradalom’ után, hangsú
lyozva, hogy a magyarok képviselője nem lehet az az ember, aki nem beszéli anyanyelvét, 
ami világos utalás Kertesre.”

(Tomislav Marcinko: Novinari otkazali posluSnost! -  Nedeljna Dalmacija, 1989. XII. 31.)
1990 .11

A VMDK kezdeményezőbizottsága szabadkai ülésén úgy döntött, hogy közvélemény
kutatást kezd a szervezet iránti érdeklődés felmérésére, ennek keretében a következő 
nyilatkozat aláírását kínálja fel:

„Támogatom a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége kezdeményezőbizott
ságának programját. Szükségét érzem ennek az érdekszervezetnek, és megalakulása 
után tagja óhajtok lenni.”

A kezdeményezőbizottság a szervezőtitkári teendőkkel Papp Ferencet bízta meg.
1990.13.

A Szocialista Szövetség Tartományi Választmánya oktatási szakosztályának ülésén 
Vera Banjac, a szakosztály elnöke élesen elítélte az aláírásgyűjtési akciót.

(K-k: A lényeg benne van? -  Magyar Szó, 1990.1 .4.)



* * *
A VDNSZSZ Tartományi Választmányában az oktatási törvényekről szervezett vitá

ban Ágoston András kijelentette, hogy a kétnyelvű oktatás kiegyenlítése az anyanyelvű 
oktatással ellentétben áll Szerbia Alkotmányával, és bejelentette eljárás megindítását 
Szerbia Alkotmánybíróságánál.

1990.14.
A Magyar Szó interjúsorozatot indított Dudás Károllyal, a VMDK kezdeményezőbi

zottságának tagjával.
(Túri Tibor: Kimondani az igazságot (1). -  Magyar Szó, 1990.1.4.)

1990.1 5.
A Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság sajtótájékoztatóján dr. Dorde Nadr- 

Ijanski közölte, hogy alaptalan a nemzetiségi oktatás leszűkítése miatti aggodalom. A 
sajtótájékoztatón közölték, hogy a petíciót elítélte a Magyar Tanszék honvédelmi és 
társadalmi önvédelmi bizottsága is.

1990. L 7.
Az Újvidéki Rádió éjszakai műsorában Csorba Béla ismertette a VMDK kezdemé

nyezőbizottságának közvéleménykutató akcióját.

* * *
A Nedeljna Dalmacija ismertette a VMDK megalakításának kezdeményezését.

1990.1 9.
A Magyar Szó beszámolt arról, hogy Topolyán a KSZ egyes alapszervezeteiben hoz

záfogtak azon párttagok felelősségre vonásához, akik aláírták a petíciót.
(Sz. J.: Felelősségre vonás a petíció aláírásáért? -  Magyar Szó, 1990.1. 9.)

1990.1 11

„Az aláírásokat a piacon, vonatban, buszokban, iskolákban könyvtárakban, valójában 
tehát féllegálisan gyűjtötték, a nemzetiségek olyan jogait követelve, amelyek Palánkán 
évek óta hagyományosak. Irritáló, hogy ezzel megkísérelték félrevezetni a község la
kosságának egy részét, különösen a nemzetiségek soraiban, vagyis bizalmatlanságot 
igyekeztek kelteni. Ez nem a szöveg szerzőjének értékelése, hanem a Szocialista Szö
vetség topolyai elnökségéé, továbbá a községi pártelnökségé, és a többnemzetiségű 
Zentagunarason is elhangzott, ahol a petíciót a legagilisabban propagálták, de ahol a 
legnagyobb ellenállásba is ütközött.

Hogy a módszer autonomista, ahhoz nem fér kétség. Nem volt olyan régen, hogy 
már elfeledtük volna. A nemzetiségi jogok tiszteletben tartásának megkérdőjelezésével 
a szerbiai alkotmánymódosításokat aknázták alá. Most más törvényes rendszabályozás, 
az oktatási és nevelési törvény szolgálta ugyanezt a célt. E napokban, a kétségbevont 
törvény elfogadásával, az élet még egyszer bebizonyítja, hogy mégis az autonomisták 
gazdag fegyvertárának még egy eszközéről volt szó, szerencsére nem nagy hatással.”



(S. Traparic: Ipák, autonomaSki recept. -  Dnevnik, 1990.1 .12.)

* * *
„ . . .  a nagy port kavart petíciót magam is aláírtam, nem félve a megtorlástól, és 

nagyon örülök, hogy az abban foglalt javaslatok helyet kaptak a törvénymódosításban.”
(Nagy Klára: Két tűz között az újságíró. -  Magyar Szó, 1990.1 .12.)

* * *
A VMDK kezdeményezóbizottsága a következő közleményt tette közzé a Magyar 

Szó Közös íróasztalunk című rovatában:
„A Magyar Szóban 1990. január 9-én Felelősségre vonás a petíció aláírásáért? címmel 

megjelent cikk szerint Aleksandar Jeremi a topolyai községi pártelnök az oktatási tör
vénytervezet módosítása érdekében szervezett aláírásgyűjtést provokációnak minősí
tette, a községi pártelnökség határozata értelmében pedig »egyes alapszervezetekben 
már hozzáfogtak azon párttagok felelősségének a megállapításához, akik aláírták az 
említett petíciót«. E cikk kapcsán kijelentjük:

-  a legerélyesebben visszautasítjuk az aláírásgyűjtés politikai minősítését és az aláírás 
általi politikai véleménynyilvánításra való jog elvitatását, továbbra is vállalva a politikai 
felelősséget az aláírásgyűjtés kezdeményezéséért;

-  kötelességünknek tekintjük, hogy eljárjunk a politikai, igazságszolgáltatási és em
berjogi szervezeteknél és intézményeknél azok érdekében, akik a petíció aláírása miatt 
kárt szenvednek állampolgári jogaik érvényesítésében (az esetleges bejelentések a 021/ 
618-501-es telefonon tehetők meg);

-  reméljük azonban, hogy erre nem lesz szükség, mert az aláírásgyűjétsi akció lebo
nyolítása során az állami szervek nem lépték tűi törvényes hatáskörüket, mint ahogy 
az akció is törvényes keretekben folyt;

-  biztatónak véljük, hogy Szerbia Képviselóháza levette napirendről az oktatási tör
vénytervezet megvitatását az azokra tett számos módosítási javaslat alaposabb tanul
mányozása érdekében (ezek között szerepelnek azok a javaslatok is, amelyeket több 
mint 17 000 polgár az aláírásával támogatott).”

* * *
A Kossuth rádió Hírvilág című műsorában interjút közölt Vékás Jánossal:
Orbán Györgyi: Vajdaság Autonóm Tartományban a hivatalos adatok szerint 385 ezer 

magyar él, és eddig nem létezett önálló társadalmi érdekvédelmi szervezete. Vékás 
János, az Újvidéki Rádió újságírója az egyik szervezője ennek a szövetségnek. Mi a 
célja, miért határozták el, hogy létrehozzák ezt a szervezetet?

V. J.: Egy ilyen szervezetre már régóta szükség lett volna, ugyanis Vajdaságban az 
utóbbi két évtizedben gyorsuló ütemben csökken a nemzetiségiek száma. Egy statisztikai 
adat: 1961 és 1971 között a magyarok száma 5 százalékkal, 1971 és 1981 között pedig 
tíz százalékkal csökkent. Ez annyit jelent, hogy az eddigi érdekvédelmi mechanizmus 
nem bizonyult hatékonynak, és egy új modell után kellett nézni. Vertikális szerveződés 
Vajdaságban volt közvetlenül a háború után és az 50-es évek közepéig. Ám ez egy más 
jellegű szerveződés volt, mint a miénk. Mi a többpártrendszer közepette gondolunk



tevékenykedni, de nem kívánunk hagyományos vagy klasszikus párt lenni, bár még 
törvényesen ez sem tisztázódott, hogy Jugoszláviában mi számít majd annak. Kétség
telen azonban, hogy elsősorban érdekszerveződésre kell törekednünk, ugyanis Vajda
ságban is kisebbségben vagyunk, Szerbiában is, teljesen elképzelhetetlen, hogy önálló 
pártként, ahogy mondani szokták, a hatalomért harcoljunk, de megmondhatjuk, hogy 
melyik pártot fogjuk támogatni, természetesen azt, amely kedvezőbb nemzetiségi po
litikát kínál fel. (Részlet)

1990. L 14.
„És még valami: nem értem, hogy miért nem foglalkoznak legalább egy kicsit azzal 

a nemrég megalakult szervezettel, a VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS 
KÖZÖSSÉGÉVEL. Mióta megalakult, sehol sem közöltek róla semmit, sem hogy ki, 
mikor, hogyan alakította meg. Hogy áll a ,szénája’ stb.

(Olvasói levél a Magyar Szó Közös íróasztalunk rovatában, 1990.1 .14., 15.)

* # *
A londoni BBC magyar adásában Sándorov Péter interjút sugárzott Vékás Jánossal. 

Az alábbiakban szemeívényeket közlünk a válaszokból.
. . .  A Közösség alapvető célja a magyar nemzetiség érdekképviselete a többpártrend

szerű társadalmi viszonyok közepette. Itt arról van szó, hogy az eddigi nemzetiségi 
érdekvédelmi modell nem bizonyult hatékonynak, és az új társadalmi körülmények 
között új érdekvédelmi szerveződési modellt is kell keresni. Hogy az eddigi nem bizo
nyult hatékonynak, azt néhány statisztikai adat szemmel láthatóan bizonyítja. A nem
zetiségiek száma Vajdaságban gyors ütemben csökkent. 1961 és 1971 között öt 
százalékkal, 1971 és 1981 között tíz százalékkal fogyott a magyarság Vajdaságban. . .  
a nemzetiségi politika nem annyira az alkotmányos és még kevésbé a törvényes szabá
lyozás keretébe tartozott -  itt csak nagy általánosságban fektették le az elveket -, hanem 
az úgynevezett szubjektív erők, tehát a párt, a Kommunista Szövetség hatáskörébe. A 
Kommunista Szövetség rendszerint csak hangzatos jelszavakkal bástyázta körül magát 
e kérdéskörben, hangoztatva, hogy a nemzeti és az osztályérdek dialektikus viszonyban 
áll egymással, körülbelül ennyit tudott erről a témáról mondani, az eredmények pedig 
elmaradtak. Ézért gondoltuk, hogy kezdeményezünk egy ilyen újfajta érdekszerveződési 
modellt, aminek az alapfeltétele az általános társadalmi demokratizálódás. . .  Egy ilyen 
érdekszervezetre már régóta szükség lett volna, de ha néhány évvel ezelőtt állt volna 
elő valaki egy ilyen kezdeményezéssel, azon nyomban diszkvahfikálták volna, mint ma
gyar nacionalistát, ezt megtették sokkal kisebb jelentőségű kezdeményezésekért is. Tehát 
ezért nem került sor ilyen kezdeményezésre korábban. Az oktatási törvénytervezet 
vitája csak azt mutatta meg a gyakorlatban, hogy mennyire hiányzik egy olyan intéz
ményrendszer, amely lehetővé tenné a nemzetiségi kollektivitás érdekeinek a megfo
galmazását. Arról volt szó ugyanis, hogy erre az oktatási törvénytervezetre számos 
észrevétel elhangzott az úgynevezett társadalmi vita során. Ezek az észrevételek vagy 
nem jutottak el az illetékesekhez, vagy ott nem volt súlyuk a javaslattevőknek. Az első 
alkalmat, amikor nyilvánosan is kimondtuk, hogy szükség lenne egy ilyen érdekszerve
zetre, azt éppen a Vajdasági íróegyesület vitafóruma szolgáltatta, amelyben a szerbiai



oktatási felelősök jelenlétében megismételtük mindazokat a javaslatokat, amelyek ked
vezőbbé tehették volna a nemzetiségiek számára az oktatási törvényt.

No, most azt kell még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy mi eldöntöttük, hogy a 
javaslatoknak nagyobb nyomatékot adva aláírásgyűjtést szervezünk. Néhány aláírási ívet 
ki is bocsátottunk itt Újvidéken, pillanatok alatt elterjedt egész Vajdaságban, az emberek 
sokszorosították, saját maguk átgépelték, egy magánnyomdász ki is nyomtatta Szabad
kán, úgyhogy egy hét alatt 17 500 aláírás gyűlt össze. Ezeket az aláírásokat Ágoston 
András, a kezdeményezőbizottság egy másik tagja eljuttatta Belgrádba Szerbia Képvi
selőházához, és mi úgy véljük, az első eredmény az, hogy az oktatási törvény elfogadását 
levették napirendről, hogy idő legyen a javaslatok alaposabb tanulmányozására. . .

* * *
/

A Veéernji list interjút közölt Ágoston Andrással, Boldizsár Jánossal és Vékás Já
nossal.

(Milovan Nedeljkov: Djelovanje bez straha? -  Veéernji list, 1990.1 .14.)
1990. L 15.

/
Az Újvidéki Televízió Napjaink című műsora a többpártrendszerrel és a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közösségével foglalkozott. A műsort Pólyák György szerkesz
tette és Csíkos Zsuzsa vezette. Vendégei: Ágoston András, Bunyik Zoltán és Vékás 
János. A műsor alatt a nézőktől telefonon több mint 40 kérdés érkezett.

* * *
„Dr. Branko Balj kitért a Magyarok Demokratikus Közösségének megalapítására tett 

kezdeményezésre, s kerek perec kijelentette, hogy egy-egy szövetség eleve nem lehet 
demokratikus, ha nemzeti színezete van, a demokrácia ugyanis univerzális fogalom, és 
nem lehet kisajátítani. Az ülésnek azonban nem célja, hogy ítélkezzen e szövetség felett, 
de el kell választani a nemzetit a demokráciától. Végül is rámutatott, hogy mindaz, ami 
most történik, kicsúszik az ellenőrzés alól.”

(Valihora István: Teadélutáni hangulatban egy tabutémáról. -  Magyar Szó, 1990.1.
16.)

1990. L 18.
„Egy felszólaló olyan véleményének is hangot adott, hogy mint egy nemzet képvise

lőjének már-már az a benyomása, hogy mint ilyennek nincsenek is jogai, mert állandóan 
a nemzetiségek jogait védjük. Másrészt a szerbek nagyon is örülnének Magyarországon, 
ha csak egy ezredrész annyi joguk lenne, mint itt a magyaroknak.”

(Nagy Klára: Az aláírásgyűjtés provokácó. -  Magyar Szó, 1990.1 .18.)
1990.119.

„A Magyar Szót Slavko Gordic, a VKSZ TB Elnökségének tagja is említette felszó
lalásában. A nemzetiségek közötti viszonyokról szólva elmondta, hogy városunkban és 
tartományunkban is vannak jelenségek, melyekre nem reagálunk idejekorán. Példaként 
az oktatási törvény kapcsán aláírt petíciót (amelyet szerinte több tucatnyian írtak alá),



valamint a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének megalakulását említette. 
Hangsúlyozta, úgy teszünk, mintha a tájékoztatási eszközökben minden a legnagyobb 
rendben lenne, holott például a Magyar Szóban megjelent beszélgetésben (amelyet 
folytatásban közölt január 4-étől 8-áig) egy szabadkai újságíró azt írja, hogy Romániában 
a nemzetiségek olyan jogokat kérnek, amelyekről mi még álmodni sem merünk.”

(0 . K.: Konkrét programokra van szükség. Az újvidéki városi pártbizottság ülése. -  
Magyar Szó, 1990.1 .19.)

* * *
„Létszámhiány miatt nem tartották meg csütörtökön este Topolyán a községi pártbi

zottság ülését, amelyen egyebek között tájékoztató hangzott volna el az oktatási tör
vényre vonatkozó petíció és aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. . . ”

(Sz. J.: Létszámhiány miatt elmaradt a topolyai pártbizottsági ülés. -  Magyar Szó, 
1990.1.19.)

1990.121.
A londoni BBC interjút sugárzott Ágoston Andrással a Vajdasági Magyarok Demok

ratikus Közösségéről.
1990.1 25.

A budapesti Világ munkatársa interjút készített Ágoston Andrással és Vékás Jánossal. 
Az alábbiakban a beszélgetés egy-egy részét közöljük.

-  A vajdasági magyarok szerveződése, ha viszonylag későn is, de megindult. A lát
szólagos közömbösséget mi törte meg?

Á. A.: Volt egy általános és egy konkrét oka a közösség szervezésének. Az általános 
ok összefügg az alkotmánymódosítással. A vajdasági tartományi vezetés, nem önszán
tából, de elment. A letűnt vezetés erős bástyája volt a tartományban a dogmatikus 
posztsztálinista berendezkedésnek. Működésük egyik következménye például a magyar 
nemzetiség egyre gyorsuló asszimilációja. Mivel megbízható hivatalos demográfiai ku
tatásokat nem végeztek, a népszámlálások adataira kell támaszkodnunk. Ezek szerint 
is 1961 és 71 között abszolút számban 5 százalékkal csökkent a magyarok létszáma, de 
71 és 81 között ez a csökkenés ennek a kétszerese, 10 százalék volt. A 81-es adatok 
szerint 385 ezer magyar élt Vajdaságban.

-  Évtizedekig elhitették az emberekkel, hogy Jugoszláviában és Magyarországon 
milyen példás a nemzetiségi politika. Milyen volt ez a valóságban?

Á. A.: A pártállamnak megfelelő modell alakult ki, vagyis a párt mondta meg, milyen 
jogokat kell adni a nemzetiségeknek. Majd ugyancsak a párt értékelte az „eredménye
ket”. Magától értetődően ebben is csak egy igazság létezett, az övék.

-  Az azért tagadhatatlan, hogy más magyar kisebbségekhez képest a vajdasági ma
gyaroknak kiterjedt intézményhálózatuk épült ki.

Á. A.: Valóban, a tájékoztatásban, a lap- és könyvkiadásban, a képviseleti szervekben 
statisztikailag megfelelő nemzetiségi összetételre törekedtek az irányító apparátusban. 
Látszólag minden rendben ment, csak a lényeg sikkadt el. Nemzetiségük érdekeinek 
valós képviselete helyett ezek a magyar személyek, élükön Major Nándorral, fő felada
tuknak azt tarották, hogy szemmel és kordában tartsák saját nemzetiségük életét, meg



mozdulásait. Ezért mondjuk mi azt, ha ez a rendszer ezt a demográfiai helyzetet te
remtette két évtized alatt, ez a rendszer nem jó. A politikai változások, a régi vezetők 
bukása és az a felismerés, hogy a rendszer nem reformálható, modellváltásra van szük
ség, arra ösztönzött minket, hogy mi is segítsük az első lépéseket a jogállamiság felé.

-  Ez vagy ezek az általános okok. Mi adta a végső lökést a szerveződéshez?
Á. A.: Az oktatási törvénytervezet vitája. A Vajdaságban ma nincs tisztán nemzetiségi 

nyelven oktató iskola. Azt szeretnénk, ha kijelölnének oktatási intézményeket, ahol erre 
mód nyílik a jövőben. A középfokú oktatási törvénynek ki kell mondania, hogy a vég
rehajtó testület köteles felsorolni azokat az intézményeket, ahol nemzetiségi anyanyelvű 
oktatás folyik. Sérelmezzük, hogy azoknak a szülőknek, akik nemzetiségi anyanyelvű 
iskolába akarják íratni a gyermeküket, a tervezet szerint külön kérvényt kellene kitöl
teniük. Petíciónkat néhány nap alatt több mint 17 ezren írták alá, köztük 250 -  300 
szerb és horvát. Eljuttattuk az illetékesekhez, de érdelmi választ nem kaptunk r á . . .

V. J.: Óriási az érdeklődés nemzetiségünk körében. A bejegyzés után remélhetőleg 
helyiséghez is jutunk, és központi támogatásra is számítunk. Ettől függetlenül önfenn
tartóvá szeretnénk válni. Anyagi forrásainkat tagsági díjakból, adományokból teremtjük 
elő. Nem akarunk később sem párttá alakulni, hanem a minden jogállamban létező 
kisebbségi érdekvédelmi szervezetként tevékenykedünk. A magyarok a maguk 385 ezres 
lélekszámúkkal amúgy sincsenek elegen ahhoz, hogy akár egyetlen képviselőt is bejut
tassanak a szerb parlamentbe. Ehelyett inkább azt a pártot fogjuk támogatni, amelyik 
a legtöbb segítséget nyújtja sajátos gondjaink megoldásához és jogaink szavatolásá
hoz . . .

-  A szerbiai, vajdasági mozgások nem temethetik maguk alá a magyar kisebbséget?
V. J.: Egy kisebbség számára a legkárosabb a hosszú asszimilációs folyamat. Azt pedig

nem hiszem, hogy Európában érhet ma egy kisebbséget olyan súlyos atrocitás, amely 
tragikus végeredménnyel járna.

A. A.: Ha Szerbiában esetleg egypártrendszerű kommunista diktatúra jönne létre, a 
kisebbség eltűnése reális veszély. Reméljük, erre nem kerül sor.”

(Bihari Tamás: Vajdasági magyarok. -  Világ, 1990.1 .25.)
1990. L2Í.

A magyar kormány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Titkárságának meghívására január 
26-án és 27-én a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége kezdeményezőbizott
sága küldöttsége -  Ágoston András, dr. Hódi Sándor és Vékás János -  tárgyalásokat 
folytatott Tabajdi Csaba nemzetiségi miniszterhelyettessel Budapesten. A megbeszélé
sek során áttekintették a vajdasági magyarság önszerveződésének, oktatás- és művelő
désügyének helyzetét. A magyar kormány megértéssel figyeli Jugoszlávia keretem belül 
a szerb, a magyar és más népek -  többségiek és kisebbségiek -  nemzeti azonosságke
resését és az azonosság megőrzésére irányuló törekvéseit, benne a Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közösségének szerveződését is. A miniszterhelyettes tájékoztatta a ven
dégeket a magyarországi szerbek és horvátok független szervezeteinek a megalakulá
sáról -  amelyeket támogat a kormányzat -, továbbá a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Kollégium munkájáról, a kisebbségi törvény alkotásának folyamatáról, valamint az eu
rópai kisebbségek idén áprilisra tervezett budapesti szakértői konferenciájáról. Szólt



arról is, hogy kívánatos lehetővé tenni mindkét ország kisebbségei számára egymás 
országai közép- és felsőoktatási intézményeinek korlátozás nélküli látogatását, hazatérve 
pedig az oklevelek bürokráciamentes honosítását. A küldöttség találkozott Csoóri Sán
dorral, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság vezetőivel és Vujicsics Sztojánnal, a 
Szerb Demokratikus Szövetség ideiglenes vezetőségének elnökével.

* * *
A 7 Nap egészében leközölte a VMDK programcéljait.

1990. L 29.
A Mladost című belgrádi ifjúsági lap az új politikai szervezeteket ismertetve közli, 

hogy a VMDK-nak 1000 tagja van.

A Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és a Dátum részleteket adott 
közre a VMDK küldöttségének budapesti tárgyalásairól kiadott sajtóközleményből.

Az Újvidéki Rádió integrálisán közölte a sajtóközleményt.
1990. L 30.

A Magyar Szó megjelentette a VMDK küldöttségének budapesti tárgyalásáról kiadott 
közlemény teljes szövegét.

Radovan Pankovnak, a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének a kezdemé
nyezésére a VMDK kezdeményezőbizottságának tagjai megbeszélést folytattak a Tar
tományi Választmány elnökségének tagjaival.

* * *
Újvidék község képviselő-testületének ülésén Nikola Aleksic, a helyi közösségek ta

nácsának küldötte javasolta, hogy a Szocialista Szövetség községi választmánya a kép
viselő-testület következő ülésére készítsen jelentést, és foglaljon állást a Vajdasági 
Magyarok Demokratikus Közösségének megalakításáról, mert egyes környezetekben 
ez kedvezőtlen visszhangra talált. Jovo Ubiparip, a szervezet elnökségének elnöke ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy a Szocialista Szövetség átfogó elemzést készít a polgárok 
szerveződéséről, amelyben felöleli a társadalmi szervezetek és a polgárok egyesületeinek 
kérdéseit. Szerinte nem kellene csak egy szervezettel önállóan foglalkozni.

(Erdósi L. Valéria-Majsai Éva: Vlada Popovic az új elnök -  Magyar Szó, 1990.1.
31,13.)

# * *
Az Újvidéki Színház múvészklubjában Színművészet, irodalom és pluralizmus címmel 

dr. Letsch Endre, a klub házigazdája beszélgetést szervezett a VMDK-ról (vendégei: 
Bicskei István, Dudás Károly, Ágoston András, Vékás János).

* * *
A Magyarok Világszövetsége meghívta Ágoston Andrást a környező országokban 

tevékenykedő magyar szervezetek vezetőinek budapesti találkozójára.



1990. L 31.
A Borba az Ágoston Andrással készített interjú keretében jelentette be a Szocialista 

Szövetség szakosztályának a VMDK-val foglalkozó ülését.
(Slobodan Stanojevic: PodrSka overena potpisima. -  Borba, 1990.1 .31., 4.)

* * *
„Nagy érdeklődéssel várt eszemecsere zajlott le tegnap Újvidéken a Szocialista Szö

vetség Tartományi Választmányának illetékes szervében, a társadalmi szervezeteket és 
a polgárok egyesületeit koordináló bizottságban a VMDK megalakításának társadalmi 
indokoltságáról. Az ülésre meghívták a VDNSZSZ és a Szerb DNSZSZ, továbbá a 
Tartományi Képviselőház, a Harcosszövetség és az Ifjúsági Szövetség képviselőit és 
természetesen az érintett Közösség kezdeményezőbizottságának tagjait.

Miután a kezdeményezők ismertették elképzeléseiket, a Közösség programját és cél
jait, igen élénk, de rendkívül toleráns eszmecsere alakult ki, amelyben a felszólalók 
rámutattak a kezdeményezés fogyatékosságaira, de nem vitatták el a kezdeményezés 
létjogosultságát. Mindezek után TimoSenko Kuzmanéev elnöklő leszögezte: a koordi
nációs bizottság nem foglalhat állást. . .

Ágoston András, a VMDK kezdeményezőbizottságának szóvivője elmondta, hogy a 
Közösség megalakítását tavaly december 18-án 11 ember kezdeményezte, azzal a prog
ramcéllal, hogy a Közösség kifejezésre juttassa és képviselje a vajdasági magyar nem
zetiség kollektív érdekeit és a Szerb SZK-ban élő nemzetek és nemzetiségek 
egyenjogúságának megszilárdításán fáradozik. A kezdeményezők szerint a szerb nem
zetnek -  amellyel a magyar nemzetiség évszázadok óta együtt él Vajdaságban -  törté
nelmi joga van szuverenitására a köztársaság egész területén, amit az 
alkotmánymódosítás tett lehetővé. A bekövetkezett változás azonban, amely alapja a 
szerb nemzet demokratikus fejlődésének, nem kérdőjelezheti meg a nemzetiségek jo
gait-

Ágoston a továbbiakban úgy fogalmazta meg a hivatalosan még be nem jegyzett, de 
a gyakorlatban már tevékenykedő Közösség feladatait, hogy a kialakuló új társadalmi 
feltételek közepette „nyomást gyakorló demokratikus csoportként” kíván fellépni. A 
pluralizmus, a pártok és egyesületek sokaságának működése közepette annak a politikai 
pártnak kíván támogatást nyújtani, amelynek programja a leginkább megfelel a nemzeti 
egyenjogúság alkotmánnyal és törvénnyel szavatolt elvei érvényesítésének. Ebből kö
vetkezik az is, hogy nem akarnak párttá szerveződni, és nem kívánnak az itt élő magyar 
nemzetiség egyfajta csúcsszervezetévé válni, amely egymaga képviseli és szavatolja a 
nemzetiségi jogokat, mert a plurális társadalomban más szervezetek és csoportok is 
alakulhatnak. Ha nem is lesznek párt, de határozott politikai aktivitást kívánnak kifejteni.

A másik dilemmára, hogy a VMDK a Szocialista Szövetség keretében kíván-e mű
ködni vagy rajta kívül, a válasz: a kérdés idejét múlta, mert a pártokról szóló országos 
törvény elfogadása után a Szocialista Szövetség minden bizonnyal önálló párttá alakul 
-  erre enged következtetni Radmila Andelkovicnak, a Szerb Szocialista Szövetség ve
zetőjének ilyen értelmű kijelentése is. Tehát a Szocialista Szövetségnek ezen a téren nem 
lesz illetékessége.



Jovo RadoS, a VKSZ TB végrehajtó titkára emlékeztetett a Szerb KSZ-nek a szabad 
politikai szerveződésre vonatkozó álláspontjaira, hangsúlyozva, hogy a szabad szerve
ződés támogatása ellenére a KSZ-nek kötelessége véleményt mondani a leendő pártok 
programjáról és szándékairól. Rados elmarasztalta azokat a csoportosulásokat, amelyek 
nemzeti kizárólagosságot és bezárkózást hirdetnek. Mint mondta, meg kell nézni, hogy 
a pluralizmussal való visszaélésről és egyéni vezérkedési törekvésekről van-e szó, vagy 
tényleges demokratikus elképzelésről. Mint mondta, személy szerint nem zárkózik el a 
kezdeményezés elől, de megfontolást ajánl.

Vékás János megjegyezte, hogy jellemző módon mindig a KSZ gördít akadályokat 
az új pártok és egyesületek megalakulása elé. Megjegyezte, hogy a nemzeti egyenjogúság 
mindig a párt hatáskörébe tartozott, de csak deklaratíve. Ugyanakkor a KSZ előszere
tettel hangsúlyozta, hogy ezen a téren ideálisak a viszonyok anélkül, hogy ezt tudomá
nyos elemzésekkel bizonyította volna. Az ilyen elemzéseket nem engedélyezték. 
Véleménye szerint a problémák elkendőzése nem jelenti azok megoldását is. A bezár
kózásról szólva elmondta, hogy az 1974-es alkotmány nemcsak Szerbiával szembeni 
bezárkózást hozott, hanem a nemzetiségek bezárkózását is az anyaországgal szemben. 
Egyfajta vajdasági nemzeteket eszeltek ki a megbuktatott politikusok.

Jovan Krulj, a Szocialista Szövetség TB elnökségi tagja szerint jobb lett volna, ha 
Kosovóban is ilyen toleráns légkörben beszélték volna meg a felmerülő problémákat, 
mert akkor elkerülhették volna a mostani helyzetet. Úgy ítéli meg, hogy az egynemze- 
tiségű szervezkedés nem a legmegfelelőbb, de nem ellenzi a kezdeményezést.

Nenad Buretic, az Ifjúsági Szövetség képviselője szerint jobban meg kell világítani a 
VMDK céljait, tekintettel a többnemzetiségű közösség érzékenységére. Nem elég em
legetni az asszimilálódási -  ami különben természetes velejárója az együttélésnek -  
hanem tudományosan is alá kell támasztani.

Összegezve a vitát TimoSenko Kuzmancev, a koordinációs bizottság elnöke megálla
pította: a bizottság egyelőre nem foglalhat állást, mert a kezdeményezésből nem derül 
ki pontosan a szervezkedés célja, sem az, hogy politikai vagy kulturális jellegű közös
ségről van-e szó, továbbá hogy a VMDK a Szocialista Szövetség keretében vagy azon 
kívül akar-e működni.

A VMDK megalakításával tehát minden jel szerint meg kell várni az új párttörvény 
meghozatalát. Akkor az ügy már nem tartozik a Szocialista Szövetség koordinációs 
bizottságának illetékességébe.”

(J. Garai Béla: Meg kell még fontolni. -  Magyar Szó, 1990. II. 1.)
1990. H l .

A Magyar Szó a Szocialista Szövetségben tartott ülésről szóló beszámolón kívül in
terjút közölt Ágoston Andrással a VMDK terveiről.

„Számomra az a legfontosabb, hogy a felszólalók közül kifejezetten senki sem elle
nezte a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének megalakítására irányuló kez
deményezést. A kifogások és a fenntartások, amelyek egy ilyen szervezet 
tevékenységével kapcsolatban elhangzottak, nem kérdőjelezik meg magának a szerve
zetnek a létét. Magunk is látjuk, hogy miután már több mint egy hónap elmúlt a 
kezdeményezés hivatalos közlése óta, a gyors politikai-társadalmi változások már bizo



nyos szövegváltoztatásokat igényelnek. Példaként említhetem az elképzelésünket, 
amelynek értelmében a Szocialista Szövetség keretében kíséreltük meg magunknak 
politikai életteret kiszorítani. A továbbiakban erre nem lesz szükség, illetve ez nem is 
lesz lehetséges annál az egyszerű oknál fogva, hogy a Szocialista Szövetség is politikai 
párttá alakul.” (Részlet)

* * *
„Kétségtelen, hogy egy állam köteles gondját viselni a határain kívül élő kisebbségek

nek. Ezt Jugoszlávia is tette, s ha netán eddig nem tette volna eléggé, akkor a jövőben 
még jobban kell erre figyelnie. A mostani történelmi változások esélyt kínálnak arra, 
hogy a kisebbségi lét korszerű elvek és formák alapján szerveződjék. Tudjuk, Budapes
ten is átszervezték az ottani kisebbségekkel és a külföldön élő magyar kisebbségekkel 
kapcsolatos munkát, s új érdekvédelmi szervezetek alakulnak, amelyek az eddiginél 
gerincesebben és hatékonyabban képviselik a magyarországi nemzetiségek érdekeit. S 
mi támogatjuk azt, hogy például a jugoszláv állam, a sajtó fellép a magyarországi 
délszlávok érdekében. Ugyanez elvárható Budapest és a kisebbségi magyarok dolgá
ban is.

Alapvetően viszont abban reménykedünk, hogy a most formálódó Európában végleg 
lezárul az a korszak, amikor -  évszázadokon keresztül -  a határok ide-oda tologatásával 
akarták a nemzeti-nemzetiségi kérdéseket megoldani. S elérkezünk egy olyan korba, 
amikor csökken a határok jelentősége, s olyan európai közösségben élünk, amelyben 
magától értetődő lesz az önazonosság. A Vajdaság is egy olyan szellemi egység, amely 
mindig Vajdaság marad: sokszínű, s ettől gazdag. Nekünk azt kell szorgalmaznunk, 
hogy a reformfolyamatok civilizált állapotokat teremtsenek. Az már személyes álmom, 
hogy mégsem holmi utópia a kossuthi dunai konföderáció, de legalábbis a határok 
légiesítése.”

(Füzes Oszkár: Kisebbség és önazonosság. -  Népszabadság, 1990. II. 1. Interjú Vékás 
Jánossal)

1990. E  4.
„A felelősséggel, de önállóan felismert és kifejezett érdekek egyeztetése akkor is, ha 

a legérzékenyebb nemzeti-nemzetiségi érdekekről van szó, csakis a demokrácia szabályai 
szerint az érvek ütköztetésével megy végbe. Ha a vita toleráns légkörben folyik, nem 
lehet baj. A demokratikus módszerek alkalmazása nem zavarhatja a nemzetek közötti 
viszonyokat. Legfeljebb egy kicsit, átmenetileg, míg mindannyian meg nem szokjuk 
ezeket az új módszereket.”

(Ágoston András: Pluralizmus a gyakorlatban. -  Magyar Szó, 1990. II. 4.)
1990. t t  5.

A Borba interjút közölt Ágoston Andrással A magyarok nem akarnak elmenni Ju
goszláviából címmel.



1990. E  8.
A belgrádi Novosti 8 című lap két oldalon foglalkozik a vajdasági magyarok kérdé

seivel, megszólaltatva Vékás Jánost, Végei Lászlót és dr. Dragoljub Petrovicot. Utóbbi 
kijelenti, hogy Vajdaságban a kisebbségeket egyenjogúbbaknak érzi, mint magát, s fi
gyelmeztet: „zsebkéssel ne támadj a cápákra!”

* * *
„A vajdasági magyarok első, valóban önszerveződő csoportja a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége. Alapszabály-tervezetükből még kiolvasható a régi politikai 
berendezkedésnek tett engedmény, legalábbis ami a fogalmazást illeti. Mégis egyértel
műen kiáll a demokratikus átalakítás mellett. Több ezren írták alá a támogató nyilat
kozatot, elsősorban a községek alacsonyabban képzett magyarjai. A Közösség egyik, 
magát megnevezni nem kívánó alapítója úgy véli, az értelmiség félelméhez azonosság
zavar is társul, ezért bizonytalanok, kivárnak, hátha a demokratizálás átmeneti. Szinte 
mindenki a szerbiai pártállam közeli összeomlására számít, mégis eleven a szorongás 
attól, hogy az államvédelem gyűjti a listákat, a ,csekisták’ készek a leszámolásra. Rossz 
tapasztalatokban nincs hiány. A magyarországi sajtó is beszámolt a Vicei-ügyről, a 
tárgyalásról, mely egy évtizedes koncepciós per végére (?) tett tavaly pontot. A nem
zetiségi türelmetlenség szításának vádjával perbe fogott író meghurcolása -  vélekednek 
Újvidéken -  főleg a vajdasági értelmiség megfegyelmezését szolgálta.”

(Bihari Tamás: Eszmélés. -  Világ, 1990. II. 8.)

* * *
A Dolgozók beszámolt a Szocialista Szövetség január 31-i üléséről.

1990. E  9.
A 7 Nap beszámolt a Szocialista Szövetség január 31-i üléséről. Ugyanebben a szám

ban hirdetés formájában leközölte a VMDK belépési nyilatkozatát.

* * *
A Stav című újvidéki ifjúsági lap 8 oldalon foglalkozik a vajdasági magyarokkal, interjút 

közöl Ágoston Andrással, és teljes egészében leközli a VMDK programcéljait.
1990. E l i

„A Demokrata Párttal egy időben tárta a nyilvánosság elé programját a Vajdasági 
Magyarok Demokratikus Közössége. Célja a vajdasági magyarok politikai érdekképvi
selete. Jelenleg mintegy háromezer tagja van. A vajdasági magyar értelmiség viszonylag 
tartózkodó az új egyesülettel szemben. Részben túl korainak tartanak egy ilyen szer
veződést, részben nem tartják eléggé radikálisnak a szervezet programját. Tény, hogy 
programjuk egy szót sem szól a területi autonómia kérdéséről -  valószínűleg így akarják 
átmenetileg megnyerni a hivatalos szerb politika ingatag bizalmát.”

(Barcsi János: Szerb szervezetek. -  Beszélő, 1990. II. 12.)



1990. n. 15.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének kezdeményezőbizottsága a kö

vetkező levéllel fordult dr. Stanko Radmilovichoz, a Szerb SZK Képviselőháza Végre
hajtó Tanácsának elnökéhez és dr. Radoman Bozovichoz, Vajdaság SZAT Képviselő
háza Végrehajtó Tanácsának elnökéhez:

Tisztelt Elnök Elvtársak!

A VMDK kezdeményezőbizottsága nevében kezdeményezéssel fordulok Önökhöz, 
hogy alkotmányos jogaikkal és kötelezettségeikkel összhangban személyesen is járulja
nak hozzá, hogy a magyarok Vajdaságban visszakapják gimnáziumaikat Szabadkán, 
Zentán, Becsén, Újvidéken, Zrenjaninban, Zomborban és Topolyán, a szakiskolákban 
pedig, ahol ezt a körülmények, az anyagiak és a káderbeli lehetőségek megengedik, a 
reális szükségleteknek megfelelően szervezzék meg a teljes anyanyelvű oktatást.

A teljes anyanyelvű oktatást nyújtó gimnáziumok az autonomisták uralma alatt tűntek 
el, méghozzá úgy, hogy az anyanyelvű oktatás beszüntetésének eszköze a szakirányú 
oktatás bevezetése volt.

A végrehajtó tanácsok elnökeihez azért kell ilyen kéréssel folyamodnunk, mert a 
középfokú oktatásról szóló új köztársasági törvény a teljes anyanyelvű oktatásra való 
jogot s az érvényesítésére vonatkozó eljárást nem határozza meg elég konkrétan. Kü
lönben is a teljes anyanyelvű oktatás megszervezése olyan feldarabolt döntéshozatali 
folyamatban válik csak lehetségessé, amelyben szinte lehetetlen a valódi ok nyomára 
jutni, ha az eljárás valahol elakad.

A kezdeményezőbizottság úgy véli, hogy a vajdasági magyar nemzetiség törvényes 
jogainak érvényesítése az adott körülmények között csakis akkor lehetséges, ha ehhez 
olyan alkotmányjogi felhatalmazásokkal felruházott személyiségek is hozzájárulnak, 
mint a Köztársasági, illetve a Tartományi Végrehajtó Tanács elnöke.

Abban a reményben, hogy a vajdasági magyarok az Önök segítségével már a következő 
iskolaévben beiratkozhatnak a teljes anyanyelvű oktatást biztosító gimnáziumokba és 
szakközépiskolákba, maradok tisztelettel:

Ágoston András
P.S.
Tájékoztatom Önöket, hogy a kezdeményezőbizottság a teljes anyanyelvű oktatást 

nyújtó gimnáziumok és szakiskolák életre hívásának érdekében még a következőket 
kívánja tenni:

-  eljárást indít a Szerb SZK Alkotmánybírósága előtt a szóban forgó törvény azon 
rendelkezésének felülvizsgálatára, amely kiegyenlíti a teljes anyanyelvű oktatást a két
nyelvű oktatással;

-  falujáró mozgalmat kezdeményezünk azzal a céllal, hogy az első osztályos gyerekek 
szüleivel megismertessük az anyanyelvű oktatás előnyeire vonatkozó érveket;

-  kezdeményezzük a Tartományi Végrehajtó Tanácsnál, hogy még az idén szűnjenek 
meg mindazok a korlátozások, amelyek a Nemzetközi Műszaki és Kulturális Intézet,



illetve a TVT megfelelő szakbizottságai által a Magyar Köztársaságban továbbtanulni 
kívánó egyetemi hallgatók előzetes szelekcióját és számának csökkentését szolgálták.

Ezzel egyidejűleg a kezdeményezóbizottság a következő kezdeményezéssel fordult 
Vajdaság SZAT Képviselőháza Végrehajtó Tanácsához:

Tisztelt Elvtársak!

Az illetékes tartományi szerveknél már évek óta több a jelentkező magyarországi 
egyetemi tanulmányokra, mint amennyit az érvényben lévő korlátozások lehetővé tesz
nek. Ugyanakkor a Horvát, illetve a Szlovén SZK-ból való polgárok szabadon folytat
hatnak magyarországi tanulmányokat. Véleményünk szerint a mindkét országban 
bekövetkezett változások új helyzetet teremtettek, amelyben a polgároknak biztosítani 
kellene a demokratikus jogot, hogy akadálytalanul folytathassanak külföldi egyetemi 
tanulmányokat, természetesen azzal a feltétellel, hogy fedezni tudják a tanulmányi költ
ségeket, és leteszik a felvételi vizsgát.

A kezdeményezőbizottság véleménye szerint a Tartományi Végrehajtó Tanács kedvező 
intézkedései nagyban hozzájárulhatnának a demokratizálódási folyamatokhoz, s a pol
gárokban erősödne a felismerés, hogy emberi jogaikat szabadon érvényesíthetik. Ezen
kívül a döntés, hogy a polgárok szabadon folytathatják tanulmányaikat a Magyar 
Köztársaságban, szintén bizonyítaná, hogy az anyanyelvű oktatás nem lehet a tovább
tanulás akadálya. A korlátozások megszüntetése nagyban hozzájárulhatna a szülők el
határozásához, hogy anyanyelvű tagozatra írassák gyermekeiket.

* * *
A VKSZ TB tanácskozást szervezett a politikai pluralizmusról, ez alkalommal Vékás 

János válaszolt a VMDK jellegével kapcsolatos megjegyzésekre.
(Milán Belovic: Sta se krije ispod demokratije? -  Dnevnik, 1990. II. 13.)

1990. t t  15.
A budapesti Narodne novine beszámolt a VMDK küldöttségének szentendrei láto

gatásáról.
1990. t t  17.

A Magyar Szó ismertette a VMDK-nak a szerbiai és a vajdasági kormányelnökhöz a 
gimnáziumok visszaállításával kapcsolatban intézett levelét.

1990. t t  18.
A Magyar Szó Közös íróasztalunk című rovatában teljes terjedelemben leközölte a 

VMDK-nak a gimnáziumok visszaállításának ügyében a szerbiai és a vajdasági kor
mányelnökhöz intézett levelét.



1990. t t  23.
A lendvai Népújság átvette a Magyar Szó február 17-i számában a VMDK leveleiről 

szóló tájékoztatóját.
A VMDK-t támogató temerini csoport (Lócz János, Adám István, Ternovácz István) 

kérte a közösség kezdeményezőbizottságát, hogy Jugoszlávia valamennyi új, demokra
tikus alternatív szervezetével vegye fel a kapcsolatot, a „telefonlehallgatási törvény” 
elfogadásának megakadályozása végett.

(Magyar Szó, 1990. II. 23., 10.)
1990. t t  25.

„Mozgalmas időket élünk nemcsak Kelet-Európában, itt a mi közvetlen környeze
tünkben is. Demokratikus eszmék hangoztatását halljuk minden oldalról, s ha nem is 
mindig demokratikus egy-egy csoportosulás, többségében mégiscsak a jó szándék jut 
kifejezésre, s a rideg egyszólamúsággal szemben az alternatív lehetőség kórusa, a békés 
együttélés szellemében. Én a szinte általánosnak mondható lelkesedésre kaptam fel a 
fejemet, ahogy napjainkban egyszerű falusi emberek íveket írnak alá a demokrácia 
nevében a magyar tannyelvű oktatás kérdésébe bátran és határozottan beleszólva, mint 
akik csaknem váratlanul egyszerre megértették az iskola egész életre szóló jelentőségét. 
Miközben maga a szó: demokrácia inkább az ígéretével, a fényével hatott, mint politikai 
értelmével olyan emberek körében, akik még emlékeikben hordták vagy hallomásból 
imserték a régi elnyomó rendszerek megkülönböztető gyakorlatát. És ugyanakkor meg
értettem az itt-ott megnyilvánuló óvatosságot és tartózkodást, talán még a rosszallást 
is, hogy mire jó ez, még majd baj lehet belőle. Mert egyedeinkben mégsem vagyunk 
egyformák, s akibe, mondjuk, az általánosnál nagyobb engedelmességet sulykoltak a 
paranccsal szemben, úgyhogy a legcsekélyebb ellentmondást is nélkülözve ottmaradt 
megkövesedve az idegeikben, a zsigereikben ez a magatartás, maga lesz a legboldogabb, 
ha egyszer megszabadul tőle. Egy ilyen ívet én is aláírtam. Nem mintha másutt, más 
formában nem lenne bőven alkalmam demokratikus világnézetemet kifejezésre juttatni. 
Egyszerűen nem akartam más lenni a többi aláírónál, akik a Vajdasági Magyarok De
mokratikus Közösségébe léptek. Hozzájuk tartozom nemcsak anyanyelvemnél és nem
zetiségemnél fogva, de sorsommal és egész életem munkásságával is. Eddig nem voltam 
semmiféle pártban, ezt a közösséget se tartom politikai pártnak, s abban a pillanatban 
otthagynám, ha belebonyolódna a napi politika bármely szövevényébe. Attól ugyanis, 
hogy valaki ebbe a közösségbe tartozik, nyugodtan lehet valamelyik demokratikus párt 
tagja, de itt csak törődjék iskoláival, anyanyelvének megmaradásával és ragaszkodjék 
a jogához, hogy utódai se tagadják meg a származásukat. És itt, ebben a közösségben 
ne legyen különbség egyetemi tanár és falusi szántóvető között. Nem a bezárkózás 
magányában, hanem a demokratikus nyitottságban is identitásunkhoz ragaszkodva, 
ahogy számtalan nemzeti kisebbség meg tudott maradni századokon át. És ehhez igazán 
nincs szükség nagy szavakra, esküvésekre, történelmi pátoszra. Elég, ha Szenteleky 
szavaival hirdetjük:,Szeressük azt, ami a miénk’!”

(Herceg János: Ereszalji észrevételek. -  Újvidéki Rádió, Faluműsor, 1990. II. 25.)



1990. E  27.
Ágoston András részt vett Becsén a VMDK első nyilvános bemutatkozásán. A több 

mint háromórás, rendkívül toleráns beszélgetésben kifejtette a szervezet programcéljait. 
Milica Rajiénak, a Szerb Képviselőház küldöttének és a Solidarnost képviselőjének a 
kérdésére, hogy a kezdeményezőbizottság tagjai között vannak-e autonomisták, és hogy 
a magyarok mért nem lépnek be a Solidarnostba és mennek Kosovóba, Ágoston a 
következőket válaszolta: 1. A kezdeményezőbizottság tagjai között nincsenek autono
misták; 2. személyes véleménye szerint a magyarok nem azonosítják a demokráciát 
azzal, amit Slobodan Milosevic kínál, másrészt egyszerűen nem akarnak önkéntesen 
oda menni, ahol lőnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lojális állampolgárok, és 
nem teljesítik az alkotmányban és törvényben előírt kötelezettségüket.

1990. m . 1.
Milica Rajic, Szerbia Képviselóházának küldötte: „A Vajdasági Magyarok Demokra

tikus Közössége nemzeti szervezet. Egyelőre tartózkodnék attól a másik jelzőtől. Je
lentették nekem, a programjukban az áll, hogy az anyaországért harcolnak. Mit jelent 
ez? Harcolhatsz egy országban egy másik országért? Mire hasonlít ez? Jöttek hozzám 
újságírók, magyarok, és panaszkodtak, hogy ennek a ,pártnak’ az eszmei vezérei Ágoston 
Ándrás, Erdélyi Károly és Major Nándor, kiemelkedő -  enyhén szólva -  autonomisták. 
A Magyar Szó rendszeresen ír az egységes Szerbia és Slobodan Milosevic ellen. A 
differenciáció tehát nem történt meg akkor, amikor meg kellett volna történie.”

(Stefan Grubaé: Registrovani kod naroda. -  Radio TV revija, 1990. III. 1.)
1990. HL 8.

Ágoston András Budapesten részt vett a Magyarok Világszövetségének kongresszusát 
előkészítő ülésen.

1990. HL 9.
Ágoston András Lendván részt vett a Közép-Kelet-Európában élő magyar nemzeti 

kisebbségek szervezetei képviselőinek találkozóján.
1990. HL 11.

„A nemzeti kizárólagosság és hegemónia ellen először a vajdasági magyarok emelték 
fel szavukat. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének megalakításával el
sősorban nemzetiségi jogaik leszűkítése és az ellen tiltakoztak, hogy kiemelkedő tiszt
ségekre olyan magyarok kerültek, akik nem élvezik nemzetiségük bizalmát. Világosan 
kimondták, hogy a magyarokat nem képviselheti az, aki nem beszéli anyanyelvét, ami 
egyértelmű célzás volt a megkerületetlen Mihalj Kertesre. Ágoston András, a Közösség 
vezetője néhány nappal ezelőtt igencsak sokkolta a vajdasági közvéleményt azzal a 
kijelentéssel, hogy szervezetük célja az asszimiláció megállítása és a minél szorosabb 
kapcsolat az anyaországgal.”

(Tomislav Maréinko: Povratak maticama. -  Nedeljna Dalmacija, 1990. III. 11.)



1990. ÜL 15.
A VMDK küldöttsége (Fodor János, Julianna és Orsolya Szabadkáról; Papp Ferenc, 

Klibán István és Komáromi József Újvidékről; Husztik Mihály, Tóth Ferenc és Tóth 
Mátyás Versecról; Vanyúr Ferenc, Vanyúr Katica, Dulka Andor és Papp Róbert Kóláról; 
Soltis Lajos Temerinből) Magyarittabén az 1848-as forradalom évfordulója alkalmából 
megkoszorúzta Kossuth Lajos mellszobrát. A háború óta ez volt az egyetlen jugoszláviai 
Kossuth-emlékmű első nyilvános megkoszorúzása.

(Magyar Szó, 1990. III. 16.)
1990. ÜL 16.

A VMDK kezdeményezőbizottsága megkezdte a megbeszéléseket a körzeti megbí
zottakkal az alakuló közgyűlés előkészítése érdekében. E célból a megbízottak által 
összehívott legtevékenyebb aktivisták a kezdeményezőbizottság tagjainak segítségével 
megvitatták az alapszabály tervezetét, megválasztották az alakuló közgyűlés küldötteit 
és a körzet jelöltjeit a VMDK Tanácsába. E megbeszélések a következő sorrendben 
zajlottak:

Március 16.: Temerin; Március 17.: Muzslya; Március 18.: Kikinda; Március 19.: Ada; 
Március 20.: Kúla; Március 21.: Vojlovica; Március 22.: Topolya; Március 23.: Zenta, 
Kanizsa; Március 24.: Szabadka; Március 26.: Gombos; Március 27.: Újvidék.

1990. ffl 21.
A VMDK kezdeményezőbizottsága a következő közleményt adta ki az erdélyi ese

mények kapcsán:
„Mélységes megdöbbenéssel értesültünk az erdélyi magyarság elleni agresszív, fasisz- 

toid tömeghisztériáról, amely immár áldozatokat is követelt. A fenséges decemberi 
forradalom napjai után a szomszédos Romániában a népek közötti párbeszéd és türelem 
balcescui szellemét szinte óráról órára szorítja háttérbe a hamvaiból feltámadt Vasgárda 
idegengyűlöletének és a ceausescui diktatúra sztálinista sovinizmusának konglomerátu
ma. Mindez nemcsak a romániai demokratikus forradalom eredményeit veszélyezteti. 
Meggyőződésünk szerint az itt élő népek és az itt létrejött demokratikus kormányok 
jövője szempontjából halaszthatatlan feladat a kisebbségi kérdés türelmes, a kölcsönös 
nagylelkűségen alapuló demokratikus rendezése. Ennek első lépése kell hogy legyen a 
kisebbségek elleni atrocitások megszüntetése. Éppen ezért határozottan követeljük az 
erdélyi magyarellenes kilengések szervezőinek és végrehajtóinak felelősségre vonását, 
a soviniszta és fasiszta szervezetek betiltását és a nemzetközi szerződések, közöttük a 
helsinki záróokmány rendelkezéseinek feltétlen tiszteletben tartását.”

1990.ffl.23.
Ágoston András a VMDK képviselőjeként részt vett a Szocialista Szövetség Tarto

mányi Választmányában szervezett megbeszélésen, amelyen a pluralizmus és a nemze
tiségi kérdés összefüggéseinek megvilágítását célzó beszélgetések megszervezéséről 
tárgyaltak.



1990. HL 25.
A Magyar Szó interjút közölt Vékás Jánossal (Friedrich Anna: Egyenjogúságban élni.)

* * *
 ̂A Nedelja című hetilap a vajdasági nemzetiségi viszonyok keretében interjút közölt 

Ágoston Andrással és Dudás Károllyal (Milán Bacejic: ProSlo vrijeme éutanja).
1990. HL 28.

A kezdeményezőbizottság tagjai Adán egyeztették a körzeti megbízottakkal az alap
szabály körüli nézetkülönbségeket, és megbeszélték az alakuló közgyűléssel kapcsolatos 
további teendőket.

1990. EL 31.
Doroszlón megtartotta alakuló közgyűlését a Vajdasági Magyarok Demokratikus Kö

zössége. A közgyűlésen 149 küldött vett részt, és vendégként Herceg János akadémikus, 
akit a közgyűlés a VMDK tiszteletbeli elnökévé választott.



A Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közössége alakuló közgyűlésének résztvevői

I A  kezdeményezőbizottság tagjai:

Ágoston András, Beszédes István, Boldizsár János, Csorba Béla, Dudás Károly, dr. 
Hódi Sándor, dr. Korhecz Tamás, Kovács Frigyes, Papp Ferenc, Siflis Zoltán; Szekeres 
László, Tóth János, Vékás János.

E  adai körzet:

Apró László, Árpási István, Csóke János, Dobrotka Ottó, Halász Oszkár, Hényel 
Csaba, Jasztrebinác János, Kovács Sándor, Rajda Cecília, Szabó István, Szügyi Zoltán, 
Tóbiás József, Tóth Erika, Ürményi Erzsébet.

IE  becsei körzet:

Bíró Imre, Dóka Bovánovics Edit, Horváth Dezső, Kulcsár Bosnyák Mária, Nagy 
Róbert, Páll Sándor, Papp Zsuzsanna, Pece Károly, Tóth Sándor, Varga Csaba, Varga 
Éva.

IV kanizsai körzet:

Apró Ottó, Balla Lajos, Csitári László, Dénes Tibor, Farkas László, Hegedűs László, 
Katkics Zoltán, Törtei Károly.

V kúlai körzet:

Ágyas Attila, Baranyi Imre, Dulka Andor, Fekete János, Kelemen Károly, Kristály 
Klára, Papp Róbert, Sáfrány Katalin, Sára Zoltán, Vanyúr Ferenc, Zelenka Ferenc.

V I szabadkai körzet:

Forgó József, Gubás Ágota, Horváth László, Ispánovics István, Józsa Lajos, Kocsis 
Mihály, Kongó Tivadar, Kudlik Gábor, Matijevics István, Megyeri Pál, dr. Rehák László, 
Sziveri Rezső, dr. Szőlősi Gyula, dr. Tóth Lajos.

V E  temerini körzet:

Ádám István, Balogh Zsuzsanna, Guszton András, Móricz Károly, Pál János, Répási 
Zsuzsanna, Tóth Erzsébet.



VÉL topolyai körzet

Dr. Agyánszki János, Ágyas Sándor, Andróczki László, Csubela Ferenc, Horváth 
László, Januskó László, Majoros Sándor, dr. Nagy Sándor, Pajzer Béla, Szűcs Károly, 
Tölgyesi István, dr. Virág Gábor.

DL újvidéki körzet:

Béres Károly, dr. Burány Béla, Csipak Ildikó, Dormán László, Erdős Pál, Hornyik 
Miklós, Jakubec György, Komáromi József, dr. Mészáros Sándor, Rajsli László, dr. 
Ribár Béla.

X  zentai körzet:

Bálint Antal, Fodor István, Gergely József, Hajnal Jenő, Hajnal Zsuzsanna, Kovács 
Nemes Verona, Lévai Zoltán, Pertics Péter, Recskó Béla, Somorai Zsuzsanna, Széli 
Antal, Szloboda János, Kovács István.

XL zombori körzet:

Bártol Béla, Csernák Ferenc, Horváthné Odry Márta, Hózsa István, Kabók István, 
Kollarich Gábor, Makó József, Szakszinger Erzsébet, Mészáros István, Pusztai Lajos, 
Tallósy Benjámin, Tallósy Lipták Katalin.

XIL küdndai körzet:

Bálint Margit, Berta Valéria, Bognár Mihály, Hódi Jenó, Márton Ilona, Márton Zol
tán, Nagy Sándor, Cs. Simon István.

XEL pancsovai körzet:

Balassa Julianna, Husztik Mihály, Kis József, Péter László, Poros Julianna, Simon 
József, Szarvas László, Szávin Georgije Tibor, Tóth Ferenc.

XIV. zrenjanitti körzet:

Ispánovics István, Miglinci Mihály, Pakai Endre, Tapai János, Visnyei Géza, Vörös 
József.



Az alakuló közgyűlés a következő napirendet fogadta el:

1. A munkaelnökség megválasztása; 2. A munkabizottságok megválasztása; 3. A kez- 
deményezőbizottság beszámolója; 4. A VMDK alapszabályának megvitatása és elfoga
dása; 5. A VMDK megalakításáról szóló határozat elfogadása; 6. A VMDK 
Programcéljainak elfogadása; 7. A VMDK szerveinek megválasztása.

Munkaelnökség: Ispánovics István (elnök), Ágoston András, Csorba Béla, dr. Hódi 
Sándor, Tallóssy Benjámin.

Igazolóbizottság: Kovács István, Márton Zoltán, Miglinci Mihály.
Jelölőbizottság: Dr. Korhecz Tamás (elnök), dr. Ribár Béla, Szügyi Zoltán.
Szavazatszedő bizottság: Csubela Ferenc (elnök), Halász Oszkár, Hényel Csaba, Kovács 

Sándor, Rajda Cecília, Tóbiás József, Tóth Erika.

Szemelvények a felszólalásokból

Herceg János: „Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a VMDK alakuló közgyűlésének 
vendégeit. Nem is annyira a doroszlaiak nevében, hanem inkább a magam nevében, 
mert itt vendég vagyok Doroszlón, és már koromnál fogva innen is kiáll a szekerem 
rúdja. Nagyon örülök viszont, hogy éppen Doroszlót választotta az alakuló közgyűlés 
színhelyéül a szervezőség, ennél jobb helyet, a magyarság érdekeinek kifejezőbb helyet 
nem találhatott volna sehol az országban. Jugoszlávia, ahol a mi, legalábbis az én ge
nerációm nemzeti egyénisége az idők folyamán kialakult, sok nép által lakott ország, 
így a mi hazánk is egy nemzeti konglomerátumnak a vidéke. Doroszló viszont ősi 
történelmi emlékként őrzi a szerbekkel való együttélés százötven éves gyakorlatát, s 
természetes, hogy ennek a demokrata közösségnek is elsőrendű célja a magyar nyelv, 
a magyar kultúra ápolásán túl a népekkel való együttélés és testvériség ápolása.

Ágoston András: Politikai szervezetünk megalakításával nem csak azt akarjuk bizonyí
tani, hogy az Európa e részében végbement változásokat immáron nem lehet vissza
fordítani, hanem azt is, hogy demokratikusan, alulról szerveződve képesek vagyunk 
feltárni, kifejezni és képviselni közösségi érdekeinket. Igaz, a marosvásárhelyi atrocitá
sok figyelmeztetnek, megtorpanhat a demokratikus változások folyamata, mégis tud
nunk kell, hogy az össz-európai érdekek végre egyszer olyan irányba hatnak, ami 
megfelel a kisebbségeknek. Ahogy a II. világháború után a demokrácia pluralisztikus 
felfogása egységessé tette Nyugat-Európát, most a kisebbségek helyzetének demokra
tikus, az emberi jogokra épülő, nemzetközileg is hitelesített rendezése egyik fontos 
feltételévé válik az egyesült Európa létrejöttének. . .  Európában, Európa újabb kori 
történelmében most történik meg először, hogy a kisebbségek küzdelme az önazonos
ságért, kollektív emberi jogaikért nemcsak az általános emberi civilizációs értékekkel 
van összhangban, hanem összevág az európai nagyhatalmak legáltalánosabb érdekeivel 
is. A képlet egyszerű: belátható időn belül minden itt élő nép egyesült Európát szeretne. 
Nem valószínű, hogy egy ilyen Európában minőségi különbségek lehetnek a politikai 
és a gazdasági modellben, ha az valóban hatékony akar maradni. Az sem vitás, hogy a 
volt szocialista államoknak kell igazodniuk a hatékonyabb nyugati modellhez. Ami konk
rétan azt jelenti, hogy a kisebbségek helyzete csakis a hatékony modellnek megfelelő



módszerekkel oldható meg demokratikusan, s ha kell, nemzetközi odafigyeléssel, segít
séggel, nemzetközi garanciák érvényesítésével. Kár lenne megtorpanni most, amikor 
egy boldogabb konfliktusmentes Európa körvonalai kezdenek kibontakozni a látóha
táron.

Dr. Hódi Sándor; Valamennyien, akik ma eljöttünk a Vajdasági Magyarok Demokra
tikus Közösségének alakuló közgyűlésére, tanúi és cselekvő részesei vagyunk egy korszak 
lezárulásának és egy új korszak kezdetének. A megújhodás szelleme, íme, eljutott végre 
hozzánk is, hogy a vajdasági magyarság sorsáért felelősséget érző emberek ezreit rázza 
fel az önként vállalt vagy rákényszerített passzivitásból, abból a cselekvési bénultságból, 
amibe az elmúlt évtizedek süllyesztették. A szocializmus megvalósítására irányuló tár
sadalmi kísérletek grandiózus terheit nemcsak a magyarság sínylette meg. A dogmáktól 
elvakított párt nemcsak a magyarság véleményére nem volt kíváncsi, nemcsak bennün
ket kisebbségieket tartott gondolkodásra képtelennek. Az anyagi és szellemi javakat 
létrehozó dolgozó kisemmizettsége nemzeti hovatartozástól függetlenül egyforma volt, 
éppúgy, mint az elvetélt társadalmi kísérletek következményeiben: a politikai, erkölcsi, 
kulturális és gazdasági csődben is valamennyien egyaránt osztozunk.

Ha a polgári szabadságjogok vonatkozásában egyforma tehertételt is jelentettek az 
elmúlt évtizedek a vajdasági magyarságnak mint kollektivitásnak, olyan küíönárat kellett 
még fizetnie, amelynek következményei csaknem jóvátehetetlenek. A párthatározato
kon alapuló, jogi garanciákat nélkülöző nemzetiségpolitika a kisebbségekkel szembeni 
sanda gyanakvásával, lojalitásuk tisztességtelen megkérdőjelezésével, megfélemlítésük
kel megingatta a kisebbségeket indentitásukban, nemzeti értékrendszerükben. Elvesztve 
szellemi arculatukat, éltető kulturális közegüket, irányító értelmiségüket kisebbségeink 
elbizonytalanodtak gyökereikben, védtelenné váltak, tartás nélkülivé, tele szorongással, 
bizonytalansággal, s mind tömegesebben fordítottak hátat távlattalannak érzett etnikai 
közösségüknek. Hogy a nemzeti közösség értékvesztése, a nemzeti identitászavar, a 
szorongás, a menekvési vágy milyen méreteket öltött, mi sem példázhatná megrázóbban, 
mint az a döbbenetes adat, hogy alig két évtized leforgása alatt mintegy nyolcvanezer 
magyar lélek tűnt el. Ilyen ütemű népességcsökkenés, lemorzsolódás, asszimiláció mel
lett egyetlen közösség sem képes biztosítani fennmaradását, történelmi folytonosságát. 
Döntő fontosságú változások nélkül egyszerűen nincs jövő, nincs semmi kilátás szá
munkra.

Meggyőződésünk, hogy ez a sokféleség közösségünk erősségévé válik. Amit együttesen 
kérünk és képviselünk, az csupán az a törekvésünk, hogy törvényeink az emberi és 
polgári szabadságjogok mellett pontosan határozzák meg és biztosítsák kollektív joga
inkat is. A VMDK ezen kollektív jogaink kivívása és tiszteletben tartása érdekében 
jött létre.

Az alakuló közgyűléshez intézett táviratok

„Kedves barátaim, a magyar kormány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Titkársága és 
a magam nevében fogadják jókívánságainkat a Vajdasági Magyarok Demokratikus Kö
zössége alakuló közgyűlése alkalmából. Célkitűzéseik ismeretében meggyőződésem, 
hogy működésük serkentőleg hat majd a bácskai, bánáti és szerémségi magyarság azo



nosságtudatának vállalására, kisebbségi intézményeik újraélesztésére, majd fejlesztésé
re. Abban is biztos vagyok, hogy a pluralizmus, a jogállamiság előrehaladtával tevé
kenységük valóságos összekötő kapcsot képezhet magyar anyanemzetük és a többségi 
szerb nemzet között. Nem könnyű munkájukhoz sok türelmet, erőt és állhatatosságot 
kíván Tabajdi Csaba miniszterhelyettes.”

„A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége megalakulása alkalmából gratulál 
és sok síkert kíván a Magyarok Világszövetsége Elnöksége.”

„Dragi prijatelji, íelimo vám puno uspeha na osnivaékoj skupütini Demokratske za- 
jednice vojvodanskih Madara. Üvereni smo da cemo ubuduce saradivati na dobrobit 
cele naSe demokratske zajednice. S prijateljstvom u ime Socijaldemokratskog saveza 
Srbije, Milán Nikolic.“

„Közösségünk megalakulása alkalmából jókívánságainkat küldjük, remélve, hogy ma
radéktalanul megvalósulnak óhajaink s elképzeléseink, egyúttal bízva abban, hogy anya
nyelvűnk ügye Közösségünk feladatvállalásaiban kiemelt szerepet kap. Külön üdvözlet 
Ágoston Andrásnak, a VMDK első elnökének, eredményes, kitartó szervezőmunkát 
kívánva. A Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület nevében Kaszás Károly elnök.”



A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alakuló közgyűlése
1990. március 31-én Doroszlón

HATÁROZATOT HOZOTT 
A VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS 

KÖZÖSSÉGÉNEK 
MEGALAKÍTÁSÁRÓL

1. A szervezet neve: Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége.
2. A szervezet székhelye: Ada, Trg oslobodenja 11.
3. A szervezet célja, hogy a demokratikus társadalomban a többi politikai szervezettel 

egyenrangúan és együttműködve síkraszálljon az egyéni és kollektív emberi jogok, fő
ként a nemzeti egyenjogúság és a nemzeti önazonosság jogának érvényesítéséért; szor
galmazza az emberek, az eszmék, a kulturális és civilizációs értékek szabad áramlását 
a népek között és tagjainak toleráns együttélését.

4. A szervezetet a politikai szervezetek nyilvántartásába való bejegyzés céljából Ágos
ton András jelenti be.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alakuló közgyűlése
1990. március 31-én Doroszlón meghozta a

VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS 
KÖZÖSSÉGÉNEK 

A L A P S Z A B Á L Y Á T
1. szakasz

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (a továbbiakban: Közösség) a pol
gárok önkéntes társulásán alapuló politikai szervezet, amely a kisebbségi jogok alkot
mányban és törvényekben meghatározott rendszerével összhangban feltárja, kifejezi és 
képviseli a vajdasági magyarok kollektív érdekeit.

2. szakasz

A Közösség célja, hogy a demokratikus társadalomban a többi politikai szervezettel 
egyenrangúan és együttműködve síkraszálljon az egyéni és kollektív emberi jogok, fő
ként a nemzeti egyenjogúság és a nemzeti önazonosság jogának érvényesítéséért; szor
galmazza az emberek, az eszmék, a kulturális és civilizációs értékek szabad áramlását



a népek között, valamint állampolgáraik toleráns együttélését, különösen a következő 
jogok megvalósítását:

-  a választott hatósági szervekben való arányos részvétel és együttműködés, valamint 
a közigazgatási és igazságszolgáltatási szervekben való megfelelő képviseltetés joga,

-  az anyanyelv használatának joga a hatósági és igazságszolgáltatási szervekkel való 
érintkezésben és a közéletben általában,

-  a kisebbségi intézmények, szervezetek, egyesületek és klubok megalakításának és 
működésének joga,

-  a kisebbségi nyelvű nyilvános tájékoztatásra való jog,
-  a kisebbségek nyelvén folytatott művészi alkotómunka ápolására, védelmére s az 

etnográfiai értékek megőrzésére való jog,
-  jog a kisebbségek helyzetével, valamint a nemzetek és a nemzeti kisebbségek vi

szonyával kapcsolatos tudományos kutatásokra,
-  jog a gazdasági és társadalmi esélyegyenlőségre,
- jo g  a kisebbségi jellegű urbanisztikai egységek védelmére és az anyagi kultúra tárgyi 

emlékeinek megőrzésére,
-  jog az anyanyelvű általános és középfokú oktatásra, valamint a megfelelő felsőok

tatási forma biztosítására,
-  jog az anyaország intézményeivel való szervezett kapcsolatokra, az ott nyújtott 

anyagi kedvezmények szabad igénybevételére a tudomány és kultúra területén való 
egyéni képzés és továbbképzés céljából,

-  jog a nemzetiségek és nemzeti kisebbségek nemzetközi szervezeteinek munkájába 
való bekapcsolódásra.

3. szakasz

A Közösség céljait és feladatait a jelen Alapszabályban rögzített eljárásban határo
zathozatallal, állásfoglalással, a szerveiben történő nézetegyeztetéssel, valamint a tagok 
közvetlen tevékenységével valósítja meg.

Céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében a Közösség együttműködik más 
hazai és külföldi politikai szervezetekkel.

4. szakasz

A Közösség neve: VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS KÖZÖSSÉGE 
-  DEMOKRATSKA ZAJEDNICA VOJVOBANSKIH MADARA.

A Közösség székhelye Ada, Trg oslobodenja 11.
A Közösség a JSZSZK területén tevékenykedik.
A Közösség jogi személy.
A Közösséget az elnök képviseli.
Az elnököt távollétében az alelnökök helyettesítik abban a sorrendben, ahogy a Tanács 

Elnöksége meghatározza.
A Tanács Elnöksége más elnökségi tagokat is megbízhat a Közösség képviseletével.



A Közösség pecsétje a következő szöveget tartalmazza: Demokratska zajednica voj- 
vodanskih Madara, Ada -  Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, Ada, a pecsét 
közepén a Közösség jelvényével.

A pecsétre vonatkozó közelebbi rendelkezéseket az Elnökség hozza meg.

5. szakasz

A Közösség keretében helyi szervezetek alakulnak.
Helyi szervezetet a Tanács határozata alapján legkevesebb 100 tag alapíthat.
A helyi szervezet jogi személy.
A helyi szervezetre vonatkozó további rendelkezéseket a Közösség Alapszabályával 

összhangban a helyi szervezet alapszabálya állapítja meg.
Amennyiben nincsenek meg a helyi szervezet megalakításának feltételei, az Elnökség 

döntése alapján tagozatok alakíthatók.
A tagozatnak elnöke van, aki megszervezi a tagozat tevékenységét, és fenntartja a 

kapcsolatot a Közösséggel.

í .  szakasz

A Közösségben való tagság szabad és önkéntes, politikai, nemzeti, vallási és faji ho
vatartozásra való tekintet nélkül.

A más politikai szervezetekben való tagság nem jelent akadályt a Közösségben való 
tagság szempontjából.

A társadalmi szervezetek és a polgárok egyesületei, valamint ezek részei kollektív 
tagjai lehetnek a Közösségnek.

A kollektív tagok az ezen alapszabályban rögzített jogaikat küldötteik útján érvénye
síthetik a Közösségben.

A tagság a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre.

7. szakasz

A Közösség tagjainak joga:
-  hogy részt vegyen a Közösség minden tevékenységi formájában,
-  hogy választhasson és választható legyen a Közösség választott szerveibe és mun- 

katestületeibe,
-  hogy közvetlenül vagy küldöttei által részt vegyen az álláspontok és vélemények 

kialakításában, valamint a határozathozatalban,
-  hogy tájékozódjon a Közösség szerveinek munkájáról.

8. szakasz

A Közösség tagjának kötelessége:
-  hogy gondot viseljen a Közösség tekintélyére,



-  hogy tevékenységével hozzájáruljon a Közösség céljainak és feladatainak megvaló
sításához,

-  hogy fizesse a tagsági díjat.

9. szakasz

A tagság megszűnik:
-  kilépéssel,
-  a nyilvántartásból való törléssel, ha a tag több mint egy évig nem fizet tagsági díjat,
-  a Közösség megszűnésével.
A tagság megszűnéséről a helyi szervezet elnöksége határoz.

10. szakasz

A tagsági díj összegét a Tanács határozza meg.
A tagsági díjat a helyi szervezetben, illetve a tagozatban gyűjtik be.
A tagsági díjnak a helyi szervezetek és a Közösség közötti elosztásáról a Közösség 

Tanácsa dönt.

11. szakasz

A Közösség szervei a Közgyűlés, a Tanács és a Felügyelőbizottság.
A Közösség szervei tanácsadó és operatív jellegű bizottságokat és munkacsoportokat 

hozhatnak létre.

11 szakasz

A Közgyűlés a Közösség legfelsőbb szerve.
A Közgyűlést a helyi szervezetek, illetve tagozatok küldöttei, valamint a Tanács és az 

Ellenőrzőbizottság tagjai alkotják.
A Közgyűlés küldötteinek számát a Tanács határozza meg.
A Közgyűlést a Tanács hívja össze és készíti elő négyévenként legalább egyszer.
A Tanács köteles a Közgyűlést összehívni a helyi szervezetek és tagozatok 1/3-ának, 

vagy a tagság 1/10-ének követelésére is.
A Közgyűlés meghozza:
-  a Közösség alapszabályát,
-  a Közösség programját,
-  a Közösség megszűnéséről szóló határozatot.
A Közgyűlés választja:
-  a Tanács tagjait,
-  az Ellenőrzőbizottság tagjait,
-  az elnököt és a két alelnököt.
A Közgyűlés megvitatja a Közösség tevékenységének legfontosabb kérdéseit.



A Közgyűlés fogadja el a Közösségnek a két Közgyűlés közötti időszakban kifejtett 
tevékenységéről szóló jelentést.

A Közgyűlés határozatképes, ha a munkájában részt vesz a küldötteknek, illetve a 
döntéshozatali joggal felruházott tagoknak több mint a fele.

A Közgyűlés határozatait a döntéshozatali joggal rendelkező tagok és a küldöttek 
szavazattöbbségével hozza meg.

A Közgyűlés meghozza ügyrendi szabályzatát.

13. szakasz

A Tanács a Közösség legfelsőbb szerve a két Közgyűlés közötti időszakban.
A Tanácsnak 33 tagja van. Közülük 30-at a Közgyűlés választ négyéves megbízatásra, 

titkos szavazással.
Az elnök és a két alelnök tisztségénél fogva tagja a Tanácsnak.
A Tanács ülését az Elnökség hívja össze. Az Elnökség köteles összehívni a Tanács 

ülését a tanácstagok 1/4-ének követelésére.
A Tanács ülését munkaelnökség vezeti.
A Tanács:
-  megválasztja soraiból az Elnökség tagjait, az elnökön és a két alelnökön kívül,
-  elfogadja a Közösség, valamint a helyi szervezetek és tagozatok tevékenységéről 

szóló évi jelentést,
-  meghozza a Közösség pénzügyi tervét, és elfogadja a pénzügykezelésről szóló je

lentést,
-  határoz a helyi szervezetek megalakításáról,
-  határoz a tagsági díj összegéről és felosztásáról,
-  határoz a más politikai szervezetekkel való együttműködésről,
-  dönt a bizottságok és munkatestületek létrehozásáról,
-  politikailag ellenőrzi az Elnökség tevékenységét,
-  megerősíti a Közösség megszüntetésére vonatkozó javaslatot.
A Tanács összehívhatja a helyi szervezet közgyűlését.
A Tanács meghatározza ügyrendi szabályzatát.

14. szakasz

Az Elnökség a Tanács végrehajtó szerve.
Az Elnökségnek 11 tagja van, közülük nyolcat a Tanács választ saját soraiból négy 

évre. Az elnök és a két alelnök tisztségénél fogva tagja az Elnökségnek.
Az Elnökség a Tanács irányelvei és határozatai alapján működik, és előkészíti a dön

téshozatalt a Tanács, illetve a Közgyűlés illetékességébe tartozó ügyekben.
Az Elnökség összehívatja a helyi szervezet elnökségét.

15. szakasz

Az Ellenőrzőbizottság a Közösség és a helyi szervezetek pénzügykezelését ellenőrzi.



Az Ellenőrzőbizottság 5 tagját a Közgyűlés választja négyéves megbízatással.
Az Ellenőrzőbizottság saját soraiból megválasztja elnökét, aki irányítja a bizottság 

munkáját.

16. szakasz

A Közösség szervei és azok tagjai munkájukért felelősséggel tartoznak azoknak, akik 
megválasztották őket, és a Közösség tagságának.

A Közösség tisztségviselője felmenthető tisztségéből, ha megsérti az Alapszabály ren
delkezéseit, vagy a Közösség szerveinek álláspontjaival és határozataival ellentétben lép 
fel a Közösség nevében.

17. szakasz

A Közösség tevékenységét tagsági díjból, dotációból, ajándékokból, legátusokból és 
más forrásokból finanszírozza a törvénnyel összhangban.

A Közösség pénzeszközeinek felhasználásáról a pénzügyi tervvel összhangban az El
nökség dönt.

Az Elnökség évente legalább egyszer jelentést tesz a Tanácsnak a pénzügyi terv meg
valósításáról.

18. szakasz

A Közösség minden szervének munkája nyilvános.
A munka nyilvánosságát a tájékoztatási eszközök, a különkiadványok, a nyilvános 

összejövetelek és más tájékoztatási formák biztosítják.

19. szakasz

A Közösség megszűnik működni:
-  ha a tagok száma 100 alá csökken,
-  ha betiltják.
A Közösség megszűnésére vonatkozó határozatot, nem számítva a betiltás esetét, a 

Közösség Közgyűlése hozza meg. Egyben rendelkezik a Közösség vagyonáról is.

20. szakasz

A Közösség alapító tagjai mindazok, akik 1990. március 31-éig aláírták a kezdemé
nyezőbizottság programcéljait támogató nyilatkozatot.

A Közösség megalakításáról szóló határozatot csak a szervezet bejegyzéséhez szük
séges számú alapító tag írja alá.



21. szakasz

Az alakuló közgyűlés résztvevői meghozzák:
-  a Közösség megalakulásáról szóló döntést,
-  a Közösség alapszabályát,
-  a Közösség programcéljait.
Az alakuló közgyűlésnek megvannak mindazok a felhatalmazásai, amelyek a Közgyű

lést ezen alapszabály 12. szakaszának értelmében megilletik.

21 szakasz

Az Alapszabály a meghozatalának napján lép életbe.
A munkaelnökség elnöke: 

Ispánovics István s. k.

1990. IV. 1.
A Magyar Szó beszámolt a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alakuló 

közgyűléséről.
(Németh Zoltán: Megalakult a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. -  Ma

gyar Szó, 1990. IV. 1.)
1990. IV. 1

A Népszabadság közölte az MTI tudósítását a VMDK alakuló közgyűléséről. (Magyar 
szervezet alakult a Vajdaságban -  Népszabadság, 1990. IV. 2.)

1990. IV. 3.
A Népszabadság telefoninterjút közölt Vékás Jánossal. A riporternek arra a kérdé

sére, hogy miért Adán lesz a VMDK székhelye, az alelnök ezt válaszolta:
-  Igen, Adán lesz, sőt már van, a Felszabadulás tér 11. szám alatt (Trg oslobodenja). 

Azért, mert itt nagy rokonszenwel és támogatással találkozott a VMDK megalakítá
sának gondolata, a helyi szervek pedig nagyon kedvező lehetőséget nyújtottak egy szék
ház berendezésére.,

(Füzes Oszkár: Új lehetőség a kisebbségi érdekvédelemre. Beszélgetés a Vajdasági 
Magyarok Demokratikus Közösségének alelnökével.)

1990. IV. 4.
A belgrádi Ifjúsági Otthonban Ágoston András, Beszédes István és Vékás János 

ismertette a VMDK programját. A bemutatkozásról másnap a Politika is beszámolt. 
Ekkor emhtette ez a lap másodszor a VMDK-t. A Magyar Szó a bemutatkozásról csak 
az Ágoston András cikkében szereplő utalás formájában tesz említést.

(Mit várhatunk? -  Magyar Szó, 1990. IV. 8.)



* * *
„Kissé késve adott hivatalos jelentést a zombori községközi belügyi titkárság arról a 

bűntettről, amelyet még vasárnapra virradóra követtek el Zomborban, a községi kép
viselő-testület előtti parkban, ahol ismeretlen tettes vagy tettesek ledöntötték Kiss Ernő 
zombori forradalmár mellszobrát.

A zombori végrehajtó tanács tegnapi ülésén Stevan Moméilov községközi belügyi 
titkár hivatalos bejelentést tett. Elmondta, hogy vasárnap délelőtt Rang Konrád, a 
városháza portása vette észre a ledöntött mellszobrot, és azonnal jelentette a belügyi 
szerveknek. Azok azonnal megkezdték a nyomozást. Egyébként a szobrot rövid idő 
alatt visszaállították helyére. Stevan Moméilov szerint a szobor körüli lábnyomok mérete 
arra utal, hogy valószínűleg kiskorú vagy kiskorúak követték el a tettet, de ez nem 
biztos. Azóta minden erejükkel azon fáradoznak, hogy felderítsék az esetet. Az éjjeli 
órákban a környéken megerősített rendőrőrjárat cirkál.”

A sajnálatos eseménnyel kapcsolatban tegnap a zombori végrehajtó tanács közleményt 
adott ki:

„Mélyen megrendített bennünket a vandalizmussal azonosítható gaztett, amikor egy 
magyar forradalmár mellszobrát döntötték le. Ezzel súlyosan megsértették forradalmi 
hagyományainkat, a nemzetek és nemzetiségek közötti békés együttélést. Követeljük a 
belügyi titkárság szerveitől, hogy minél előbb kerítsék kézre az eddig ismeretlen elkö
vetőt vagy elkövetőket, és a legszigorúbban büntessék meg őket. Minden ilyen és ha
sonló gátlástalan gaztettet a jövőben meg kell akadályozni, mert Jugoszlávia nemzetei 
és nemzetiségei ellen irányul.”

(P. M.: Ki döntötte le Kiss Ernő szobrát? -  Magyar Szó, 1990. IV. 4.)
1990. IV. 6.

A Somborske novine interjút közölt Tallósy Benjáminnal a VMDK-ról és a magyarok 
helyzetéről Vajdaságban.

1990. IV. 8.
„Itt a kávéházamban alakult meg a Demokrata Párt újvidéki szervezete. Első javas

latom az lesz, hogy teremtsünk kapcsolatot a Vajdasági Magyarok Demokratikus Kö
zösségével. Azért, hogy erősebbek legyünk. Úgy értelmezem, hogy ez a közösség nyíltan 
megmondja, hogy magyarokat tömörít soraiba. Nem úgy, mint a Kommunista Párt, 
amely álnokul azt áhította, hogy a munkásság pártja és munkás volt legkevesebb a 
tagságában. Okos koalícióra kell lépnünk, hogy előmozdíthassuk a demokráciát.”

(Csipak Ibolya: Királycsel. Beszélgetés a Tartományi Képviselőház szókimondó kül
döttével, Zorán ASaninnal, aki sakkban tartja a „nagyokat” is. -  Magyar Szó, 1990. 
IV. 8.)

1990. IV. 13.
„Én azt hiszem, hogy ennek a szervezetnek nem kellene pártjellegűnek lennie, füg

getlennek kellene lennie az egyes pártoktól, nem volna szabad ugyanis megengedni, 
hogy a nemzetiségi kérdés megoldása az egyes pártok megegyezésének a tárgya legyen; 
szerintem a nemzetiségeknek nem volna szabad belemenniük egy ilyen alkudozásba,



arra kellene törekedni, hogy a nemzetiségi viszonyok alapvető elveinek meghatározása 
egy össztársadalmi konszenzuson alapuljon ( . . . )  Fontosnak tartom, hogy a törvények 
meghozatalakor kikérjék a nemzetiségi szervezet véleményét is.”

(Burányi Nándor: Szükséges az autentikus nemzetiségi hozzáállás. -  Magyar Szó,
1990. IV. 13.)

1990. IV. 14.
A VMDK Tanácsának Elnöksége megtartotta 1. ülését, amelyen a következő kérdé

seket vitatta meg: 1. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítése; 2. Ágoston 
András beszámolója budapesti újtárói; 3. Előkészületek a helyi szervezetek megalakí
tására; 4. Politikai akciók (levél az akadémiákhoz; együttműködés az egyházakkal; fel
kérés a Hungarológiai Intézethez); 5. Felhívás a VMDK támogatóihoz; 6. Az új magyar 
kormány; 7. A bejegyzéssel kapcsolatos helyzet; 8. Kapcsolat a pártokkal; 9. Tagtoborzás;
10. A tanácsülés összehívása.

* * *

A Magyar Szó öt folytatásban közölte Vékás Jánosnak a VMDK koncepciójának 
alapelveiról szóló fejtegetését. (Közösségben gondolkodni. Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közössége -  Vázlatok egy elemzéshez. -  Magyar Szó, 1990. IV. 14.; 
IV. 21.; IV. 28.; V. 5.; V. 12.)

1990. IV. 19.
A VMDK Tanácsa Adán megtartotta 2. ülését a következő napirenddel: 1. A helyi 

szervezetek és tagozatok megalakításának előkészítése; 2. Politikai kezdeményezések;
3. Együttműködési felhívás a VMDK támogatóihoz; 4. Határozat a VMDK program
jának kidolgozásáról.

* * *



A Kossuth-emlékmű megkoszorúzása Magyarittabén







Szavaznak a  szabadkai alakuló közgyűlés résztvevői

A VMDK szabadkai szervezetének alakuló közgyűléséről



„Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk...” Dudás Károly felszólalása 
a VMDK szabadkai szervezetének alakuló közgyűlésén

Az újvidéki alakuló közgyűlés résztvevői 
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A VMDK HELYI SZERVEZETEINEK MEGALAKÍTÁSA
(részlet)

2. A helyi szervezet alakuló közgyűlését a helyileg alakult szervezőbizottság készíti 
elő. Az előkészületek folyamán a VMDK Tanácsa Elnökségének felügyeleti joga van, 
s ha szükségesnek mutatkozik, utasításokat ad a megalakulásra vonatkozó ügyekben.

5. A szervezőbizottság önálló vagy kibővített összetételben véglegesíti a helyi szervezet 
alapszabályának tervezetét, s ezzel kapcsolatban megállapítja, hol lesz a helyi szervezet 
székhelye. (Kezdetnek helyet kell kérni valamelyik helyi közösségben, ahol van össze
jövetelek megtartására alkalmas terem.)

6. Az előkészületek következő szakaszában a szervezőbizottság csoportonként meg
hívja megbeszélésre a VMDK legtevékenyebb támogatóit (összesen 130-135 embert), 
megvitatja velük az alapszabály tervezetét, jelölteket állít a helyi szervezet elnökségébe, 
továbbá megvitatja az alakuló közgyűlés menetét és a várható feladatokat. Fontos, hogy 
az előkészítő beszélgetések az alakuló közgyűlés küldötteivel legfeljebb egy hét alatt 
befejeződjenek.

7. Miután a szervezőbizottság lebonyolította az alakuló közgyűlés tagjaival a csoportos 
beszélgetéseket, összehívja az alakuló közgyűlést. A közgyűlésen a résztvevők meghoz
zák a helyi szervezet megalakítására vonatkozó döntést, elfogadják a szervezet alapsza
bályát, a programcélokat, és megejtik a választásokat.

* * *

A Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
elnökének
Belgrád

A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia
elnökének
Újvidék

Tisztelt Elnök Úr!
Olyan időben élünk, amelyben a történelmi fejlődés egész szocialista időszaka az 

újraértékelés tárgyát képezi. Az egyes események, jelentős fordulópontok és tényezők, 
az egyének, a párt és a különböző mozgalmak szerepének felülvizsgálása nemcsak honi 
sajátosság. Ilyen folyamatok játszódnak le minden kelet-európai országban, amelyben 
a demokratizálódás hulláma rendszerváltást eredményezett. A történelmi ismeretek 
elmélyítése és az ideológiától való mentesítése felöleli a második világháború, sőt a 
háború előtti időszakot is.

1. Országunkban újratárgyalják az olyan kérdéseket, mint amilyen a háborús pusztítás 
áldozatainak problémája. Semmiképpen sem érthetünk egyet azzal a törekvéssel, hogy



a történelmet napi politikai célokra használják fel. A történelmi kutatások dezideolo- 
gizálása azonban olyan társadalmi érték, amely a napi politikai csatározások felett áll.

A demokratizálódás ezen általános folyamataiból és abból a reális szükségletből ki
indulva, hogy a vajdasági magyarság mint kollektivitás megtudja önmagáról a teljes 
igazságot, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Tanácsa úgy véli, elér
kezett az idő, hogy tudományos módszerekkel vizsgálják ki a megszállás alatt és köz
vetlenül a felszabadulás után történt vajdasági eseményeket. A hírhedt razzia szerb, 
zsidó és cigány áldozatairól van szó, akikkel kapcsolatban eléggé megbízható történelmi 
értékelés létezik, akárcsak azokról a magyar és német áldozatokról, akik közvetlenül a 
háború után estek áldozatul, bírósági eljárás lebonyolítása nélkül.

A népi emlékezésben megmaradt az a tény, hogy ilyen áldozatok voltak, és az is, hogy 
az esetek egy részében nem folytattak bírósági eljárást. Az olyan eseményekkel kap
csolatos értesülések, amelyek a nemzetközileg érvényes mércék alapján genocídiumnak 
tekinthetők, és az a körülmény, hogy ezen tettek elkövetőit nem azonosították, nyo
masztólag hat elég sok ember tudatára. A bűntudat komplexusát fokozzák azok a 
mindennapi beszélgetések, amelyekben a másik fél szemrehányást tesz az áldozatul
esett szerbek és zsidók miatt./

Úgy véljük, nem jó, ha erről a témáról tárgyilagosság nélkül beszélnek a szakemberek, 
mindenekelőtt a történészek és a jogászok elengedhetetlen értékelése hiányában. Ezért 
fordulunk Önökhöz, hogy a Szerb, illetve a Vajdasági Tudományos és Művészeti Aka
démia, amely kompetens a megfelelő kutatások kezdeményezésére, tegye meg ezt ebben 
az esetben is. Az SZTMA és a VTM A olyan kétségtelen szakmai és politikai tekintéllyel 
bír, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a kutatásokat egy tudományos projektum kere
tében mielőbb elvégezzék, és eredményeit közzétegyék.

A tudósok által megállapított történelmi igazság nyilvánosságra hozatala alapot nyúj
tana az áldozatok iránti kegyelet lerovásához, ahogy azt ezekben a napokban Lengyel- 
országban teszik. E civilizációs cselekedet hozzájárulna a Vajdaságban élő nemzetek és 
nemzeti kisebbségek közötti szolidaritás és közösségtudat valódi erősítéséhez, mégpedig 
nem a változékony ideológia, hanem a történelmi igazság alapján, amely a történelmi 
értékelések és a napi politika egyedüli helyes kiindulópontja.

2. A demokratizálódás említett folyamataival összhangban úgy véljük, van még egy 
olyan terület, amelyet a felszabadulástól máig nem kutattak ki. Ez a kisebbségek tár
sadalmi-gazdasági helyzete általában, különösen pedig a vajdasági magyaroké. Szerin
tünk egy alapos tudományos kutatás ezen a területen olyan eredményekkel járna, 
amelyeket a mai időkben objektiven fel lehetne használni egyrészt annak a bizalmat
lanságnak a felszámolására, amelyet a releváns tudományos értékelések hiánya okoz, 
másrészt pedig Vajdaság és az egész köztársaság fejlesztési politikájának kiépítésére, 
ennek keretében pedig a vajdasági magyarok tásadalmilag indokolt szükségleteinek 
kielégítésére is.

Ágoston András 
A VMDK elnöke



Dr. Gerold Lászlónak,
a Magyar Tanszék vezető tanárának
Újvidék

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Tanácsa nevében az alábbi ké
relemmel fordulok Önhöz, illetve a Magyar Tanszék tanáraihoz:

Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt másfél évtizedben egyre gyakrabban történik 
meg, hogy a magyar diákok az elvégzett általános iskola után a középiskolában szerb 
nyelvű tagozatra iratkoznak be. Úgy látjuk, hogy az iskolarendszerben végbement vál
tozások, valamint a demokratizálódó politikai légkör most lehetővé teszi, hogy ezt a 
veszélyes tendenciát, amely a vajdasági magyarság asszimilációjának egyik fő forrása, 
csökkentsük és idővel megállítsuk. Ennek érdekében a VMDK nagyszabású tevékeny
ségbe kezd azzal a céllal, hogy a magyar szülőkhöz személyesen is eljuttassunk egy 
szórólapot, amelyben röviden, érthetően felsoroljuk azokat a tudományos érveket, ame
lyek amellett szólnak, hogy nemzeti kisebbségünk tagjai anyanyelvükön fejezzék be 
legalább az általános és a középiskolát. Ennek a témának nálunk is, külföldön is van 
megfelelő irodalma, de nem ismerünk olyan rövid, legfeljebb három-négy gépelt oldalnyi 
szöveget, amely a teljesség igényével, mégis közérthetően rögzíti az anyanyelvű oktatás 
mellett felsorolható érveket.

Kérem Önt mint tanszékvezető tanárt, hogy személyes tudását és tekintélyét latba 
vetve járuljon hozzá a fent vázolt célnak megfelelő rövid ismertető szakszerű megszö- 
vegeléséhez. Meggyőződésem, hogy a vajdasági magyarság közös érdekeit szem előtt 
tartva Ön és a Tanszék többi munkatársa segítségünkre lesz, és az ismertető szöveget 
a lehető legrövidebb idő alatt elkészítik. Amennyiben ezt a segítséget Önöktől megkap
juk, a VMDK vidékjáró tagjai már május folyamán megkezdhetik eredményesnek ígér
kező tevékenységüket.

Üdvözlettel
Ágoston András 

a VMDK elnöke

* * *

FELHÍVÁS

Értesítjük mindazokat, akik figyelemmel, megértéssel és segítőkészséggel kísérik a 
VMDK tevékenységét, hogy ez a politikai szervezet programcéljainak megfelelően cél
tudatos építőmunkába kezdett. Ennek célja, hogy a vajdasági magyarság kollektív ér
dekeinek megfelelően elindítsa mindazokat a folyamatokat, amelyek hozzájárulhatnak 
kisebbségi jogaink érvényesítéséhez, azonosságtudatának fejlesztéséhez s az utóbbi más
fél évtizedben felgyorsult beolvadás csökkentéséhez. Egész társadalmunknak megúju
lásra van szüksége, s ennek keretében kisebbségi társadalmunk megújítása sem



odázható el. Az egész ország békéjét és belső megtisztulását szolgáljuk azzal, ha tör
vényes eszközökkel előmozdítjuk alkotmányos jogaink érvényesítését.

Ilyen meggondolásból fordultunk a tartományi és köztársasági hatóságokhoz a magyar 
gimnáziumok visszaállítása ügyében, ezért szervezünk felvilágosító munkát, melynek 
során minden magyar szülőhöz el akarjuk juttatni az anyanyelvű oktatás szükségessége 
mellett reálisan érvelő ismertetőt, ezért kezdeményezünk társadalmi vitát a családter
vezés szociális, etikai és demográfiai vonatkozásairól, ezért kérjük a Vajdasági és a Szerb 
Tudományos és Művészeti Akadémiától: járuljon hozzá olyan kutatások megindításá
hoz, amelyek megvilágítják kisebbségi történelmünk tisztázatlan kérdéseit és a vajdasági 
kisebbségek társadalmi és gazdasági helyzetét. Széles körű nemzetközi kapcsolatokat 
kívánunk létesíteni nemcsak az anyaország állami szerveivel és érdekelt szervezeteivel, 
hanem más külföldi szervezetekkel is.

Közösségünk megalakítása óta számtalan jelét látjuk annak, hogy a vajdasági magya
rok közül sokan egyetértenek törekvéseinkkel, és hajlandók lennének részt vállalni a 
munkából is.

Felhívjuk hát mindazokat, akik úgy érzik, szakmai vagy nyelvtudásukkal, vagy bármi
lyen más képességüknél fogva hasznosak lehetnek közös ügyeink előbbrevitelében, je
lezzék szándékukat az általuk ismert VMDK-vezetőnél vagy Papp Ferencnél (Újvidék, 
Dusán cár utca 84., telefon: 021/ 360-589).

Különösen sokat segíthetnek azok, akik szerbhorvát, német, angol vagy francia nyelv
ről magyarra fordítanának szövegeket. Szükségünk van magyar dokumentumok szerb
horvát, német, angol vagy francia nyelvre való átültetésére is. Jó szolgálatot tennének 
a VMDK ügyének azok is, akik értenek a számítógépek kezeléséhez, és vállalkoznak 
adatbevitelre vagy programozásra.

Mivel a VMDK nem kap anyagi segítséget senkitől, és teljesen magára van utalva, a 
pénzbeli vagy más anyagi hozzájárulás különösen most, tevékenységünk kezdeti szaka
szában nagyban hozzájárulhatna munkánk eredményességéhez.

Reméljük, hogy közös ügyeink intézésében az ilyen összefogásnak a haszna a közösségi 
szellem fejlesztésében, közösségi tudatunk erősödésében is megmutatkozik.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közösségének Tanácsa

1990. IV. 20.
„A VMDK Tanácsának adai ülésén hosszas vita alakult ki annak a levélnek a szövege 

körül, amelyet a VMDK tanácsa a Vajdasági és a Szerb Tudományos és Művészeti 
Akadémia elnökéhez szándékozik küldeni. A Tanács úgy véli, elérkezett az az idő, 
amikor tudományos módszerekkel kell kivizsgálni a megszállás alatti és közvetlenül a 
felszabadulás utáni vajdasági történéseket. Azokról a szerbekről és magyar ajkú zsi
dókról van szó, akik a háború áldozatául estek, és akikkel kapcsolatban eléggé meg
bízható történelmi értékelés létezik, de azokról a magyarokról is, akik közvetlenül a 
háború után estek áldozatul bírósági eljárás lebonyolítása nélkül. Ugyanakkor ki kell



vizsgálni a németeket és cigányokat ért atrocitásokat is. A VMDK Tanácsa javasolja 
egy hazai és nemzetközi szakértőkből álló bizottság összeállítását a fentiek kiderítésére. 
. A csütörtöki ülésen a többi között szó volt a VMDK helyi szervezeteinek megalakí
tásáról is. A helyi szervezeteket létre kell hozni mindenütt, ahol ezt a taglétszám és a 
tagok követelése megkívánja.

A VMDK Tanácsa arra szólítja fel a magyar ajkú gyerekek szüleit, hogy magyar 
iskolába adják gyermekeiket, követeljék, hogy ahol nincs, ott nyissanak iskolát (például 
Zrenjaninban a Baglyasban, ahol a lakosság egyharmada él, és igen sok a magyar 
anyanyelvű gyerek). A VMDK felkérte dr. Gerold Lászlót, hogy fogalmazzon meg egy 
olyan szöveget, amelyet szórólapon eljuttatnának minden magyar ajkú szülőnek, s amely 
röviden, érthetően felsorolná azokat a tudományos érveket, amelyek amellett szólnak, 
hogy a magyar nemzeti kisebbség tagjai anyanyelvükön fejezzék be legalább az általános 
és a középiskolát.

A VMDK Tanácsa együttműködési felhívással fordult mindazokhoz, akik úgy érzik, 
hogy szakmai vagy nyelvtudásukkal, vagy bármilyen más módon hasznosak lehetnek 
közös ügyeik előbbreviteléhez, jelezzék szándékukat az általuk ismert VMDK-vezetőnél 
vagy Papp Ferencnél (Újvidék, DuSan cár utca 84), tel.: (021) 360-589.”

(N. Z.: Kivizsgálni a vajdasági háborús és háború utáni történéseket. -  Magyar Szó, 
1990. IV. 20.)

* * *
„A dolgok a legkevésbé sem ártatlanok. Senki, aki okos és demokratikus beállított

ságú, nem vonhatja kétségbe a kisebbségek politikai szerveződésének jogát, még akkor 
sem, ha ez saját kárukra megy. Az alkotmányosan és politikailag évtizedeken át frusztrált 
szerb környezetben valamilyen,paritásos demokrácia’ nehezen fog beválni. Ezért dön
teniük kell: vagy polgárok lesznek, vagy magyarok, szlovákok, románok, ruszinok, uk
ránok. E második esetben számukra egy lakattal több lesz a parlament ajtaján.”

(LjubiJa Nikolin: Umnozavanje zbrke. -  Stav, 1990. IV. 20.)
1990. IV. 22.

„Tóth János a VMDK Tanácsának ülésén javasolta, állítsanak össze néhány jogászból 
álló bizottságot, amely áttanulmányozná a törvénytervezetet, s amely összehasonlítaná 
a meglevővel, s az így kapott eredmények alapján a VMDK Tanácsa mondjon véleményt 
a nyelvhasználati törvénytervezetről.”

(Németh Zoltán: Uraim, hogyan beszéljek? -  Magyar Szó, 1990. IV. 22., 12.)
1990. IV. 24.

Az Újvidéki Rádió és a Magyar Rádió közös kapcsolásos vitaműsort sugárzott a 
jugoszláviai magyar kisebbség anyanyelvű oktatásának jelenéről és jövőjéről. A műsor 
vendégei: dr. Dorde Nadrljanski tartományi oktatási titkár, Bunyik Zoltán, a VKSZ 
TB tagja, a József Attila Általános Iskola igazgatója, dr. Gerold László, az Újvidéki 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Tanszékének vezetője és Ágoston Ándrás 
a VMDK elnöke.



* * *
„Indokolatlan az a gondolatmenet is, hogy az egész világon elsődleges a nemzeti 

szerveződés. Ez rosszindulatú és megengedhetetlen manipulálás az olvasókkal, és egy
ben a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége megalapításának fő érve. A de
mokratikus jelzőnek itt nincs helye! Mi lenne, ha mindannyian nemzeti elv alapján 
szerveződnénk? A történelem erre már több ízben választ adott.”

(Horváth Anna: Elmarasztaló vélemény a Magyar Szó különkiadásáról. -  Magyar 
Szó, 1990. IV. 27.)

**  *
Branislav Curéic a Somborske novine című lapban számos kérdést tett fel Tallósy 

Benjáminnak az április 6-i interjúja kapcsán.
(Ocuvanje nacionalnog identiteta? -  Somborske novine 1990. IV. 27., 8.)

1990. IV. 29.
„Hogyan vélekedik a Magyar Tanszék a VMDK akciójáról, és mi kerül majd a jelzett 

szórólapokra?
-  Tanszékünk támogatja a VMDK kérését, akcióját, s már meg is alakult egy bizottság, 

amely szakmai, tudományos szempontból kidolgozza az anyanyelvű oktatás mellett szóló 
érveket, s ezek felkerülnek a szórólapokra.

Mi a véleménye: a VMDK akciói, valamint a sajtó és a Tanszék bátrabb kiállása 
segít-e majd abban, hogy több gyerek tanuljon az anyanyelvén?

-  Javíthatatlan optimista vagyok. Hogy többet beszélünk erről a kérdésről, az nagyon 
jó, véleményem szerint azonban mindez egyfajta ellenreakció. Ellenhatása annak, ami
lyen hatások, impulzusok értek újabban bennünket nemzetiségi vonatkozásban. Asz- 
szimilációról beszélünk, és ezt sokféleképpen lehet csinálni. A régi politika jobban’ 
csinálta, mert látszólag nagyobb jogot adott a nemzetiségeknek. Amikor az ember 
tobzódik a szabadságában, sok mindent nem vesz észre. így például sokáig nem fog
lalkoztunk az azonosságtudatunkkal, mert úgy tűnt, hogy sok minden megadatott az 
itteni magyarságnak, ami akár az erdélyieknek vagy akár a magyarországi délszlávoknak 
nem.”

(Kabók Erika: Az anyanyelvű oktatás szükségességéről ( . . . )  Villáminterjú dr. Gerold 
Lászlóval, a Magyar Tanszék vezetőjével. -  Magyar Szó, 1990. IV. 29.)

1990. IV. 30.
Ágoston András Ungváron részt vett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség I. 

tisztújító küldöttgyűlésén.

1990. V.2.
Ágoston András részt vett az új Magyar Országgyűlés ünnepélyes alakuló ülésén.

1990. V. 4.
Csorba Béla és Siflis Zoltán részt vett a Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében 

című keszthelyi tudományos tanácskozáson.



* * *
„Egyre sürgetőbb az igény, hogy mihamarabb megalakuljon Kanizsán a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közösségének helyi szervezete. Az eredeti tervektől eltérően 
nem várnak a megalakulással addig, míg településenként létrejönnek a tagozatok, ha
nem a fordított sorrendet választják. A helyi szervezet a kanizsai körzet területére 
alakul. Ehhez Kanizsa községen kívül még hozzácsatolták Tórökkanizsa községet is (ez 
célszerűbbnek mutatkozott, mint Közép-Bánátból irányítani az itteni szerveződést). A 
helyi szervezetben képviselve lesz a két község minden magyarlakta települése. A tanács 
élén kis létszámú operatív elnökség áll majd.”

(tg: Hamarosan létrejön a helyi szervezet. Kanizsán ma este készítik elő a VMDK 
alakuló ülését. -  Magyar Szó, 1990. V. 4.)

1990. V. 5.
„Elsősorban az írástudók Fórumának a VMDK-tól való szervezeti elhatárolódását 

illetően támadnak bizonyos kételyeink és aggályaink. Nem teljesen világos ugyanis szá
munkra, hogy' ezen új értelmiségi szervezetünk elhatárolódási szándéka mit takar, illetve 
hogy vajon mért is nem vállalhat semminemű szervezeti közösséget a VMDK-val.”

(Dr. Hódi Sándor: Az írástudók Fórumáról. -  Magyar Szó, 1990. V. 5.)
* * *

„ . . .  félbe kell hagynunk az említett lapok kiprovokált önmegszüntetésének magya- 
rázgatását, meg hát szólási lehetőséget kell hagynunk a Vajdasági Magyarok Demok
ratikus Közösségének is, amely -  majálisának befejeztével -  minden bizonnyal a 
megfelelő módon foglalkozik majd ezzel a problémával is. Feltéve, ha időközben piacra 
nem kerülnek a Mézeskalács, a Jó Pajtás, a Képes Ifjúság és a Dolgozók majálisozó 
dolgozói. . . ”

(Fehér István: Tallózás. -  Magyar Szó, 1990. V. 5.)
1990. V. 6.

A nemesmiliticsi tűzoltóotthon nagytermében megtartotta alakuló közgyűlését a Vaj
dasági Magyarok Demokratikus Közösségének tagozata.

„Horváth Odry Márta, a helyi iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára, a szer
vezőbizottság elnöke ismertette a Közösség fő céljait, feladatait. A 350 támogató között 
nemcsak magyarok, hanem helybeli bunyevácok is vannak, akik egyébként horvát nem
zetiségűek.

A közgyűlés elfogadta a megalakulásról szóló okmányt és azt, hogy belép a VMDK 
északnyugat-bácskai körzeti szervezetébe, ahol rajtuk kívül tagok lesznek a telecskaiak, 
doroszlóiak, szilágyiak, kupuszinaiak, gombosiak, zomboriak és bezdániak is. Az ülésen 
megválasztották a 13 tagú elnökséget. Horváth Odry Márta lett az elnök, helyettese 
Pribilla Mátyás, a titkár pedig Baranyai Károly. Tagok: Bagi András, Mátyus Imre, Bál 
Júlia, Mátyus Teréz, Bál István, Bárány Zoltán, Nemeshalmi Károly, Firány Lajos, 
Bezeg István, Nagy Lajos. Az ellenőrzőbizottságba Mátyus Katalint, Odry Csillát és 
Nagy Erikát választották.



Úgy döntöttek, hogy ez a tizenhat ember képviseli a nemesmiliticsieket a május 20-án 
Szilágyin sorra kerülő körzeti szervezet megalakításán. Jellemző volt az ülésre az em
berek önzetlensége, akik önkéntes adományt is fölajánlottak a tagdíj mellett!”

(pm: Nagy az érdeklődés. -  Magyar Szó, 1990. V. 8., 7.)

* * *
„A Magyar Szóban elolvastam a VMDK adai üléséről április 20-án megjelent tudó

sítást: Kivizsgálni a vajdasági háborús és háború utáni történéseket” -  írja Mészáros 
György, majd közli a magyarokkal szembeni temerini megtorlással kapcsolatos ismere
teit.

(Kései sirató. -  Magyar Szó, 1990. V. 6.)
1990. V. 8.

A Borba beszámolt a VMDK kezdeményezéséről, hogy tudományosan vizsgálják ki 
a háborús és a háború utáni eseményeket.

1990. V. 10.
A VMDK Tanácsának Elnöksége Adán megtartotta 2. ülését a következő napirenddel:
1. Beszámoló a helyi szervezetek és tagozatok megalakításának előkészületeiről; 2. 

Tájékoztató a VMDK tevékenységéről; 3. A bejegyzés előkészítése; 4. Irányelvek a 
szabad választások előkészületeire; 5. A VMDK és a magyar kulturális intézmények, 
valamint a lapok helyzete; 6. A VMDK pénzügyi helyzete; 7. A VMDK tevékenységével 
kapcsolatos marketing.

* * *

A budapesti Népszava beszámolt a VMDK-nak a Vajdasági és a Szerb Tudományos 
és Művészeti Akadémiához intézett leveléről.

1990. V. 13.
„Úgy vélem, hamarosan feldolgozásra kerül ez a korszak, nemcsak azért, mert a 

VMDK hivatalosan is a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiához, illetve a Vaj
dasági Tudományos és Művészeti Akadémiához fordult a felszabadulást követő időszak 
eseményeinek felülvizsgálása céljából, hanem azért is, mert erre szükség mutatkozik.”

(Nagy Magdolna: Névtelen bajtársak. -  Magyar Szó, 1990. V. 13.)
1990. V. 16.

Bölcsészettudományi Kar
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, Újvidék, 1990. május 16.
Ágoston Andrásnak, a VMDK elnökének
Újvidék -  Ada
Örömmel téve eleget felkérésüknek, hogy „röviden, érthetően felsoroljuk azokat a 

tudományos érveket, amelyek amellett szólnak, hogy nemzeti kisebbségünk tagjai anya
nyelvükön fejezzék be legalább az általános és középiskolát”, a legjobb tudásunk szerint



kapcsolódunk be fontos és remélhetőleg eredményt hozó akciójukba. Szeretnénk, ha 
szerény hozzájárulásunkkal részesei lehetnénk sikeres vállalkozásuknak.

Mellékesen említem, hogy értekezletükön a levélbe foglalt érvek mellett egyéb 
javaslatok is elhangoztak. Többek között, hogy a szórólapon hivatkozni kellene, lehetne 
különböző nagy példákra (Szentgyörgyi, Teller. . . ,  itteni példák), amelyekkel bizonyít
ható, hogy az anyanyelven való tanulás nem hátrány, hanem a tudásszerzés alapvető 
feltétele, s hogy a későbbi érvényesülés sem ettől függ; hogy az anyanyelven történő 
tudásszerzés csak előny, mert biztos alapokat nyújt, ahogy erre a Magyar Szó Közös 
íróasztal c. rovatának egyik levelezője (1990. május 14.) is szépen és meggyőzően utalt.

Üdvözlettel dr. Gerold László tanszékvezető
1990. V. 17.

A Borba leközölte dr. Borde Atlas Ágoston Andráshoz címzett levelét, amelyben 
elítéli a háborús és háború utáni események tudományos értékelésére vonatkozó kez
deményezést (Manipulacija paralelama. -  Borba, 1990. V. 17.)

1990. V. 19.
„Szombaton délelőtt 10 órai kezdettel az adai színházteremben 124 küldött és számos 

meghívott és más vendég, valamint megfigyelő részvételével megtartotta alakuló köz
gyűlését a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének adai szervezete. Az alakuló 
közgyűlésen, amelyen egyébként a VMDK elnökségi tagjai közül is többen jelen voltak, 
a 21 jelölt közül 15 tagú elnökséget választottak, a legtöbb szavazatot kapott személyek 
közül került ki a helyi szervezet elnöke, illetve két elnökhelyettese. A szavazatok alapján 
a VMDK adai helyi szervezetének elnökévé dr. Hódi Sándort választották, az elnök 
helyetteseivé pedig Csőke Jánost és Apró Lászlót. A helyi szervezetek, valamint az 
elnökség tevékenységének ellenőrzését a szintén ez alkalommal megválasztott öttagú 
ellenőrzőbizottság végzi.”

(z.: Megalakult a VMDK helyi szervezete. -  Magyar Szó, 1990. V. 20.)
1990. V. 20.

„A szilágyi József Attila Művelődési Otthon nagytermében megalakult a VMDK 
körzeti szervezete. A Doroszlóról, Gombosról, Kupuszináról, Bezdánból, Nemesmili- 
ticsről és Zomborból érkező küldötteket a helybeliek nevében Burján István köszön
tötte, majd pedig Mészáros Istvánt, Kabók Istvánt, Horváth Odry Mártát, Majer Máriát 
megválasztották a munkaelnökségbe. A munkatestületek megválasztása és az ügyrendi 
szabályzat elfogadása után következtek a kezdeményezőbizottság beszámolói.

Kabók István többek között elmondta, hogy az északnyugat-bácskai magyarság éle
tében jelentős esemény a VMDK körzeti szervezetének megalakulása.

-  Hosszú idő után először alakul most olyan szervezet, mely fenntartás nélkül vállalja 
a vidék magyarságának érdekvédelmét -  mondta többek között.

Pusztai Lajos szavai szerint a vajdasági magyarság jövője szempontjából életbevágóan 
fontos egy olyan szervezet létrehozása, amely konkrét tevékenységbe kezd, hogy ma
radéktalanul megvalósuljanak a kisebbségek jogai az oktatás, a művelődés, az egyen
rangú nyelvhasználat terén.



KoUarich Gábor pedig feltette a kérdést beszámolójában, hogy manapság miért félnek 
az emberek.

A beszámolókat követő vitában felszólalt Báthori Katalin, Maros István, Cirkli Rudolf, 
Maros János és mások. Mindannyian azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, amelyek 
leginkább nyomják az emberek lelkét. Az iskoláztatás, a továbbtanulás lehetősége, a 
VMDK jövőbeli tevékenysége volt a figyelem középpontjában.

Ágoston András, a VMDK elnöke is szólt az egybegyűltekhez, mondván, most bizo
nyosodik be, hogy az eszme, amely az elmúlt év végén született, termékeny talajra talált, 
hogy manapság már milyen sokan vannak, akik tenni akarnak valamit a vajdasági ma
gyarságért.

-  Elértük, hogy nem lehet csak úgy egyszerűen lehurrogni bennünket. Ezután amit 
teszünk, mondunk, nagyobb súllyal esik latba. Minél több konkrét akcióval szeretnénk 
igazolni létjogosultságunkat. A VMDK nagy feladatok előtt áll, mondta többek között.

Dr. Hódi Sándor, valamint Vékás János, a kezdeményező-bizottság két tagja is kö
szöntötte a szilágyi összejövetel résztvevőit.

A vita elhangzása után Varga József, a választást lebonyolító bizottság elnöke arról 
tájékoztatta a küldötteket, hogy összesen 118 szavazólapot számláltak. Hármat érvény
telennek nyilvánítottak, de 104 szavazattal Hózsa Istvánt választották meg a körzeti 
szervezet elnöki tisztségére. Az alelnök Horváth Odry Márta. Az elnökség, valamint az 
ellenőrzőbizottság tagjait is megválasztották. Elfogadták a körzeti szervezet megalaku
lásáról szóló határozatok.”

(Kővári Árpád: Megalakult a VMDK körzeti szervezete. -  Magyar Szó, 1990. V. 21.)

* * *
„Én nagyon támogatom a vajdasági magyaroknak ezt a nemrég megalakult szerve

zetét, tagja még nem vagyok, de hamarosan az leszek ( . . . )  Olvastam a Közösség 
programját, teljesen egyetértek vele, baj talán, hogy csak ilyen nemzeti vonatkozású, 
tehát semmilyen más programot nem nyújt, szükséges lenne kidolgozni a gazdasági 
vonatkozásokat is, s általában egy pártprogram kellene. . .

(Burányi Nándor: A nagyapám is magyar volt, legyen a gyerekem is. Dombovits Árpád 
szabadkai vállalkozó szól helyzetünkről, kilátásainkról, esélyeinkről. -  Magyar Szó, 1990.
V. 20.)

1990. V. 21.
„Dr. Hódi Sándor, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Tanácsának 

nevében:
A vajdasági magyarság megdöbbenéssel és felháborodással fogadta a hírt, hogy kér

désessé vált néhány hetilapnak (a Dolgozóknak, Jó Pajtásnak, Képes Ifjúságnak, vala
mint a Mézeskalácsnak) a további megjelenése ( . . . )  A VMDK e jelenségekkel 
kapcsolatban szeretné felhívni a tartományi kormány figyelmét: politikai felelősséggel 
tartozik azért, hogy a nemzeti egyenjogúság terén ne történjen semmiféle visszarende
ződés. Annál inkább elvárjuk tőle, hogy lépéseket tegyen ennek megakadályozása ér-



dekében, mivel meggyőződésünk, hogy a kisebbségek jogait csorbító törvényjavaslatok 
nem a velünk együtt élő népek véleményét és akaratát tükrözik.

A vajdasági magyarság, akárcsak más nemzetek és nemzeti kisebbségek, érdekelt 
társadalmi, gazdasági és politikai reformjaink hatékony érvényesítésében. Támogatjuk 
azt, hogy az új társadalmi körülmények között új pénzellátási rendszer alakuljon ki. A 
nemzetiségi kultúra és tájékoztatás anyagi támogatásának vonatkozásában is, ami meg
oldható lehetne akár kisebbségi önkormányzat formájában ( . . . )

A VMDK bízik abban, hogy nem a kisebbségieknek kell a gazdasági és politikai 
viszonyok rosszabbodásáért a számlát megfizetniük, s hogy a szabad, demokratikus 
jogállam megteremtésével, ami közös célja valamennyi együtt élő népnek, egy másfajta 
politikai akarat jut majd kifejezésre, amely jóhiszeműen viszonyul a kisebbségiekhez, s 
amely megteremti az egyéni és kollektív kisebbségi jogok védelmének intézményeit és 
biztosítékait.

(Ne legyen visszarendeződés. -  Magyar Szó, 1990. V. 21.)

* * *

Apatinban járt Mihalj Kertes, a Szerb SZK Elnökségének tagja és Radovan Pankov, 
a Szocialista Szövetség Tartományi Választmányának elnöke.

„Részt vettek azon a nyilvános vitafórumon, melyen Jugoszlávia és a Szerb SZK 
időszerű politikai helyzetéről volt szó.

Rövid bevezetőjében Duro Drazic, a községi pártbizottság elnöke kitért arra, hogy a 
községben stabil a nemzetek közötti viszony, eddig még egyetlenegy párt sem alakult. 
Egyedül Szilágyin gyűjtött össze mintegy 500 aláírást a Vajdasági Magyarok Demokra
tikus Közössége.

Mihalj Kertes: „ ( . . . )  Hallottam az adatot, hogy Szilágyin és máshol mit hányán írtak 
alá. Ismerem őket, tudom, jóravaló, szorgalmas emberek. A Vajdasági Magyarok De
mokratikus Közösségének programjával megismerkedtek és aláírták, ezt tiszteletben 
kell tartani.”

(K. A.: Drnovsek és Suvar elárulták az országot. -  Magyar Szó, 1990. V. 22., 24.)
Azt az adatot kommentálva, hogy az Apatin melletti Szilágyi 520 családja aláírta a 

VMDK belépési nyilatkozatát, Kertes kiemelte: „A magyarok dolgos nép, és meg kell 
állapítani, hogy a nyilatkozatot Ágoston miatt vagy a felkínált program miatt írták alá. 
Állítom, hogy sokan meg sem ismerték a programot, hanem valaki a nevével rájuk 
erőszakolta magát. Hogy ne köntörfalazzak: mindez Szerbia egysége ellen irányul.”

(D. Mladenovic -  P. Tankosic: Narod je mandator. -  Dnevnik, 1990. V. 23.)
1990. V. 21

A Magyar Szó Közös íróasztalunk rovatában közölte a VMDK-tól a Szerb és a 
Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémiához intézett levél dr. Hódi Sándor által 
megfogalmazott változatát.

„Az elmúlt hónapokban a demokratizálódás útjára lépett kelet-európai országokban 
reménykeltő lépések történtek a múlt felülvizsgálására és a történelem fehér foltjainak 
feltárására. Ennek igénye mind nagyobb nyomatékkai bír Jugoszlávián belül is, többek



között a szerb nép részéről, hogy végre, csaknem 50 évvel a második világháború 
kitörése után fény derüljön az 1941 és 1945 közötti időszakban lezajlott népirtásokra, 
tömegmészárlásokra, kitelepítésekre.

A háború alatti atrocitások, vérengzések a Vajdaság területén élő népeket, nemzeti 
kisebbségeket sem kímélték. Mint ismeretes, az ún. „tisztogatási razziák” -  a Grassi- 
és a Zöldi-féle „rendcsinálás” -  során, 1942 januárjában, főleg Zsablya, Csúrog és 
Újvidék körzetében, vétlen és bűntelen szerbek, zsidók, cigányok ezrei vesztették éle
tüket. Kevésbé ismeretes, hogy 1944 őszén viszont, a front elvonultával, nem kevésbé 
könyörtelen és véres hajsza folyt a védtelenül maradt kisebbségiek után. Hogy az orosz 
csapatok árnyékában máig tisztázatlan körülmények között, máig azonosítatlan szemé
lyek valóságos népirtást rendeztek az itt élő nemzeti kisebbségek -  németek és magyarok 
-  körében. Ezeknek a „bosszúhadjáratoknak”, tömegmészárlásoknak, erőszakos elhur
colásoknak, kitelepítéseknek a következtében, amelyek a legszigorúbb mércék szerint 
is kimerítik a genocídium fogalmát, jelentős mértékben megváltozott e vidék etnikai 
összetétele, az itt élő népek egymáshoz viszonyított aránya, társadalmi és gazdasági 
fejlődésük esélye.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége úgy véli, hogy az elindult társadalmi 
változásokkal, demokratizálódási folyamatokkal összhangban, az igazság feltárásával és 
kimondásával célszerű és hasznos volna történelmünk eme fehér foltjait felszámolni. 
Meggyőződésünk ugyanis, hogy a tények elhallgatásával, elfojtásával, a nép történelmi 
emlékezetének meghamisításával nem lehet jó célt szolgálni. Ellenkezőleg, mindaddig, 
amíg szégyenteljes dolgainkat szőnyeg alá söpörjük, amíg homály fedi az áldozatok 
számát és kilétét, amíg a jeltelen sírokban nyugvóknak -  haláluk okától és nemzeti 
hovatartozásuktól függetlenül -  nem adatik meg a civilizációs normák szerint minden 
embert megillető végtisztesség, ez csak félelmet és bizalmatlanságot szít a népek között, 
láthatatlan barikádokat emel közéjük. De szükségesnek véljük e számvetést azért is, 
hogy az itt élő népek megújhodási szándékához, demokratizálódási törekvéséhez Eu
rópa népei szemében ne férhessen semmi kétség.

Ezen meggyőződéséből kiindulva a VMDK a Szerb és a Vajdasági Tudományos és 
Művészeti Akadémia elnökének javaslatot kíván tenni egy -  hazai és nemzetközi sza
kértőkből álló -  elfogulatlan bizottság összeállítására, azzal a megbízatással, hogy de
rítsen fényt az 1941 és 1945 között, Vajdaság területén lezajlott erőszakolt „demográfiai 
változások” körülményeire és okaira. Úgy véljük, hogy egy ilyen vizsgálat nemcsak a 
múlt felülvizsgálatát, a történelem fehér foltjainak a felszámolását szolgálná, hanem 
hozzájárulna az együtt élő népek közötti bizalom elmélyüléséhez is.

1990. V. 23.
Vajdaságban viszont a nemzetiségek egyre dinamikusabb politikai élete zömmel a 

demokratikus többpárti élet szabályaival összhangban folyik. Úgy fogalmaztam, hogy 
zömmel, mert itt is tapasztalható a nemzetiségek helyzetének túlfűtött elpolitizálása. A 
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének vezetője a vajdasági kisebbségek 
iránti szerb és jugoszláv politika „internacionalizálását” helyezi kilátásba, a legtekinté
lyesebb ruszin értelmiséginek pedig úgy tűnik, hogy nemzetiségének a „gerince roppan 
össze” az „államalkotó nemzet” ölelésében.



Az alaptalan vádak azonban nem csökkentik a megalapozott észrevételek súlyát. Tény, 
hogy reformjaink és átszervezéseink bürokratikus otrombaságai miatt a nemzetiségi 
tanulók jelentős része nem anyanyelvén tanul. Vajdaságnak és Szerbiának a legfelsőbb 
érdeke ezt kijavítani.

(Dr. Slavko Gordic, a VKSZ TB elnökségi tagja a POLITIKA EKSPRESBEN. -  
Magyar Szó, 1990. V. 23.)

1990. V. 27.
Kanizsán megtartották a VMDK kanizsai helyi szervezete alakuló közgyűlését. Elnök

nek Balla Lajost, alelnöknek Hegedűs Lászlót és dr. Farkas Lászlót választották meg.

* * *
A VMDK Tanácsának Elnöksége Kanizsán megtartott 3. ülésén elfogadta az anya

nyelven való tanulás előnyeiről szóló szórólap szövegét.

* * *
„A belgrádi NIN múlt heti számában azzal vádolták áipovac vajdasági pártvezetót, 

hogy vonakodik állást foglalni, nem hajtja végre kellő eréÚyel a differenciálást, s ezért 
nincs helye az első sorokban. . .  Bezzeg Mihalj Kertes, hangoztatta a cikkíró, ha ő 
megszólal, annak mindig van visszhangja. . .  Alighanem annak is lesz, amit a hangzatos 
kijelentéseiről ismert politikus apatini fellépésén mondott. Az időszerű vajdasági hely
zetről szólva kitért arra is, hogy az Apatin szomszédságában levő, zömmel magyarlakta 
Szilágyin tömegesen feliratkoztak a VMDK listájára. Nyomban ki is fejtette ezzel kap
csolatos aggodalmát, mondván, hogy a ,magyarok doglos emberek, de meg kell állapí
tani, hogy a belépési nyilatkozatot Ágoston András miatt, nem pedig a program miatt 
írták alá. Állítom, hogy sokan nem is ismerik a programot, hanem a név megtévesztette 
őket. Hogy ne kerülgessük a dolgot: mindez jól kitervelt támadás a Szerb SZK ellen’.

Szóval dolgos, csak kissé nehéz felfogású, így könnyű megtéveszteni. . .  Nagyon is 
beleillik ez abba a képbe, hogy van, aki értelmiséginek született, s van, ak i. . . ”

(J. Garai Béla: Mindennapi Kosovónk. -  Magyar Szó, 1990. V. 27.)
1990. V. 30.

„Gondoljunk kegyelettel mindazokra, akik annak idején a bosszú és a viszontbosszú 
áldozataiként kerültek sírba vagy tömegsírba, de ne akarjuk emléküket bemocskolni 
azzal, hogy napjaink és jövőnk létkérdéseiről megfeledkezve pókerpartit játszunk a 
tömegsírokból előkotort csontjaikkal.”

(Fehér István: Szellemidézés. -  Magyar Szó, 1990. V. 30.)
1990. V I 1.

„A tegnapelótti hatalmas tűz után, amelyben teljesen leégett a zentai Royal Szálló 
régi szárnyának tetőszerkezete, és ennek következményeként hatalmas közvetlen és 
közvetett kár keletkezett, tegnap már számos kósza hír kelt szárnyra a Tisza menti 
városban. Tegnap hajnalban ugyanis három polgárt titokzatos telefonhívás riasztott, s 
a hívó fél közölte, hogy ők gyújtották fel a szállodát, utána pedig következik a pravoszláv



templom, majd a gimnázium épülete ( . . . )  Mennyire függ össze a dolog a VMDK 
szombaton megtartandó alakuló gyűlésével?”

(Both Mihály: Mi történt a zentai Royalban? -  Magyar Szó, 1990. VI. 1.)

* * *
„A VMDK alakuló közgyűlése előtt, a vasárnapi harangszó kíséretében, ,Ubicemo 

Madare’ és hasonló szövegű plakátok és feliratok jelentek meg Kanizsa központjában. 
Köszönet Dudás Károlynak, a 7 Nap munkatársának és Donnán Lászlónak, a neves 
fotóriporternek, hogy a jugoszláv testvériség -  egység szimbólumát megörökítették a 
jelen és az utókor számára ( . . . )  Néhány forrófejű még csak fenyegetőzik, barbár 
módon. De ki tudja, a közeljövőben mikor kerül sor a Vatra Romaneasca módszereire, 
mint Aradon, Marosvásárhelyen vagy Temesváron, ahol békés magyarokra támadtak 
rá husángokkal, fejszékkel és baltákkal. Mindezt a demokrácia zászlaja alatt.”

(Mészáros Ferenc: Jelszavas fenyegetés. -  Magyar Szó, 1990. VI. 1.)

* * *
„Ami Vajdaságot illeti, úgy vélem, hogy az itteni nemzetiségekkel nem kellene hogy 

nehézségek legyenek. Nekik mindent meg kell engedni a kultúra, az oktatás, a népi 
hagyományok és szokások ápolása terén. Ezzel a nemzetiségek különféle közösségeinek 
és szövetségeinek kell foglalkozniuk, amelyek az utóbbi hónapokban sorra alakulnak 
tartományszerte. Mégis, attól tartok, hogy a Vajdasági Magyarok Demokratikus Kö
zösségének nem ártatlanok a céljai. Hallottam nemrégi becsei bemutatkozásuk során, 
hogy egyik céljuk az anyaországhoz való közeledés. Azt jelentené ez, hogy néhány év 
múlva fölemelhetnék két ujjúkat és kérhetnék az elszakadást?”

(Milica Rajic: Ovde ne -  ali u Hrvatskoj da. -  Index, 1990. június)
1990. VL 2.

Zentán megalakult a VMDK helyi szervezete.
„A közgyűlésen több mint száz alapító tag vett részt, s megjelent Ágoston András, a 

VMDK elnöke, illetve Vékás János alelnök. Az összejövetelen megválasztották a helyi 
szervezet kilenctagú elnökségét, melynek elnöke Bálint Antal lett, alelnöke pedig dr. 
Farkas Emil, továbbá öttagú ellenőrzóbizottságot választottak.

Az ülésen többen is hangsúlyozták -  különös tekintettel arra, hogy Zentán a magyar
ság van többségben -, hogy ez a szervezet nem irányul más nemzetek ellen, tevékenysége 
érdekvédelmi jellegű, s a nemzetiségi viszonyokat és a testvériséget továbbra is ápolnunk 
kell.

Szloboda János a kezdeményezőbizottság nevében köszöntötte a résztvevőket. Ismer
tette az eddig kifejtett tevékenységet, s szólt azokról a jelenségekről, amelyek -  bár a 
törvények elismerik a nemzeti egyenjogúságot -  gátolták a nemzeti, nyelvi jogok gya
korlati megvalósulását. Gondoljunk csak a Nyelvművelő Egyesület legjobban működő 
helyi szervezeteinek felszámolására, a Magyar Szó Nyelvművelő mellékletének meg
szüntetésére, az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Napoknak a létkörnyezetből való 
kiemelésére. A jogok megadásának legnemesebb, legtisztább szándékát és az érvénye
sítésük iránti jogos törekvéseket lépten-nyomon a sanda gáncsoskodás, a gyanakvás és



a nacionalizmus, sőt az irredentizmus vádja kísérte -  mondta egyebek között, majd így 
folytatta:

-  Feltevődik a kérdés, hogy most, amikor a totalitárus pártállam pluralista jogállammá 
alakul át (legalábbis új alkotmánytervezetünk 58. cikkelyének 8. pontja erre enged 
következtetni), szükség van-e a nemzetiségi alapon történő szerveződésre. Az emberi 
és polgári jogok, valamint a szabadságjogok maradéktalan elismerése nem szavatolja-e 
az egyéni jogok abszolút érvényesülése által a kollektív jogok érvényesülését is? Véle
ményünk szerint a nemzetiségi kollektív érdekek és szükségletek érvényesítésére és 
védelmére irányuló szervezkedés nem válik feleslegessé a jogállamban sem.”

( - :  Zentán is megalakult. -  Magyar Szó, Tiszavidék, 1990. VI. 8.)
1990. VL 3.

Szabadkán megalakult a VMDK szabadkai helyi szervezete. . .
„Elindult valami. Vajdaságban felébredt a magyar nemzetiségi közösség. Miért csak 

most? Mert a demokrácia szele még csak most csapta meg azt a vidéket. Az eddig 
merészkedőkbe belefojtották a szót. Sokszor nagyon durván ( . . . )  284-en jelentek meg. 
Valamennyien meghívott vendégek voltak. Számuk sokkal nagyobb lett volna, ha minden 
odakívánkozó befér a terembe. Megható és felemelő érzés volt látni, ahogy érkezett a 
tömeg. A helyszűke miatt sokan állva vettek részt az értekezleten. A felirat: KÖZÖS 
EURÓPA -  EGYETEMES MAGYARSÁG -  EGYSÉGES JUGOSZLÁVIA már so
kat elárult az összejövetel célkitűzéseiből. Fehér Ferenc Hamuban sült pogácsa című 
verse, amely a kulturális műsor keretében elhangzott, az ember érzésvilágát méltóan 
felhangolta a későbbiekre.

A vendégek üdvözölték a közgyűlést. A Magyar Képes Újság szerkesztője, a horvát
országi magyarság képviselője, Csörgits József üdvözlő szavaiban találóan mondta:

-  Pünkösd napján gyűltek össze alakuló közgyűlésre, de erősen remélem, hogy nem 
tart oly rövid ideig a szervezet, mint a pünkösdi királyság. Legalábbis ennek az ellen
kezőjére következtethetett minden jelenlevő.

Megható volt Herceg János üdvözlése:
-  Szeretném üdvözölni a tisztelt közgyűlést, és remélem, hogy Kosztolányi városa 

visszakapja régi fényét.
Meghatározták a szabadkai szervezetük programcéljait és szerepköreit. Elmondták, 

élni akarnak a remélhetőleg bővülő demokratikus és kisebbségi jogokkal. Az anyanyelvi 
oktatás feltételeinek biztosítását tartják minden szinten elsődlegesen szükségesnek; mű
velt társadalom kialakítására törekednek, ehhez pedig művelt egyénekre van szükség. 
A műveltség legszilárdabb alapjának az anyanyelvi műveltséget tartják.

Sok értékes vita elhangzott, táviratot is megfogalmaztak, amit az összes illetékes 
szerbiai és szövetségi szervhez elküldenek. Kiemelték azt is, hogy a nemzetiséget támo
gató nemzetközi segélyszervezetekkel, az anyanemzettel és a hazánkban élő magyar 
nemzeti közösséggel is felveszik a kapcsolatot. így kerültünk mi, a szlovéniai magyar 
nemzetiséget képviselők is az alakuló közgyűlésre Bukovec János és a magam szemé
lyében . . .

Hegedűs László a VMDK csantavéri szervezetének képviselője mondta:



Ki kell állni egy-két pofon árán is az ügyünk mellett, nehogy gyerekeinknek már ne 
legyen miért pofont kapni ( . . . ) ”

(Kercsmár Rózsa: A magyarságot bátorítani kell. -  Népújság, 1990. VI. 8.)
„A VMDK szabadkai helyi szervezetének alakuló közgyűlésén jelen volt Kasza József, 

Szabadka város elnöke is ( . . . )
Az ülés kezdetén a jelenlevőket Béla Tonkovic, a Vajdasági Horvátok Szövetsége 

kezdeményezóbizottságának elnöke üdvözölte. Kijelentette, hogy a horvátok és a ma
gyarok már 888 éve élnek együtt -  először a magyar-horvát királyságban, aután a 
Habsburg-birodalomban, majd az Osztrák-Magyar Monarchiában és Jugoszláviában.

Termékeny együttműködést kívánunk kifejteni az új demokratikus légkörben is, 
amelyben a különbözőségek mindannyiunkat gazdagítani fognak -  mondta Tonkovic.

A gyülekezetei üdvözölte még Jovan Popov, a Jugoszlávok Pártjának szabadkai ta
gozata nevében, valamint a horvátországi és szlovéniai szervezeteinek képviselői.

(Z. PeruSic: Ravnopravnost na prvom mestu. -  Subotiéke novine, 1990. VI. 8.)
„Kongó Tivadar nyugalmazott jogász konkrét kérdésekkel foglalkozott, amelyek nem 

tűrnek halasztást, mint például a Népszínház magyar társulatának visszaállítása, és ja
vasolta, hogy a közgyűlés táviratban tiltakozzon a nyelvhasználati törvény tervezete és 
megvitatásának módja ellen. Ebből vita kerekedett, mert Nagy József újságíró indítvá
nyozta, hogy a távirattól határolja el magát a közgyűlés. Ezzel azonban senki sem értett 
egyet, s a küldöttek úgy döntöttek, hogy az észrevételeket a VMDK Elnöksége útján 
eljuttatják a Szerb Képviselőházhoz. Ágoston András a VMDK vertikális szerveződé
séért és demokratikus módszerekkel végzett jogvédelemért, egymás értékeinek tiszte
letben tartásáért szállt síkra, és rámutatott, milyen nagy szükség van a cselekvőkészség 
és -képesség fokozására, a többi között a küszöbönálló választások alkalmával. Korhecz 
Tamás arról szólt, hogy a nemzetiségi jogok szavatolása nem veszélyezteti mások jogait, 
s nem a jogok követelése a nacionalizmus, hanem azok megtagadása. Vékás János a 
többi között európai viszonylatokból szemlélve beszélt a VMDK által felvetett kérdé
sekről, és európai kritériumokért szállt síkra. Hangsúlyozta, hogy lejárt a nemzetállam 
ideje, s az állam ne a nyelvet használja szuverenitásának gyakorlására, hanem demok
ratikus gazdasági-politikai rendszert hozzon létre, mert ez a fejlődés záloga. Szecsei 
Mihály az alkotó magyarságtudat és a többiekkel való kooperatív viszony szükségessé
géről szólt, és ellenezte az agresszivitást. Sepsei Csaba rámutatott, hogy minden párt 
Európára hivatkozik, de az ellenkezőjét cselekszi.

Még számos figyelemre méltó hozzászólás elhangzott, a többi között a jugoszláviai 
magyarok szövetségére való tömörülés is szóba került.”

(V. I.: Egyenjogúságot és egyenrangúságot. -  Magyar Szó, 1990. VI. 4.)

***



HŰSÉG ÉS SORSVÁLLALÁS
Dudás Károly felszólalása a VMDK szabadkai helyi szervezetének alakuló közgyűlésén

Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk, mondotta Sütő András egy interjúban. No már 
most az a kérdés, hogyan kell nekünk, Jugoszláviában élő magyaroknak az adott kö
rülmények között cselekednünk, hogy megmaradjunk. Nem könnyű rá a válasz, hiszen 
elődeinktől, s a mögöttünk lévő korszak itteni magyar vezetőitől nem kaptunk hozzá 
megbízható útmutatást. Nem is voltak igazán ilyen vezetőink, s ahogy Illyés Gyula 
idejében figyelmeztetett rá: értelmisége sem volt ennek a közösségnek. Lesütött szemű, 
bűntudattól és kisebbrendűségi érzéstől terhelt, vészesen fogyatkozó kisebbséggé ido
mítottak bennünket az elmúlt évtizedek, még ha közben nemzetiség volt is a nevünk. 
Húsz esztendő alatt nyolcvanezerrel lettünk kevesebben: kijáratták velünk az asszimi
láció magasiskoláját. A legeslegutolsó pillanatban álltunk a sarkunkra. Amikor jó fél
évvel ezelőtt tizenegyen kezdeményeztük a Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közösségének létrehozását, mindenekelőtt ez járt az eszünkben. Elhatározásunk a két
ségtelen demokratizálódás ellenére sem volt kockázatmentes, ám nem volt más válasz
tásunk, ha ezt a közösséget ki akartuk mozdítani az évtizedek során rásúlyosodó 
letargiából, letéríteni a teljes beolvadás felé vezető útról. S most ugyanez érvényes 
mindannyiunkra, akik ma itt összejöttünk: másként nem tehetünk.

Illyés Gyulától már rég megtanultuk: úgy védjük jogainkat, hogy közben ne sértsük 
mások jogát. Ezeket a jogokat nem a többségi nemzettől kaptuk, mint ahogy ezt az 
utóbbi időben egyre többen és egyre gyakrabban emlegetik, hanem mint állampolgá
rokat teljes mértékben megilletnek minket. A most nyakunkba zúdított szerbiai tör
vénytervezetekkel és újmódi vajdasági magyarázataikkal alapvető emberi és kisebbségi 
jogainkat sértik. A nyelvünket, történelmi és földrajzi neveinket, anyanyelvű iskoláinkat 
akarják elvenni tőlünk. Emeljük fel ellene a szavunkat. Együtt, határozottan, érvekkel 
megtámogatva.

Az erőtlen kismacskának csupán napokra van szüksége, hogy kinyíljon a szeme, ne
künk ehhez évtizedek kellettek. Nem vettük észre, vagy nem akartuk, nem mertük 
észrevenni, hogy negyvenöt esztendeje nem vagyunk egyenrangú állampolgárai ennek 
az országnak. A sok hangzatos szólamtól, a testvériség-egységnek a nemzetek és nem
zetiségek teljes egyenjogúságának, a nemzetiségi viszonyok felhőtlenségének örökös 
ismételgetésétől, a sok üres közhely zuhatagától hályog keletkezett a szemünkön. Ez a 
hályog most felszakadóban van. Elkezdtük a maga valóságában látni kisebbségi hely
zetünket. Rájöttünk -  talán még nem túl későn -, hogy ha továbbra is lesütött szemmel, 
néma szájjal járunk ezen a tájon, őseink vidékén, lépteinket a janicsárjainkéhoz igazítva, 
hát hamarosan eltűnünk a föld színéről. Rájöttünk, hogy mások nem fognak szót emelni 
a jogaink érvénysítéséért, sőt hogy egyesek a már meglevőket szándékozzák minden 
eszközzel csorbítani. Legszívesebben útilaput kötnénk a talpunk alá, küldenének ben
nünket oda, ahonnan jöttünk. Csak hát mi innen jöttünk, mi kezdettől fogva itt vagyunk 
otthon, sok évszázados gyökereink kitéphetetlenek. Nem mi tehetünk róla, szegény 
őseink sem, a történelem viharai errefelé ide-oda tologatták a határokat. Mi itt tudunk



csak, s itt is akarunk -  végre felegyenesedve, magunkra találva -  a többi nemzettel és 
kisebbséggel együtt emberhez méltó életet élni. Ez a Közösség, amelynek helyi szerve
zetét most itt Szabadkán megalakítjuk, ennek a teljességvágynak az egyik kifejezője. 
Egyre többen sorakozunk fel mellé, már közel tizenkétezren vagyunk. Sokan még hú
zódoznak, tétováznak: bennük a sok évtizedes görcs, a mellőztetések és atrocitások 
lélekremegése, a megbélyegzéstől való jogos félelem. Egyletbe, művelődési egyesületbe 
még csak belépnének, de a politikai szervezettől még idegenkednek. Attól is, amely 
hosszú idő után végre valós érdekeikért állt ki. Egyletekkel, egyesületekkel, csupán a 
népviselet felöltésével a megváltozott körülmények között többé nem lehet célt érni. 
Színt kell végre vallani, ki kell állni, kockáztatni kell. Sorsközösséget vállalni a Jugoszlá
viában élő magyar kisebbséggel. Ez a gyülekezet most itt kiegyenesedett derékkal ezt 
teszi. Nem vagyunk egyedül. Mozgalmunkat rokonszenwel figyelik a tartomány és az 
ország haladó, Európa felé tartó erői, rajtunk az anyaország, a határokon túl élő ma
gyarság, Európa féltő-bjztató tekintete. Ez adjon nekünk erőt és hitet az előttünk álló 
megpróbáltatásokhoz. Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk.

* * *
A VMDK Elnöksége Szabadkán megtartotta 4. ülését a következő napirenddel:
1. Állásfoglalás a Szerbia új alkotmányának meghozatalára vonatkozó kezdeménye

zésről; 2. Állásfoglalás a nyelvhasználati törvény tervezetéről; 3. Az anyanyelvű oktatásra 
vonatkozó szórólap bevezetőjének véglegesítése; 4. A VMDK jelvényének grafikai meg
oldása; 5. A tagdíj begyűjtésének módszerei és az ezzel kapcsolatos tennivalók; 6. Meg
állapodás a VMDK pénztárosának kinevezéséről; 7. Egyéb.

Zorán Sokolovicnak
a Szerb SZK Képviselőháza elnökének

Tisztelt Elnök Úr!
Mellékelem a VMDK-nak a Szerb SZK új alkotmánya meghozatalával kapcsolatos 

álláspontjait. Kérem, tegye lehetővé, hogy az alkotmánytervezeten dolgozó szakértők 
megismerkedhessenek ezekkel az álláspontokkal. Úgy véljük, hogy rendkívül fontos 
lenne, hogy a Szerb SZK alkotmányába bekerüljön mindaz, ami a demokratikus plu
ralista társadalmakban eredménynek számít a nemzetiségi, illetve kisebbségi kérdés 
megoldása szempontjából. E kérdés demokratikus és korszerű megközelítése egy olyan 
fontos okmányban, mint amilyen az alkotmány, bizonyíték lenne az alkotmányhozó 
azon készségéről, hogy kész csatlakozni azokhoz az államokhoz, amelyekben érvényesül 
a kisebbségek iránti tolerancia és a készség, hogy a kisebbségeket alkotmányos véde
lemben részesítik.

Abban a reményben, hogy kérésünknek eleget tesz, szívélyesen üdvözlöm:
Ágoston András, a VMDK elnöke



ALLASFOGLALAS AZ UJ SZERB ALKOTMÁNY 
MEGHOZATALÁRA IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSRŐL
A VMDK szerint Szerbia új alkotmányában szabályozni kell a nemzeti kisebbségek 

helyzetét is. Ennek érdekében az alkotmányozó figyelmébe ajánljuk a következőket:
1. A Szerb Szocialista Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek részesei a nép hatal

mának: államalkotó tényezők. Ez az álláspont a népszuverenitás elvéből következik. 
Alkotmányos rendelkezésként történő megfogalmazása külön garanciákat biztosítana 
a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgároknak.

2. A Szerb SZK új alkotmányának hangsúlyoznia kellene a köztársaság azon kézségét, 
hogy védelemben részesíti a nemzeti kisebbségeket. A demokratikus pluralista társa
dalmak tiszeletben tartják a különbözőségeket, és toleranciát tanúsítanak irányukban. 
Ebben az értelemben többletjogok biztosításával igyekeznek a kisebbségi létezésből 
eredő hátrányokat ellensúlyozni.

3. A nemzeti kisebbségek kollektív jogainak elismerése nélkül elképzelhetetlen az 
állam védelmi funkciójának érvényesítése. A nemzeti kisebbség kollektív joga, hogy 
részt vegyen a közéletben, ápolja és fejlessze kultúráját, használja anyanyelvét, anya
nyelvű oktatásban és tájékoztatásban részesüljön, és létrehozza személyi elven alapuló 
önkormányzatát.

4. A nemzeti kisebbség képviselőinek részvétele a törvényhozatali joggal felruházott 
képviseleti szervben jellemzője minden pluralista rendszernek. Ebből kifolyólag a Szerb 
SZK új alkotmányába is be kellene iktatni egy olyan rendelkezést, amelynek értelmében 
minden nemzeti kisebbség képviselteti magát a Szerb SZK Képviselőházában.

5. Figyelembe véve azokat a különbségeket, amelyek egyfelől az albán, másfelől a 
Szerbiában élő többi nemzeti kisebbség között fennállnak (az albánok a lakosság több
ségét alkotják Kosovo tartományban, s a natalitás tendenciáját tekintve is különböznek 
a többi nemzeti kisebbségtől), meg kell találni annak a módját, hogy az alkotmány 
terminológiai és lényegi megkülönböztetést tegyen a kis és nagy lélekszámú nemzeti 
kisebbség között.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége kifejezi együttműködési készségét, 
és megfelelő szakembereket biztosít az előterjesztett javaslatok alkotmányos megfogal
mazására.

* * *

ÁLLÁSPONTOK A NEMZETI KISEBBSÉGEK 
ANYANYELV-HASZNÁLAU JOGÁRÓL

A nemzeti kisebbségek nyelvének a hatóságok előtti és a közéletben való használata 
fejezi ki legjobban, hogy egy állam mennyire fogadta be a nemzeti kisebbségeket mint 
közösségeket. Ezért a nemzeti kisebbségi nyelv hatósági és közéleti elterjedése és a 
nyelvhasználati jog szavatolásának módja egy meghatározott földrajzi területen, illetve 
meghatározott közigazgatási egységben tulajdonképpen a demokratizálódás fokának is 
értékmérője. Hogy többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek nyelvének hatósági és



közéleti használatáról szóló új törvény a megfelelő jogokat szavatolhassa a nemzeti 
kisebbségeknek, de külön a csekélyebb létszámú nemzeti kisebbségeknek, mint amilyen 
a magyar is, a következőket kell biztosítani:

-  a törvényben meg kell erősíteni a nemzeti kisebbségek nyelvének a köz- és magánélet 
minden területén való szabad használatáról szóló általános szabályt;

-  a területileg meghatározott közigazgatási egységekben el kell ismerni a nemzeti 
kisebbségek nyelvének a hatóságok előtt és a közéletben való egyenrangúságát;

-  a helységneveket a nemzeti kisebbségek nyelveiben használatos módon is fel kell 
tüntetni, a hivatalos feliratoknak két- vagy többnyelvűnek kell lenniük, a törvényeket 
és a helyi hatóságok rendeletéit pedig a nemzeti kisebbségek nyelvén is közzé kell tenni;

-  a nemzeti kiebbségekhez tartozó állampolgároknak lehetővé kell tenni, hogy a 
hivatalos ügyek intézése és a bírósági eljárás során használhassák anyanyelvűket, anya
nyelvükön írhassák meg a kérvényeket és beadványokat, továbbá ismerjék el nekik a 
magánokmányok jogérvényességét anyagi megterhelés nélkül.

Ezeknek a jogoknak törvényes szavatolása és a gyakorlatban való meghonosítása 
hozzájárulna a köztársaság polgárainak egyenjogúságához, a humánus és demokratikus 
viszonyok kialakításához.

1990. V I 5.
A nemzetiségi kérdésről szervezett maribori tanácskozáson Vékás János ismertette 

a VMDK-nak a személyi elven alapuló kisebbségi önkormányzati koncepcióját.

„Még mindig nem jelentek meg a pályázatok, sőt a Zombori Pedagógiai Intézet sem 
tudott pontos adatokat szolgáltatni. Főleg azért ült össze kedden este Bezdánban a 
VMDK nyugat-bácskai helyi szervezetének elnöksége Hózsa István elnökletével, hogy 
segítsen a kellemetlen helyezeten. Oktatásügyi bizottságot alakítottak, amelynek az lesz 
a feladata, hogy a beiratkozással kapcsolatos nyílt kérdéseket tisztázza. A bizottságot 
olyan tagok alkotják, akik jól ismerik ezt a szakterületet. Mindegyik megbízott elvállalta, 
hogy saját helységében kérdőívet visz el az általános iskola végzős diákjaihoz, hogy 
megtudakolja, milyen nyelvű tagozaton szeretnének tovább tanulni.”

(H. A.: Több magyar tagozatra lenne szükség. -  Magyar Szó, 1990. VI. 7.)

* * *
„A Szocialista Szövetség Kanizsai községi választmánya és a községi pártbizottság 

mélységesen elítélte a Magyar Szó Közös íróasztalunk rovatában Mészáros Ferenc 
(Szabadka) tollából megjelent írást, mert úgy értékelte, hogy alaptalan híresztelésekkel 
felbolygatta a kedélyeket a község területén.

Faragó János, a Szocialista Szövetség községi választmánynak elnöke, Bálint Zoltán, 
a pártbizottság elnöke, Tomislav Nikicic, párttitkár és Balla Lajos, a VMDK itteni 
tagozatának elnöke a hétfőn megtartott megbeszélésen egyöntetűen provokációnak 
minősítette a famózus írást, amelyben a szerző olyan téves információkat közölt, hogy 
Kanizsa központját ellenséges plakátok és feliratok sorozata árasztotta el a VMDK 
alakuló gyűlése előtt. Tény, hogy egy ilyen felirat -  Ubicemo Madare -  megjelent, de



a VMDK alakuló gyűlésén is elhangzott, hogy ez nem a város szégyene, hanem azé, 
aki felírta. A kivizsgálás egyébként a felirat megjelenésekor azonnal megkezdődött 
( . . . )  Mivel a lakosság körében nagy felháborodást keltett, hogy egy szabadkai polgár 
ellenséges indulatokat igyekszik szítani Kanizsa község területén, a község társadalmi
politikai szervezeteinek vezetői ezúttal is cáfolják az alaptalan híreszteléseket, és mély
ségesen elítélnek mindennemű provokációt.”

(M-a: Cáfolnak Kanizsán. -  Magyar Szó, 1990. VI. 5.)
199«. VL 7.

„A VMDK kanizsai helyi szervezetének elnöksége elnézést kér a tagságtól, amiért 
tegnap este elmaradt a nyelvhasználati törvény vitája. A Zmaj Iskolába tervezett 
összejövetelre a VMDK-n kívül álló okok miatt nem kerül sor ( . . . )  Az elnökség kedden 
este szerzett tudomást arról, hogy az ezzel kapcsolatos falragaszokat a Szocialista Szö
vetség leszedette, mivel a vita időpontját későbbre halasztották ( . . . )  A VMDK-sok 
ugyanis a plakátra a Szocialista Szövetség mellé a saját szervezetük nevét is kiírták. 
Nem hivatalos értesülések szerint ekkor vált problematikussá, hogy megszervezzék 
összejövetelüket az általános iskolában ( . . . )

-  A Szocialista Szövetségből nem értesítettek bennünket arról, hogy a keddi nap 
folyamán leszaggatták a plakátok bal alsó sarkát, ahol a VMDK fölirat szerepelt -  
közölte Balla Lajos.

A Szocialista Szövetség községi választmányában Faragó János elmondta, hogy a vitát 
azért halasztották el, mert hivatalosan tudomásukra jutott, hogy a nyelvhasználati tör
vény a hónap vége előtt nem kerül a Köztársasági Képviselőház napirendjére. Jobbnak 
látták tehát, ha alaposabban előkészítik a vitát, és így egybekapcsolhatják másik fontos 
témájukkal, a Szocialista Szövetség programnyilatkozatának (reformjának) társadalmi 
vitájával.”

(tg: Együtt nem megy? -  Magyar Szó, 1990. VI. 7.)
199«. V I 9.

A VMDK Elnöksége elfogadta a nyelvhasználati törvénytervezet megvitatásával meg
bízott jogászbizottság módosítási javaslatait.

199«. V I 10.
Moravicán a Művelődési Otthon nagytermében mintegy 400 fő részvételével megtar

tották a VMDK községközi (Topolya-Kishegyes) körzeti alakuló közgyűlését. Jelen volt 
egyebek között Ágoston András, a VMDK elnöke, Vékás János alelnök, Herceg János 
író -  tiszteletbeli elnök is. Csubela Ferencnek, a kezdeményezőbizottság elnökének 
megnyitó beszéde után Herceg János köszöntő szavai hangzottak el, majd Ágoston 
András mondott vitaindítót. Számos felszólalás után megválasztották a VMDK körzeti 
elnökségét. . .

(Csúzdi István: Még egy körzeti szervezet. -  Magyar Szó, 1990. VI. 11.)



* * *
„Magyarországon készült egy terv a kisebbségek önkormányzatáról, amely kulturális 

és politikai szerveződést is jelent. El lehetne képzelni nálunk is hasonló valamit, lenne 
egy statútum, amelynek az alapjait egy szövetségi vagy köztársasági törvény határozná 
meg, ez lehetővé tenné az érdekek kifejeződését és kimondását kulturális és más dol
gokban. Ez egy kicsit távol áll a mi jelenlegi gyakorlatunktól, de megfontolandó. Ha 
valami ilyesmi nem alakul ki, akkor egyfajta kisebbségi párt jöhet létre, vagy a VMDK, 
ha nem is párt, de ténylegesen majd pártként fog működni. Azt hiszem, hogy ez a 
három opció van ( . . . )  Hogy milyen formákon keresztül próbáljuk majd meg össze
hangolni az érdekeinket, az nem mellékes, nem formai kérdés, sok szempontot figye
lembe kell venni akkor is, amikor általánosságban határozzuk meg ezeket, akkor is, 
mikor egy-két konkrét ügyben kell állást foglalnunk, ezért kell kidolgozni egy olyan 
mechanizmust, amely majd lehetővé teszi, hogy szükség esetén nagyobb nehézségek 
nélkül alakíthassunk ki véleményt, amelyről bizton állíthatjuk, hogy a vajdasági magyar
ságnak vagy legnagyobb részének az álláspontját fejezi ki.”

(Burányi Nándor: Tabuk nélkül, toleranciával. Dr. Várady Tibor: A kisebbségi ön- 
kormányzat egy kulturális identitás alapján való szerveződés lenne. . .  -  Magyar Szó, 
1990. VI. 10.)

1990. VL11.
Ágoston András levélben kérte meg Kosáry Domokost, az MTA elnökét és Bori 

Imrét, az MTA újonnan megválasztott tagját, hogy támogassák a VMDK-nak a Szerb 
és a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémiához intézett levélben foglalt kez
deményezését.

Magyar Tudományos Akadémia
Kosáry Domokos elnöknek

Tisztelt Elnök Úr!
Mellékelve küldöm annak a levélnek a másolatát, amelyet a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége nevében eljuttattam a Szerb és a Vajdasági Tudományos és 
Művészeti Akadémia elnökének. Mindeddig nem kaptunk választ javaslatunkra, hogy 
tudományos alapossággal és pártatlansággal vizsgálják meg: hogyan zajlottak le a vaj
dasági magyarság megbüntetését célzó fegyveres leszámolások, és állapítsák meg, hány 
ember esett áldozatául a sokszor személyes bosszú által vezérelt megtorlásoknak. Meg
győződésünk, hogy a második világháború végén bekövetkezett tragikus események 
tudományos feltárása civilizációs kötelessége az ilyen nagy tekintélyű intézményeknek, 
mint amilyen a két szóban forgó akadémia.

Feltételezzük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia szerteágazó kapcsolatokat tart 
fenn mind a Szerb, mind pedig a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémiával. 
Amennyiben Elnök Úr is úgy gondolja, volna rá mód, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia is közbenjárjon ügyünkben, hálásak lennénk ezért a segítségért.



/
Úgy tartjuk, az egész magyarság érdeke, hogy az ilyen fehér foltok eltűnjenek törté

nelmünk térképéről.
Újvidék, 1990. június 11.

* * *
Bori Imre akadémikusnak
Újvidék

( . . . )  Meggyőződésünk, hogy mind a magyar, mind a szerb nép érdeke, hogy tudo
mányos alapossággal, részrehajlás nélkül tudósok derítsenek fényt a felszabadulás utáni 
napokban a vajdasági magyarság ellen elkövetett megtorlásokra.

Mindennek tudatában a VMDK Elnöksége azt kéri Öntől, hogy mint az MTA levelező 
tagja járuljon hozzá, hogy megkezdődjön végre a tudományos kutatómunka, aminek a jelen 
körülmények között a vajdasági magyarok nagy része óriási jelentőséget tulajdonít. . .

Újvidék, 1990. VI. 11.

* * *
A VMDK helyi szervezete a kanizsai színházteremben nyilvános vitát szervezett a 

nyelvhasználati törvényről.
„A VMDK tartományi vezetőségét képviselő dr. Hódi Sándor a finn példa részlete

zésével igazolta, hogy a nemzetiségi jogok nem gátolhatják egy állam gazdasági fölemel
kedését ( . . . )  Hódi Sándor nonszensznek nevezte, hogy nem lehet anyaországbeli 
tankönyveket használni. Ennek kiharcolása a VMDK egyik legelső feladata lesz.”

(tg: Hol vagyunk még a finn mintától? -  Magyar Szó, 1990. VI. 13.)
1990. V L 14.

A VMDK nyugat-bácskai szervezetének oktatási bizottsága „azzal a kéréssel fordult 
a zombori illetékesekhez, hogy az előirányzott négyéves gimnáziumi és egészségügyi 
középiskola magyar nyelvű tagozata mellett lehetőség szerint nyissanak első osztályt a 
szakmunkásképző iskolában is, géplakatos, autószerelői, esetleg villanyszerelői szakon, 
az oktatási bizottság múlt hét végi legújabb felmérése alapján ugyanis 18-20 magyar 
anyanyelvű végzős a fenti szakmák egyikére pályázott volna, ha tudják, hogy az osztály 
biztosan megnyílik.
/ A zombori társadalmitevékenység-ügyi titkárságon, az oktatásügyi felügyelőségen az 

Újvidéken kiadott pályázatra hivatkozva azt mondták, hogy az ottani kitételeket el kell 
fogadni, a szabályokat minden iksolának be kell tartania. Eszerint pedig a gimnáziumon 
és az egészségügyi középiskolán kívül Zomborban sehol sem irányoztak elő magyar 
nyelvű tagozatot. A zombori Veljko Vlahovic Középiskolában elmondták, ha lesz 15 
jelentkező, illetve a rangsoroláskor legalább 15 magyar diák bejut a tervezett 30-as 
létszámba, kötelesek megnyitni a hároméves villanyszerelői tagozatot. Ez egyébként 
minden iskolára vonatkozik.

Mindent összegezve a VMDK oktatási bizottsága a legnagyobb erőfeszítések ellenére 
nem ért el különösebb eredményt.”

(P. M.: Elvileg igen, gyakorlatilag nem? -  Magyar Szó, 1990. VI. 14., 11.)



1990. VL15.
A 7 Nap leközölte a VMDK-nak a vajdasági magyar szülőkhöz intézett felhívását az 

anyanyelven való tanulás előnyeiről.
* * *

„Közismert dolog, hogy a Monarchia bukása után az utódállamok elsőként az isko
lahálózatot ,lőtték szét’. Az önkormányzattal rendelkező kisebbségi iskolákat államosí
tották, a kiváló pedagógusok nagy részét menesztették, modern kifejezéssel élve: 
differenciálták. Államosították az iskolákat, mert az utódállamok valójában itt és így 
tudtak ilyen-olyan nyomást gyakorolni a kisebbségre. Tartózkodnak a pedagógusok a 
VMDK-tól. Attól tartanak, hogy rájuk sütik a nacionalista bélyeget. Holott ebben az 
esetben nacionalizmusról szó sincs. Érdekvédelemről, a kisebbségi érdekek védelméről 
annál inkább. Időbe telik, mire a pedagógusokból kilúgozódik ez a félelem. A félelem 
megszűnéséhez sokban hozzájárulna, ha a kisebbségi iskolák önkormányzattal rendel
keznek. És nemcsak a kisebbségi iskolák.”

(Dankó László: Legyőzni a félelmet. Beszélgetés Virág Gáborral, a VMDK kishegyes
topolyai körzeti szervezetének elnökével. -  7 Nap, 1990. VI. 15.)

* * *
„Megalakult a Vajdasági Magyarok Demokratikus Szövetsége, és ugyanez történik 

más nemzetiségekkel is. A saját problémáink kifejezésére alakulnak csatornák, lehető
ségek, és ezt tartom előrelépésnek. Azok a jogok, amelyeket ez ideig szentnek, garan
táltnak és biztosnak hittünk, ezek szintén kérdésesek. Nem sok az, amit tőlünk elvettek 
eddig, de nagyon sok válik vitatottá, kérdésessé. Ezen a ponton, hogy ha a szerveződés 
tisztán nemzetiségi alapra redukálódik, akkor ebben a még ki nem alakult -  a demok
rácia néhány jegyét magán viselő -  társadalomban a kisebbségek nehéz helyzetbe ke
rülnek, és a probémákkal Vajdaságban nekünk is meg kell küzdenünk. Ezeket a 
problémákat nemigen lehet megoldani anélkül, hogy ne létesüljenek hidak, ne szülessen 
dialógus a kisebbség és a többségben lévő népek között.”

(Szúnyogh S.: Meg kell teremteni a dialógust. Beszélgetés dr. Várady Tiborral a 
vajdasági demokratikus folyamatokról. -  Népújság, 1990. VI. 15., 15.)

1990. VL 17.
Újvidéken a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület nagytermében megalakult a VMDK 

újvidéki helyi szervezete.
„A szervezőbizottság beszámolóját Béres Károly, a munkaelnökség elnöke ismertette. 

Elmondta, hogy március 31-e, a doroszlói alakuló közgyűlés óta több helyen létrejöttek 
a helyi szervezetek. Kiemelte, hogy Újvidéken és környékén mintegy 20 000 magyar él, 
közülük eddig sajnos kevesen voltak tagjai a VMDK-nak, bár már az eddigi próbálko
zások is arról tanúskodnak, hogy az ilyen kezdeményezéseknek van értelme ( . . . )

Bezdán János felszólalásában sajnálatát fejezte ki a nagyfokú beolvadás miatt, amely 
a magyarság körében tapasztalható, hangsúlyozva, erre egyrészt azért került sor, mert 
sokan nem olvasnak magyar lapot, népszámláláskor pedig magyar helyett jugoszlávnak 
vallják magukat. A résztvevőket Zorán ASanin, a Demokrata Párt újvidéki szervezeté



nek titkára üdvözölte. A további együttműködés reményét kifejezve sok sikert kívánt 
a VMDK-nak a közös harcban, hogy egy valóban demokratikus társadalomban éljünk. 
Hangsúlyozta, hogy a köztársasági alkotmány módosítására tett kezdeményezés kapcsán 
rá mint küldöttre is jelentős feladat vár, mert a köztársaság egészének érdekeit feltét
lenül egybe kell hangolni a tartomány érdekeivel.

Mészáros Sándor szerint a Demokrata Párt a múltban is a legjobb érzékkel viszonyult 
a kisebbségekhez, ezért reméli, hogy az együttműködés a jövőben is magas szintű lesz.

Mészáros Ilona felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetiségeknek 
nem kell félniük, hogy élniük kell jogaikkal. Hangsúlyozta, hogy a magyar szülők gyer
mekeinek az iskolákban feltélenül meg kell tanulniuk az írott magyar szót.

Nagy Margit indítványozta, hogy a VMDK fejezze ki tiltakozását amiatt, hogy a 
tartomány nem engedélyezte Zomborban egy húsz főből álló magyar nyelvű középis
kolai tagozat megnyitását, ahol a diákok a bádogosszakmát szeretnék tanulni.

Hornyik Miklós arról beszélt, hogy bár alkotmányos és törvényes szempontból a 
magyarok jogai eddig is megvoltak, a joggyakorlás lehetősége nem volt meg. Erre utal 
a tény, hogy Vajdaság területén 11 000 gyermek nem anyanyelvén tanul. Javasolta, hogy 
a VMDK azonnal vegye fel a kapcsolatot a ruszinok és a románok alakulóban levő 
demokratikus közösségeivel, és indítványozza egy újvidéki székhelyű magyar-szerb iro
dalmi társaság megalakulását.

Ágoston András felszólalásában hangsúlyozta, hogy a VMDK nem engedheti meg 
magának a passzív szemlélő szerepét, csak úgy maradhat meg, ha követel és kezdemé
nyez, tehát szüntelenül tevékenykedik. Állandó feladatként az oktatás és a nyelvhasz
nálat kapcsán felmerülő kérdések megvitatását tűzte ki. Elmonda, hogy a VMDK 
érdekképviseletet akar ellátni, tehát politikai szervezet, de ez nem azt jelenti, hogy 
politikai párt akar lenni, hiszen az alapszabály nem tartalmazza a politikai hatalomért 
folytatott harcot. Mint politikai szervezet a Közösség részt vesz majd a választásokon, 
és megkísérel egy vagy több képviselőt bejuttatni a köztársasági parlamentbe.

Hódi Sándor kifogásolta csúcsértelmiségünk távolmaradását, hangsúlyozva, hogy hely
zetünk alakulásához mulasztásainkkal mi magunk is hozzájárulunk. A jelenlevők tapssal 
helyeselték kijelentését, mely szerint a VMDK-nak ez már a hetedik közgyűlése, és az 
Újvidéki Televízió eddig erről még egy képsor erejéig nem számolt be.

A közgyűlés résztvevői elfogadták a VMDK újvidéki helyi szervezetének alapszabá
lyát, valamint a szervezet megalakulásáról szóló határozatot. Titkos szavazással (183-an 
szavaztak) megválasztották az öttagú ellenőrzőbizottságot, a 24 jelölt közül pedig az 
elnökség 15 tagját. . . ”

(D. K.: Anyanyelvűnk és kultúránk megőrzéséért. -  Magyar Szó, 1990. VI. 18., 1.)

* * *
„Adorjánon az iskolások alkalmai műsora után ( . . . )  a helybeliek számot adtak arról 

a félelemről, amely még ma is fölébred az emberekben az 1918-as és 1944-es események 
emlékének fölidézésekor. A történések megnyugtató tisztázása is a VMDK soron kö
vetkező feladatai közé tartozik. A tagozat elnöke Sándor Éva, az alelnök Bús Zsuzsa 
lett. Mindketten tanítónők.



Oromhegyesen 11 órakor került sor a tagozatalakításra. Noha az érdeklődők közül 
többen már a Szocialista Szövetség által 9 órai kezdettel szervezett vitán is részt vettek 
(a szervezet átalakulásáról és a nyelvhasználati törvényről volt szó), az érdeklődés ott 
tartotta őket, sőt újabbak is csatlakoztak hozzájuk. A vitában a ,nemzeti kisebbség’ és 
a z ,anyaország’ kifejezések kapcsán alakult ki tartalmas párbeszéd. Egy helybeli lakos 
fölpanaszolta, hogy távoli országrészeken dolgozva mint nemzetiségi számos sérelmek
nek van kitéve, talán éppen azért, mert másutt az emberek nincsenek is tisztában azzal, 
hogy hazánkban nemzetiségiek is élnek. Ennek kapcsán a VMDK vezetői elmondták, 
hogy a szervezet céljainak jobb megismerése végett a VMDK foglalkozik egy saját 
szerbhorvát nyelvű közlöny kiadásának gondolatával. Oromhegyesen nem választottak 
elnököt. A döntést 25-ére halasztották, amikor este 7 órakor az immár megalakult 
tagozat ismételt összejövetelt tart.

Tótfaluban fogadta a legnagyobb tömeg az odaérkezőket délután 2 órakor. Érdekes
ségnek számít, hogy a megjelentek zömmel nők, háziasszonyok voltak. A szereplők is 
kitettek magukért. Fölléptek az óvodások, az asszonykórus, sőt az oromhegyesi citera- 
zenekar is. Oromhegyesről néhány érdeklődő is követte ide a vendégeket. Egyikük az 
iránt érdeklődött, miként kíván részt venni a VMDK a hatalomban. A demokratikus 
nyomásgyakorláson kívül saját jelöltek állítását sem tartják kizártnak a VMDK képvi
selői. Szó esett még újabb keletű jogszabályokról, nyelv- és íráshasználatról is. Egyelőre 
úgy tűnik, hogy ebben a lélekszámra kis faluban lesz a legnépesebb a VMDK tagozata. 
Az elnöki tisztséget azonban nem vállalta senki, így két alelnököt választottak, Apró 
Józsefet és Torteli Károlyt. A helyi szervezet tanácsában ők képviselik a tagozatot.

A jövő vasárnapra újabb tagozatalakítást hirdettek meg Kispiacon 9 órára és Oromon 
11 órára. Jól halad Tórökkanizsa községben a majdán-rábé-oroszlámosi tagozat szer
vezése is.”

(tg.: Történelmi félelmek ellen. -  Magyar Szó, 1990. VI. 19.)

* * *
„Igen, sokan kérdezik, lehetnek-e a KSZ tagjai és egyben a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közösségének a tagjai. Sokan ki is léptek a pártból csak azért, hogy a 
Közösség tagjai legyenek. A két dolog azonban összeegyeztethető. A KSZ tagjai ugyanis 
tagjai lehetnek más egyesületeknek, közösségeknek, így a Magyarok Demokratikus 
Közösségének is, hiszen ez a szervezet nem párt, hanem közösség, amely a magyar 
nemzetiség identitásáért és kollektív jogaiért harcol. Szerintem ez a Közösség jelentős 
politikai erőt képvisel a demokratikus szocializmusért való harcban, éppen ezért a párt
ban tevékenykedő tagjai a párt által is elősegíthetik a Közösség céljainak megváló-

' a '  '  a yysitasat.
(Friedrich Anna: Aki nem akar, nem egyesül. Szövetségesek keresése. -  Beszélgetés 

Nedeljko Sipovaccal, a VKSZ TB elnökével a Szerb Szocialista Szövetség és a Szerb 
KSZ egyesüléséről. -  Magyar Szó, 1990. VI. 17.)

1990. VL19.
„Kedden éjszakába nyúló tagtoborzó gyűlést tartottak Becsén a Nagy István Otthon

ban, ahol több mint 200 érdeklődő előtt Ágoston András, a VMDK elnöke, továbbá



Vékás János és dr. Hódi Sándor alelnökök, valamint dr. Ribár Béla akadémikus igye
keztek vázolni a közösség programját, céljait. Elmondták azt is, hogy a Közösség lét
rehozására vonatkozó kezdeményezés óta milyen szervezési eredményeket értek el. 
Elhangzott, hogy a VMDK-nak ma már mintegy 15 000 tagja van, több helyi, illetve 
körzeti szervezet is tevékenykedik, néhánynak a létrehozása pedig most folyik.

A bevezetőket követő kérdésekből, felszólalásokból egyértelműen kiderült, hogy Be
csén is igen nagy érdeklődés nyilvánul meg a VMDK szervezetének létrehozása iránt, 
noha -  ahogy több felszólaló is hangsúlyozta -  nagyon sokan még az egypártrendszer 
számonkéréseire emlékezve félnek a nyilvános nyilatkozattételtől. . . ”

(1. gy.: Sikeres tagtoborzó gyűlés. -  Magyar Szó, 1990. VI. 21.)
1990. V I 21.

 ̂Dr. Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter hivatalos jugoszláviai látogatása során 
Újvidéken találkozott a VMDK képviselőivel.

„Miután köszöntötte a magyar küldöttséget, Cetkovic elnézést kért vendégétől, hogy 
a Népi Parasztpárt bejelentett úttorlaszai miatt kénytelen a tervezett program módo
sítását javasolni, eszerint a Petőfi Sándor Művelődési Otthon kiiktatásával a Hungaro
lógiai Intézetben találkoznának a VMDK képviselőivel is. Erre való tekintettel 
Jeszenszky lerövidítette a TVT-ben tett látogatását ( . . . )  A Hungarológiai Intézetben 
( . . . )  úgy értékelte, hogy a szomszédos országok közül Jugoszláviában a legjobb a 
magyar kisebbség helyzete, s hogy a soknemzetiségű Vajdaságban megvannak a felté
telek a példás viszonyokhoz. Figyelmeztetett, hogy a szabadság sokszor felszínre hozza 
a diktatúrában elmélyült ellentéteket, de a konfliktusok megoldhatók a többpárti de
mokráciában. Fontosnak tartotta, hogy Vajdaságban létrejött a magyarság önszervező
dése, hogy megjelent az első független magyar nyelvű lap . . . ”

(T. É.: A magyar külügyminiszter Újvidéken. -  Magyar Szó, 1990. VI. 22.)

ÁGOSTON ANDRÁS ELNÖK ISMERTETŐJE 
A VMDK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének létrejöttét döntően két tényező 
befolyásolta. Először a pártállam válsága, valamint a rideg, dogmatikus vajdasági veze
tőség 1988-ban bekövetkezett bukása. Ennek a vezetőségnek magyar tagjai élen jártak 
a demokratikus, valamint a nemzeti azonosságtudat erősítését célzó kezdeményezések 
elfojtásában. Másodszor, a VMDK megalakulását kezdeményező csoport felismerése, 
hogy a pluralista többpártrendszerben a kisebbségi jogok érvényesítésének csakis egy 
új, demokratikus modellje hozhat eredményt az ijesztően felgyorsult asszimilációs fo
lyamatok megfékezésében.

Jelenleg a megvalósulásához közeleg a VMDK létrehozatalára irányuló kezdeménye
zés. Újvidéken a múlt vasárnap már a hetedik helyi, illetve körzeti szervezet jött létre, 
s ha az elkövetkező időszakban még a Bácskában és a Bánátban is megalakul egy-két 
helyi szervezet, elmondhatjuk, a vajdasági magyarság létrehozta első olyan politikai



szervezetét, amely az érdekvédelmét hivatott ellátni, s amelyben nem kívülről odahe
lyezett vezetőségek tevékenykednek. Ezek a vezetőségek törvényes keretek között mű
ködnek, de politikai felelősséggel csakis önmaguknak tartoznak és a Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közösségének. Tapasztaljuk már, hogy nagy lehetőségek nyílnak szá
munkra, de azt is, hogy nagy a vajdasági magyarok iránti felelősségünk, és sok a köte
lezettségünk.

A VMDK eddigi tevékenysége megmutatta: ennek a szervezetnek csak akkor van 
helye a politikai porondon, érdekvédelmi feladatainak csakis akkor tud eleget tenni, ha 
állandóan működésben van, kezdeményez, követel, javaslatokat tesz. Nem véletlen, 
hogy a most alakuló helyi szervezetek fennállásuk első napjától kezdve önálló érdek- 
védelmi tevékenységbe kezdenek. Elsősorban az oktatás területén vállalunk feladatokat. 
A VMDK feladatának tartja, hogy kieszközölje a segítséget azon szülők számára, akik 
anyanyelvi oktatásban kívánják részesíteni gyermekeiket. Helyi szervezeteink megtalál
ják a módját, hogy az érdekelt szülők szervezetten léphessenek fel. Az anyanyelvű 
oktatás kérdéseit a VMDK állandó feladatként tartja számon.

Véleményt mondtunk a nyelvhasználati törvényről, és megküldtük követeléseinket a 
Szerb Képviselőház elnökének. Nem várjuk, hogy megjelenjen az űj szerb alkotmány 
tervezete: már most, a kezdeményezés kapcsán kifejtettük véleményünket, hogy a nem
zeti kisebbségek államalkotó elemként legyenek benne az alkotmányban, s legyenek 
részesei a népszuverenitásnak. A klasszikus kisebbségi jogokon kívül javasoljuk, hogy 
a szerbiai alkotmány tegye lehetővé a személyi elven alapuló kisebbségi önkormányzatok 
létrehozatalát. Végül rámutatunk a kis nemzetiségek és az albánság közötti objektív 
különbségekre, és javasoljuk, hogy az alkotmány részesítse külön védelemben a kisebb
ségi státus összes jegyeivel rendelkező nemzeti kisebbségeket.

A sajtóban zajló vitából, de még inkább napi politikai tevékenységünk során tapasz
taljuk, hogy nem tévedünk, amikor kezdeményeztük a közvetlenül a felszabadulás utáni 
napokban a vajdasági magyarságot ért atrocitások tudományos feltárását. Nem sebeket 
akarunk felszaggatni, még kevésbé célunk olcsó politikai előnyökre szert tenni: tudni 
és tudatni szeretnénk a történelmi igazságot. Hogy megnyugodjanak a még élő hozzá
tartozók, de azért is, hogy mindannyian, a velünk élő szerbek is, tisztában legyenek a 
teljes igazsággal. Csak ennek tudatában haladhatunk emelt fővel együtt. A kezdemé
nyezés legújabb fejleménye, hogy megkértük a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, 
közvetítsen ügyünkben. Nem azért, mintha nem hinnénk a Szerb, illetve a Vajdasági 
Tudományos és Művészeti Akadémiának, hanem mert eddig nem kaptunk tőlük sem
milyen választ.

Fontos a múltból ránk maradt terhes örökség tisztázása, de talán még fontosabb a 
jövő feladatainak pontos meghatározása. Elérkezett ugyanis az ideje, hogy a VMDK 
elébemenve a menthetetlenül bekövetkező „gazdásítási” folyamatoknak, felkészüljön a 
vajdasági magyarság kollektív érdekeinek védelmére. El keÚ készítenünk a magyar ér
dekeltségek listáját, feltüntetve benne mindazokat az épületeket, berendezéseket, de 
intézményeket is, amelyekhez különös érdekünk fűződik. Nem hagyhatjuk szó nélkül 
veszendőbe menni azt, amit ma már részben vagy egészében használunk, s azt sem, 
amit kollektív tevékenységünk zökkenőmentes lebonyolítása érdekében visszakapha
tunk. Művelődési egyesületek és más intézmények vagyonáról van szó, de ide számít



hatjuk azt a nyomdával is ellátott lap- és könyvkiadót, melyet Fórum néven kapott a 
vajdasági magyarság a társadalomtól még 1957-ben. Kell-e bizonygatni, hogy egy leendő 
kisebbségi önkormányzatnak feltétlenül szüksége van anyagi alapra?

Örömmel látjuk az önszerveződés folyamatait a vajdasági magyar csúcsértelmiség 
soraiban. A Vajdaságban különösen rideg és dogmatikus pártállami feltételek között 
az elmúlt időszakban viszonylag kevés értelmiségi választotta, választhatta a népéhez 
való hűséget, a kisebbségi lét problémáinak következetes feltárását. Van tehát mit hely
rehozni, pótolni, újrakezdeni. Értelmiségünk nagy feladata, hogy elemezze és minősítse 
az 1988-ban lezárult időszakot, segítse nemzeti azonosságtudatunk erősödését. Hozzá 
kell járulnia, hogy gondolkodásmódunkban, kultúránkban is részei legyünk a 15 milliós 
magyarságnak, s ugyanakkor vállaljuk a minket megillető részt a hazai demokratizáló
dási folyamatokban is. Nem kicsi ez a feladat, de alább nem adhatjuk.

Végül, de nem utolsósorban a VMDK-nak fel kell készülnie a többpárti választásokra, 
s ha a helyzet úgy hozza, a többpárti kerekasztal-vitáira is. Ebben az ügyben olyan 
gyorsan változik a helyzet, hogy naprakész állásfoglalásokra van szükség, különben a 
lemaradás, a politikai kár elkerülhetetlen. Biztató, hogy most már szervezeti feltételeink 
is vannak az eredményes tevékenységhez, hisz ebben a pillanatban Szerbia egyik leg
jobban megszervezett és legtömegesebb alternatív szervezete vagyunk. Politikai súlyun
kat bizonyítja, hogy a legnagyobb pártok közelednek hozzánk az együttműködés 
szándékával. Egyelőre a politikai felmérés szakaszánál tartunk, de mielőbb egy VMDK- 
közgyűlésen kell megvitatnunk programunkat, és természetesen ki kell alakítani a több
párti választásokkal kapcsolatos állásfoglalásunkat.

Miniszter Úr, kedves vendégeink!
Az eddigi tevékenységünk során felelősségteljes, önálló együttműködést folytattunk 

a magyar kormányszervekkel, s ebből az együttműködésből máris sok hasznunk szár
mazott. Szeretnénk a továbbiakban is szoros kapcsolatot tartani a magyar állam illetékes 
szerveivel, meg vagyunk győződve arról, hogy ez segít majd bennünket érdekvédelmi 
munkánkban. Ebben a pillanatban szükségét érzem annak, hogy a Miniszter Úr előtt 
újra megemlítsem, milyen nagy jelentősége van a vajdasági magyarság körében annak, 
hogy legalább a tartomány északi részében nézheti a Magyar Televízió műsorát. Úgy 
gondoljuk, hogy a déli részeken élő szórványmagyarság körében ez a hiány még inkább 
felgyorsította az asszimilációt. Ezért a Miniszter Urat is arra kérjük, vesse latba befo
lyását, hogy az új magyar kormány kezdeményezze a Magyar Televízió sugárzási öve
zetének kibővítését. Ez az intézkedés nagyban hozzájárulna súlyos gondjaink 
enyhítéséhez.

Köszönöm a figyelmet.
1990. V I 23.

„Ma este 7 órai kezdettel a temerini Ifjúsági Otthonban tagtoborzó gyűlést tart a 
VMDK. Aki még nem tagja az érdekvédelmi szervezetnek, az értekezlet után a hely
színen is beléphet a VMDK-ba. A gyűlés vendégei Ágoston András, a szervezet elnöke, 
valamint Hódi Sándor és Vékás János alelnökök.

(cs.: VMDK-gyűlés Temerinben. -  Magyar Szó, 1990. VI. 23.)



* * *
„ . . .  mintegy száz helybeli polgár jelent meg. Az ülés résztvevői talán a fentiekből 

kiindulva úgy határoztak, hogy minél előbb meg kell alakítani a VMDK temerini helyi 
szervezetét, ugyanis máris mintegy 200 polgár lépett be a Közösségbe.”

(N-a: Temerinben az alakuló közgyűlés július 8-án lesz. -  Magyar Szó, 1990. VI. 25.)

* * *

„A VMDK kúlai körzetében holnap tíz órakor tagtoborzó összejövetelt tartanak ( .  
..) E körzetben a tagok listájára valamivel több mint százan iratkoztak fel, legtöbben 
Krupiéról, mintegy hatvanam”

(M-t: Tagtoborzó a VMDK kúlai körzetében. -  Magyar Szó, 1990. VI. 23.)
* * *

„A VMDK zrenjanini körzeti szervezetéhez a helybelieken kívül a környező falvak, 
Szentmihály, Torda, Lukácsfalva és Ittabé polgárai csatlakoztak, több mint 200-an.”

(th: Holnap Muzslyán. A VMDK szervezetének alakuló gyűlése. -  Magyar Szó, 1990.
VI. 23.)

1990. V I 24.
Muzslyán a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület nagytermében megalakult a VMDK 

zrenjanini helyi szervezete. Az alakuló közgyűlés elnöknek Tapai Jánost, alelnököknek 
Visnyei Gézát és Pósa Krisztiánt választotta meg.

„A szervezőbizottság eddigi munkáját Ispánovics István ismertette.
-  Tevékenykedni és fönnmaradni anyanyelvűnkön tudunk és akarunk ( . . . )  Ha élünk 

az európai és a hazai változások hozta lehetőségekkel, ha eredményesek leszünk a 
nemzeti öntudat formálásában, akkor további sorsunkban nem kell visszafejlődéssel 
számolnunk.

Dr. Hódi Sándor többek között arról beszélt, hogy eleinte rosszallás volt tapasztalható 
a szervezet iránt, a VMDK azonban világosan megfogalmazta, hogy szerveződése nem 
irányul mások jogainak csorbítására. -  Fél év alatt -  mondta -  nagy utat tett meg a 
VMDK, hiszen 15 000 ember írta alá a belépési nyilatkozatot. Sokan még most is 
várakozó állásponton vannak, kíváncsian várják, mi fog történni. Mi azonban tudjuk, 
hogy a történelem kereke visszafordíthatatlan, a demokratikus folyamatokat nem lehet 
megállítani nálunk sem.

A Demokrata Párt zrenjanini szervezetének névében dr. Dóka DoSen elnök, a VMDK 
zentai szervezete nevében pedig dr. Farkas Emil üdvözölte első bánáti szervezetének 
megalakulását.”

(H. A.: Csak anyanyelvűnk révén maradhatunk fönn. -  Magyar Szó, 1990. VI. 25.)
* * *

Telecskán megalakult a VMDK nyugat-bácskai helyi szervezetének tagozata. „Mintegy 
120 telecskai polgár, akik kinyilvánították, hogy tagjai lesznek a helyi tagozatnak, meg
választották a kilenctagú vezetőséget. Makó József lett az elnök, Kabók István az 
alelnök.”

(K. Á.: Telecskán Makó József az elnök. -  Magyar Szó, 1990. VI. 25.)



* * *
Megalakult a VMDK kanizsai körzeti szervezetének oromi tagozata. Elnöke Kormá

nyos Vilmos, az alelnök Müller Éva lett.

* * *

Kispiacon Marton Győzőt bízták meg a tagozat alakuló közgyűlésének előkészítésével.

* * *
A mintegy 50-60 kúlai és Titoverbász községi polgár előtt Ágoston András és Vékás 

János, a VMDK elnöke, illetve alelnöke ismertette a Közösség alapvető céljait és fel
adatait.

* * *
Székelykevén a Dél-Bánátool összegyűlt tagok és a VMDK tevékenysége iránt ér

deklődők előtt Papp Ferenc szervezőtitkár ismertette a dél-bánáti helyi szervezet meg
alakításával kapcsolatos teendőket.

* * *
Újvidéken, a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság alakuló közgyűlésén „órákig 

arról polemizáltak, szükség van-e arra, hogy az alakuló társaság alapszabályának terve
zetébe név szerint is belekerüljön, hogy a szervezet kikkel, milyen érdekvédelmi vagy 
politikai szervezetekkel működjön együtt. Az említett felszólalók szerint a társaság te
vékenységi programjából nem volna szabad kihagyni a Vajdasági Magyarok Demokra
tikus Közösségét, és nem lenne célszerű elzárkózni előlük.”

(tt: Szervezetten, de mégis hogyan? -  Magyar Szó, 1990. VI. 25.)
1990. V I 25.

TreSnjevacon a VMDK tagozatának 2. ülésén elnöknek Kanyó Erzsébetet, alelnöknek 
Bálint Attilát választották meg.

* * *
Vékás János a VMDK nevében hat másik politikai szervezet (UJDI, Demokrata Párt, 

Vajdasági Horvátok Szövetsége, Vajdasági/Jugoszláv Szociáldemokrata Szövetség, Hor- 
vát Szocialista Liberális Párt, Népi Radikális Párt) képviselőivel együtt tiltakozást írt 
alá az ellen, hogy Vajdaság Képviselőháza a tartományi jellegű tájékoztatási eszközök 
alapítói jogát a tartományi kormányra ruházza át. A tiltakozást másnap átadták Ádám 
Bokros Verona képviselőházi elnöknek.

(N. Z.: Törvényellenes a TVT javaslata. -  Magyar Szó, 1990. VI. 26.)
1990. V I 28.

/ / /
Az-Ujvidéki Rádió és az Újvidéki Televízió magyar nyelvű híradói közölték Ágoston

András következő nyilatkozatát:
„A VMDK vezetőségének véleménye szerint az elhamarkodott referendum nincs 

összhangban a már folyamatban levő demokratizálódási folyamatokkal Szerbiában. Az



alkotmányozás történetében a jó alkotmányok mindig a lezajlott nagy társadalmi vál
tozások után jöttek létre. Éppen ezért a jelenleg tisztségben levő törvényhozási és 
végrehajtó szerveknek nincs kellő legitimitásuk egy ilyen jelentős dokumentum meg
hozatalára. A magyarok vonatkozásában meg keŰ mondani, hogy ennek a nemzeti 
kisebbségnek nem felelt meg sem az a modell, amelyet az állampárt alkalmazott évti
zedekig, sem pedig az, amelyet nagyon hézagosán az új alkotmány meghozatalára irá
nyuló elnökségi kezdeményezés tartalmaz. A VMDK olyan új kisebbségvédelmi modell 
alkotmányos megfogalmazásáért száll síkra, amely tiszteletben tartja a kisebbségek egyé
ni és kollektív jogait, s lehetővé teszi egy kisebbségi személyi elven alapuló önkormányzat 
létrehozatalát.

Ebből a meggondolásból kiindulva javaslom a VMDK tagjainak és a vajdasági ma
gyaroknak, hogy adják le szavazatukat, és szavazzanak nemmel.

Ezzel a magatartásunkkal kinyilváníthatjuk véleményünket, hogy támogatjuk a Szer
biában folyó demokratikus átalakulást, mert csak a többpártrendszerű pluralista de
mokrácia az, ami lehetővé teszi az általunk szorgalmazott hatékony kisebbségvédelmi 
modell alkotmányos megfogalmazását.”

A nyilatkozatot másnap a Magyar Szó is leközölte. (Szavazzanak, de nemmel. Ágoston 
Andrásnak, a VMDK elnökének nyilatkozata a küszöbönálló referendummal kapcso
latban. -  Magyar Szó, 1990. VI. 29.)

* * *
Ágoston András részt vett Okéren a VMDK tagtoborzó összejövetelén.

199«. V I 29.
„Hét vajdasági ellenzéki szervezet, a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata 

Szövetség, a Szerb Megújhodási Mozgalom, a Jugoszláv Népi Parasztpárt, az UJDI, a 
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Horvátok Szövetsége 
közös véleményt adott ki a köztársasági alkotmánnyal kapcsolatos népszavazással kap
csolatban ( . . . )  Továbbra is kitartanak amellett, hogy a demokratikus alkotmányt csakis 
a többpárti választásokon megválasztott alkotmányozó nemzetgyűlés szavatolhatja.”

(P. I.: A vajdasági ellenzék a referendumról. -  Magyar Szó, 1990. VI. 30.)

* * *
A Szocialista Szövetség Tartományi Választmányának ülésén Baila Lajos javasolta a 

Szocialista Szövetség vagyonának zárolását, a költségvetési támogatás megszüntetését 
és a többpárti kerekasztal megszervezését.

„Rodoljub BoSnjak szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy Baila Lajos nem bázi
sának a véleményét tolmácsolta, hanem a VMDK kanizsai szervezetének álláspontjait 
közölte.”

(S. T. G.: Támogatják az egyesülést. -  Magyar Szó, 1990. VI. 30.)



1990. VL 3«.
A VMDK Elnöksége Adán megtartotta 6. ülését a következő napirenddel:
1. Tájékoztató és állásfoglalás a középiskolai magyar tagozatok létrehozataláról és a 

beiratkozásokról.
2. Megállapodás a VMDK jelvényeinek grafikai megoldásáról.
3. A VMDK pénzügyi szabályzatának elfogadása.
Az Elnökség határozatot hozott a VMDK oktatási szolgálatának megalakításáról.
1. Mivel a jelen pillanatban a VMDK az egyetlen olyan szervezett erő a Vajdaságban, 

amely vállalni tudja a magyar nemzeti kisebbség anyanyelvű oktatásával kapcsolatos 
problémák megoldását, létre kell hozni egy szolgálatot, amely:

-  begyűjti és nyilvántartja a magyar anyanyelvű oktatást igénylő diákok vagy szülők 
jelentkezéseit;

-  megállapítja a vajdasági magyarok anyanyelvű oktatásra vonatkozó szükségleteit;
-  számba véve az igényeket, a körülményeket, hozzáférhető statisztikai és más ada

tokat, javaslatot dolgoz ki a magyar anyanyelvű tagozatok vajdasági hálózatának létre
hozatalára;

-  véleményt mond és javaslatokat tesz az anyanyelvű oktatáshoz szükséges szakkáder- 
állomány előteremtéséről;

-  véleményt mond és javaslatokat tesz a tantervekkel kapcsolatban;
-  vállalja az érdekeltek, elsősorban a magyar szülők tájékoztatását, mindenekelőtt a 

beiratkozások időszakában, de máskor is, amikor ezt az anyanyelvű oktatás érdekében 
fontosnak tartja.

2. A VMDK az oktatási szolgálatot mint egy leendő kisebbségi önkormányzat szervét 
anyagilag és politikailag támogatja.

3. Mivel a vajdasági magyarság oktatással kapcsolatos kollektív jogainak érvényesíté
sével folyamatosan és hivatásszerűen senki nem foglalkozik, ugyanakkor a tennivalók 
egy része az oktatásügyi szervek illetékességébe tartozik, a VMDK jogosnak tartja az 
igényt, hogy az oktatási szolgálat együttműködhessen e szervekkel, és megfelelő támo
gatásban részesüljön a tartományi költségvetésből.

4. A VMDK-tól és a tartományi költségvetésből származó anyagi támogatás mellett 
az oktatási szolgálatnak mielőbb olyan tevékenységet kell kifejtenie, amelynek során 
maguk az érdekeltek is hozzájárulnak a költségek fedezéséhez.

1990. V E I.
A Hitélet július-augusztusi számában interjút közölt Ágoston Andrással.

* * *
„Pénteken este Zentán a VMDK helyi szervezete Szabad sajtó címmel vitaestet szer

vezett a Művelődési Házban ( . . . )  Olyan vélemény is elhangzott, ha a Fórum (Magyar 
Szó) részénytársasággá alakul, esetleg a VMDK a részvények nagyobb részének a fel
vásárlásával oda tudna hatni, hogy a vajdasági magyarság olyan napilapot vehessen a 
kezébe, amilyenre valóban szüksége van.”

(Gergely József: Szabad sajtót! -  Magyar Szó, 1990. VII. 1.)



**  *
„Szerény külsőségekkel kezdődött pénteken este 5 órakor a Kommunista Szövetség 

szabadkai községi szervezetének rendkívüli értekezlete ( . . . )  Miloá Bojic, a községi 
képviselő-testület társadalmi-politikai tanácsának elnöke ( . . . ) -  Mit jelent az, hogy a 
mai Magyar Szóban a VMDK felhívással fordul a polgárokhoz, hogy ne szavazzanak 
az alkotmányra?! Miért nem merünk mi is kiadni egy ilyen felhívást?”

(Kisimre Ferenc: Még ne temessük el a pártot . . .  -  Magyar Szó, 1990. VII. 1.)

* * *
„A VMDK zentai tagozatának alakuló közgyűlésén dr. Körmendi Ferenc atomfizikus, 

a Belgrádi Egyetem tanára anyagi alap létesítését javasolta ( . . . ) -  A VMDK keretében 
alakítjuk meg, azoknak a diákoknak az anyagi támogatására, akik magyar nyelven sze
retnének tanulni, de ilyen tannyelvű tagozat a lakhelyükön nincs. Külön bizottságot 
alakítunk, amely odaítéli az ösztöndíjat az ingázó vagy pedig a bennlakó diákoknak. 
Tekintettel arra, hogy én tettem az indítványt, azt is eldöntöttem -  igaz, ezt a közgyűlésen 
nem közöltem -, én leszek az első tag: 15 000 nyugatnémet márkával járulok hozzá az 
alap létesítéséhez.”

(Pertics Péter: A magyar gyerekek megsegítésére. -  Magyar Szó, 1990. VII. 1.)
1990. VE 3.

Szerbia Végrehajtó Tanácsában az ellenzéki kerekasztal keretében megtörtént a po
litikai szervezetek, köztük a VMDK előzetes nyilvántartásba vétele.

* * *
„Martonoson is megalakult a VMDK tagozata. A kanizsai helyi szervezetben ezzel 

hatra emelkedett a tagozatok száma, és lassan kiegészül a helyi szervezet tanácsa is. 
Ebben az elnökség tagjain kívül a tagozatok vezetői kapnak helyet. Martonoson elnök
nek Sárkány Róbertét, a kanizsai Potisje Cserépgyár munkását, alelnöknek pedig Tan- 
dari Erzsébetet, az Elita Cipőüzem helybeli részlegének dolgozóját választották.”

((tg): Apparátus nélkül. -  Magyar Szó, 1990. VII. 4.)
A Demokrata Párt, a Vajdasági/Jugoszláv Szociáldemokrata Szövetség, az UJDI, a 

Vajdasági Horvátok Szövetsége, a VMDK, a Népi Radikális Párt és a Horvát Szocialista 
Liberális Párt közös közleményben tiltakozott a Dnevnik 1990. VI. 30-i számában 
megjelent cikk miatt, amely a tartományi kormánynak a sajtóval kapcsolatos eljárásával 
foglalkozva bírálta az ellenzéki szervezetek magatartását.

199«. VE 4.
Zomborban megalakult a VMDK nyugat-bácskai helyi szervezetének tagozata. El

nöknek Cirkli Rudolfot, alelnöknek Bosnyák Lajost választották meg.
(H. A.: Megalakult a VMDK tagozata. -  Magyar Szó, 1990. VII. 6.)

* * *
„ . . .  úgy véljük, hogy a kisebbségek nyelvén állami dotációval megjelenő lapoknak a 

kisebbségi önkormányzatokhoz kell tartozniuk. Abból kiindulva, hogy a VMDK-t a



vajdasági magyarok kisebbségi önkormányzata embrionális változatának tekintjük, úgy 
véljük, hogy a VMDK felelősségteljesen átvehetné a tájékoztatási eszközökkel kapcso
latos hatáskör azon részét, amelyet az állam ráruház, és vállalhatná a felelősséget azért, 
hogy ezeknek az intézményeknek a berendezkedését és működését alkalmazza a ,gaz- 
dásítás’ és a többpárti parlamentarizmus gazdasági és politikai feltételeihez.”

(Vékás János: A sajtóról. -  Napló, 1990. Vll. 4.)
1990. V E 5.

A Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület Újvidéken kerekasztal-értekezletet szer
vezett a nyelvhasználati törvény tervezetéről. Az összejövetelen a VMDK és a Vajdasági 
Magyar Művelődési Társaság is képviseltette magát.

(F-ch: A kisebbségi nyelvet kell védeni. -  Magyar Szó, 1990. VII. 7.)

* * *
„A VMDK vezetősége úgy véli, hogy e politikai szervezet csak akkor tudja felvállalni 

a hatékonyabb kisebbségi érdekképviseletet, ha a kisebbségi kérdés nem a politikai 
pártok vagy vezérek egyezkedésének tárgya, hanem ha a vajdasági magyarság minél 
szélesebb rétegei sorakoznak fel jogos igényeik képviselete mögött.”

(Vékás János: A VMDK és a dolgozók. -  Dolgozók, 1990. VII. 5.)
1990. V E 6.

A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia a következő levéllel válaszolt a 
VMDK elnökének levelére:

„A VTMA Elnöksége is tárgyalt 1990. VI. 29-i ülésén az ön leveléről ( . . . )  Törté
nelemtudományunk jelenlegi fejlettsége és az ideológiától való függetlenségének elért 
szintje, különösen pedig az a körülmény, hogy egyre hozzáférhetőbb az újabb korra 
vonatkozó, eddig a kutatók számára nagyobbára hozzáférhetetlen levéltári és egyéb 
forrásanyag, lehetővé teszi, hogy a legrövidebb időn belül (már a tudományos kutatások 
következő középtávú terveiben) felvessünk számos új kulcsfontosságú történelmi témát 
és kérdést, azokat, amelyeket eddig megkerültünk, vagy nem taglaltunk kellő rendsze
rességgel. Csak néhányat említünk e kérdések közül, amelyek iránt igen nagy és eleven 
érdeklődést tanúsít a történelemtudomány: Vajdaság szociodemográfiai változásai 1941- 
től napjainkig; a német és a magyar nemzeti kisebbség Vajdaságban a második világ
háborúban, 1941-től 1945-ig; az ellenforradalmi és quisling erőkkel való leszámolás a 
második világháború végén és a háború utáni években; a jugoszláv etatizmus Vajda
ságban 1945-től 1950-ig és a későbbiek során; a vajdasági falu a JKP politikájában a 
második világháború után; a Tájékoztató Irodával való leszámolás Vajdaságban; a nem
zeti kérdés és a nemzetek közötti viszonyok stb. ( . . . )  Felhívjuk továbbá a figyelmet 
az alábbi doktori értekezésre: A vajdasági magyarok helyzete 1941 és 1946 között, 
amelyet mgr. Kaszás Sándor tanársegéd jelentett be, és amely tudományosan feldol
gozza a VMDK levelében említett és kiemelt kérdéseket is.”

A Magyar Szó július 20-án jelentette meg az Akadémia válaszát és a VMDK-nak a 
Tanács által elfogadott viszontválaszát.



* * *

„¿ivko áoklovacki, a tartományi pártelnökség végrehajtó titkára is a referendumról 
szólva kifogásolta, hogy a Magyar Szó pénteki számában közölte a VMDK elnökének 
azon felhívását, hogy a magyarok nemmel szavazzanak a referendumon. Ez nem hathat 
a referendum kimenetelére, mondta, de nem szabad elfelejteni vagy elhallgatni.”

(F-ch: Erős baloldal kell. -  Magyar Szó, 1990. VII. 6.)

* * *
A Magyar Szó válaszolt Vékás Jánosnak a Naplóban kifejtett nézetére, amely szerint 

„a VMDK felősségteljesen átvehetné a tájékoztatási eszközökkel kapcsolatos hatáskör 
azon részét, amelyet az állam ráruház”, mondván: „Kapósak lettünk. S ez éppúgy zavar 
bennünket, mint egyes furcsa vélemények a sajtószabadságról. Minduntalan gazdát 
akarnak találni nekünk, aki aztán felelősséget vállal értünk, ügyel a sajtószabadságra. 
Értjük mi. Kell a szócső ( . . . )  Minden szerv, szervezet, párt, intézmény, szóval mindenki 
végezze tevékenységét saját legjobb belátása szerint, s mi majd odafigyelünk ( . . . )  S 
mindezért a felelősséget, engedtessék meg nekünk, magunk vállaljuk majd az olvasóink 
előtt.”

(S.: Kapósak lettünk. -  Magyar Szó, 1990. VII. 6.)
1990. V E 7.

„Eszem ágában sem volt a hatalomért marakodó pártok vitájába beleavatkozni. És 
éppen ezért furcsállottam is, hogy a VMDK vezetője, Ágoston András az én nevemben 
is arra szólította fel a magyarokat -  szavazzanak nemmel a referendumon! Kérem 
szépen, nem azt mondta, hogy a VMDK vezetőségének a véleménye szerint előbb a 
többpárti választásokat kell lebonyolítani és csak ezt követően meghozni az új alkot
mányt, amiről természetesen lehet és kell is vitatkozni, hanem idegesítő eréllyel utasított: 
a szerbiai pártok hatalmi marakodásábában szavazzak a tojásra! Eltekintve attól, hogy 
minden választópolgár magánügye, kire vagy mire mond igent és nemet, még mindig 
megválaszolatlanul marad a kérdés, ki és mikor hatalmazta fel Ágoston Andrást arra, 
hogy a vajdasági magyarság nevében beszéljen. Ki és mikor hatalmazta fel arra, hogy 
kijelentéseivel az itteni magyarságot a tojáspártiak mögött sorakoztassa fel? Évtizedeken 
át a nevemben, a nevünkben beszéltek az élgárda legkiválóbb tagjai, közöttük Ágoston 
András is, aki nemrégiben még a differenciálódás nagymestereként rendelkezett eleve
nek és holtak felett, most viszont a differenciáltak alapvető téziseit eltulajdonítva -  a 
magyarság vezéreként szeretne bennünket felsorakoztatni hol ide, hol oda. Lassan már 
oda jutunk, hogy csak az a jó magyar, aki a VMDK vezérecskéinek füttyszavára táncol. 
Oda jutottunk, hogy Ágoston András szerint az a jó magyar, aki Slobodan Milosevic, 
Bogdán Trifunovié és Nedeljko Sipovac helyett Vük Draskovicra, Veljko Guberinára 
és Ágoston Andrásra szavaz. . .  Kérem szépen, ez a referendum nem a magyarság ügye 
volt. Ez a referendum kizárólag a vezérek és vezérecskék ügye volt. Ebbe az előzetes 
erőpróbába rángattak bele bennünket vajdasági magyarokat is Ágoston Andrásék anél
kül, hogy akár a VMDK tagságának a véleményét is kikérték volna. Elegem van a 
szervezett tömegek nevében beszélő vezérekből és vezérecskékből. Elegem van abból, 
hogy füttyszóra akarnak táncoltatni. Az ellen viszont semmi kifogásom, hogy mindenki



arra a zenére táncoljon, amit a legjobban szeret. De az éltáncosok akkor csak a saját 
táncházuk nevében beszéljenek. Ennyit a demokráciáról. És a referendumról.”

(Fehér István: Tallózás, -  Magyar Szó, 1990. VII. 7.)
1990. V E 8.

Temerinben megalakult a VMDK helyi szervezete.
„A Harcosszövetség temerini szervezetének tagjai több szerb polgárral együtt meg

jelentek az Ifjúsági Otthonban, ahol Mihajlo Sukovic, a községi harcosszervezet elnöke 
nyíltan nemtetszését nyilvánította ki a VMDK temerini szervezetének megalakítása 
miatt. Figyelmeztetett, hogy Jugoszlávia nyugati részeiben már feltörtek az ország egy
ségére törő romboló erők, Ágoston András pedig felhívta az itt élő magyarságot, nem
mel szavazzon a Szerbia alkotmányára kiírt referendumon. Ezzel nem tett mást, mint 
elmélyítette a szakadékot az itt élő magyarok és szerbek között, és Szerbia ellensége 
lett.

Az elnök a temerini harcosszervezet álláspontjainak tolmácsolása után a harcosok és 
a megjelent szerb polgárok többségével együtt elhagyta az alakuló közgyűlést, azoknak 
azonban, akik ott maradtak, rögtönzötten biztosították a szimultán fordítást szerbhorvát 
nyelvre. Az alakuló közgyűlés légkörét nagyban befolyásolta a harcosszervezet tagjainak 
megjelenése. Azok, akik végig maradtak, több ízben szót kértek, és felszólalásaikkal 
rányomták bélyegüket az egész ülésre.

Ágoston András, akit a megjelent vendégek többször személyesen is megvádoltak, 
szerbül válaszolt. -  Elfogadom az önök álláspontját, de nem értek egyet vele. A de
mokratikus társadalomban meg kell hallgatnunk egymást, és meg kell tanulnunk, hogy 
különféle vélemények is léteznek. Eddig hallgattunk, de ezentúl nem -  mondta többek 
között. -  Ebben a szokatlan pillanatban is csak azt mondhatjuk, hogy továbbra is kiállunk 
a vajdasági magyarságot érintő minden fontos kérdésben. Jövőnket pedig nem a ká
derpolitikában, hanem az eszme erejében látjuk -  mondta a VMDK elnöke, akit a 
egybegyűltek megtapsoltak.

Á továbbiakban Csorba Béla és Vékás János kifejtették, hogy a VMDK nem nacio
nalista szervezet, még kevésbé párt, de politikai céljai mégis vannak. Ezek mellőzésével 
nem küzdhet a magyar nemzetiség, illetve kisebbség egyenrangúságáért, a demokratikus 
viszonyok megteremtéséért.

A körülményektől függetlenül az alakuló közgyűlésen megválasztották a temerini 
helyi szervezet elnökségét. A VMDK eddig mintegy 250 tagot számláló temerini szer
vezete Csorba Béla írót elnökké, Tóth Erzsébet tanárnőt és Guszton András újságírót 
pedig alelnökké választotta.”

(N-a: Eddig hallgattuk, de ezentúl nem. -  Magyar Szó, 1990. VII. 9.)

* * *
Tornyoson megalakult a VMDK helybeli tagozata. Elnöknek Homolya Zoltánt, alel- 

nöknek Kovács Istvánt és Homolya Arankát választották meg.



* * *

„Nem szólított fel bojkottra a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége sem, 
bár voltak ilyen híresztelések.”

(Papp Imre: Referendum után. -  Magyar Szó, 1990. VII. 8.)
1990. VE 10.

Juhász András, a budapesti Széchényi Könyvtár nemzetközi csere-osztályának mun
katársa Újvidéken megbeszélést folytatott a VMNYE és a VMDK képviselőivel.

(Túri Tibor: Ellenőrzés vagy békésen lassú továbbítási folyamat. -  Magyar Szó, 1990.
VII. 11.)

1990. V E 13.
Megalakult a VMDK nyugat-bácskai helyi szervezetének bezdáni tagozata. Elnökének 

Gordos Sándor pedagógust választották meg.

* * *
Temerin község képviselő-testülete megvitatta a községi szavazóbizottságnak a refe

rendumról szóló jelentését, és szavazattöbbséggel (9-en tartózkodtak) a következő ha
tározatokat hozta:

1. Elfogadja a községi szavazóbizottságnak a referendum eredményeiről szóló je
lentését.

2. A községi képviselő-testület támogatja a Harcosszövetség községi bizottságának 
eljárását, amelynek során a VMDK helyi szervezetének alakuló közgyűlésén közölték 
a harcosszervezet azzal kapcsolatos álláspontját, hogy a VMDK elnökének felhívása 
negatív hatású volt.

* * *
A Vajdasági Harcosszövetség Elnökségének ülésén „többen elmarasztalták a VMDK 

referendum előtti felhívását. Kecskés Mihály szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy 
a vajdasági magyarok szavazására, megjelenésére nem a felhívás hatott döntő befolyás
sal. Sokkal inkább az új oktatási törvény meghozatala, az ezzel kapcsolatos előzetes 
bonyodalmak, most pedig a készülő nyelv- és íráshasználati törvény, valamint az, hogy 
néhány helységben megjelent a ,halál a magyarokra’ felirat”.

(S. T. G.: Elégedetlenek az eredményekkel. -  Magyar Szó, 1990. VII. 14.)
1990. VE 14.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Tanácsa megtartotta 3. ülését.
Napirend

1. A VMDK Oktatási Szolgálatának megalakítása
2. A tájékoztatás kérdései és a VMDK
3. Tájékoztató a VMDK Programjának előkészítéséről
4. Tájékoztató a VMDK Elnökségének tevékenységéről
5. Tájékoztató a helyi szervezetek megalakulásáról
6. A belgrádi ellenzéki kerekasztal tevékenységének ismertetése



7. A VMDK emblémájának bemutatása
8. A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia válasza a VMDK levelére
9. Pénzügyi kérdések
10. Egyéb (ügyeletesség augusztusra, a VMDK Évkönyvének előkészületei stb.)

A VMDK ÁLLÁSPONTJAI A MAGYAR NYELVŰ 
TÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖKRŐL

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége politikai szervezet, amely kialakítja, 
kifejezi és képviseli a vajdasági magyarok kollektív érdekeit. E programcélok sikeresen 
megvalósulnak a szervezet mindennapi tevékenységében, ezért mindinkább bebizonyo
sodik, hogy az e nemzeti kisebbség kollektív érdekeinek egyetlen legitim képviselője. E 
megállapításokból kiindulva a VMDK Tanácsa július 14-i ülésén álláspontokat fogadott 
el a magyar nyelvű tájékoztatási eszközök helyzetével kapcsolatban.

1. A piacgazdálkodás feltételei között a nemzeti kisebbségek nyelvén a tájékoztatást 
csak az állam anyagi támogatásával lehet megvalósítani. Hogy e támogatást a szükséges 
mértékűre korlátozzuk, ugyanakkor pedig megvalósítsuk a rendelkezésre álló eszközök 
ésszerű felhasználását, mielőbb ki kell alakítani a kisebbségi nyelvű tájékoztatás kon
cepcióját, éspedig a kisebbségi önkormányzat keretében, amelyet a koppenhágai fórum 
legújabb dokumentumai is a kisebbségi jogvédelem legalkalmasabb formájaként jelöl
nek meg. E koncepció alapját az az eszme képezi, hogy az állam önként vállal kötele
zettséget arra, hogy a költségvetésből elkülönít egy bizonyos összeget többek között a 
Szerbiában élő magyarok szükségleteinek fedezésére is, és az így elkülönített összeget 
a kisebbségi önkormányzat keretében a nyilvános pályázat útján értékelt programokra 
fordítják.

2. A VMDK Tanácsa úgy véli, hogy az említett kisebbségi önkormányzat keretében 
kell biztosítani a tevékenység megfelelő anyagi alapját is. Ilyen értelemben a vajdasági 
magyarok kollektív érdeke, hogy megőrizze a kiárusítástól és a felelőtlen elidegenítéstől 
azt a nyomdával ellátott lap- és könyvkiadót, amelyet Fórum néven a társadalom adott 
a magyar kisebbségnek azzal a céllal, hogy az emhtett szerepkör magyar nyelven meg
valósuljon. Rendkívül fontos túlhaladni a jelenlegi felosztottságot (a legutóbbi átszer
vezés óta a Fórum keretében ezt a szerepkört négy vállalat látja el), hogy a lap- és 
könyvkiadói, valamint a nyomdai tevékenységet egy vállalat végezze a vázolt kisebbségi 
önkormányzat koncepcióval összhangban.

3. A jelenlegi helyzettel kapcsolatban a Tanács úgy véli, jó, hogy Vajdaság Képviselő
háza átvette a tájékoztatási eszközök alapítói jogát. Nem jó viszont, hogy e jogokat 
átruházta a Tartományi Végrehajtó Tanácsra. Az új pártok fennállása és potenciális 
választóik körében megszerzett támogatásuk ugyanis nagyon valószínűvé teszi, hogy 
Vajdaság Képviselőháza többé nem képviseli a választópolgárok összességét, tehát nincs 
meg a kellő legitimitása egy ilyen lépés megtételére.

Azon körülmények között, amelyek lehetővé teszik, hogy az átmeneti és politikailag 
rendkívüli érzékeny időszakban a Tartományi Végrehajtó Tanács kizárólag vagy túlnyo



mórészt a hatalmon lévő párt érdekeit képviselje, a Tartományi Képviselőháznak nem 
kellett volna lemondania a tájékoztatási eszközökkel kapcsolatos jogairól.

4. Most, amikor a Tartományi Végrehajtó Tanács megszerezte azt a jogot, hogy ki
jelölje a szerkesztéspolitika alapvető irányelveit, a VMDK Tanácsa két irányban fejezi 
ki érdekeltségét:

-  nélkülözhetetlen a Közösség bizonyos számú képviselőjének jelenléte a magyar nyel
vű tájékoztatási eszközök tanácsaiban;

-  az érdekeltek között megállapodásra kell jutni annak érdekében, hogy a VMDK 
megfelelő teret kapjon a Közösség munkájáról szóló autentikus szövegek önálló köz
lésére minden magyar nyelvű tájékoztatási eszközben.

E  követelések pozitív megoldása mindenképpen újabb lépést jelentene a vajdasági 
közélet demokratizálásának folyamatában. A magyar nemzeti kisebbség tájékoztatásá
nak a kifejtett javaslatokkal összhangban való megvalósítása bizonyíték lenne a vajdasági 
magyarok széles rétegei számára, hogy a jelenlegi hatalom nem szűkíti jogaikat, és hogy 
kész figyelembe venni érdekeiket.

A VMDK VISZONTVÁLASZA 
A VAJDASÁGI TUDOMÁNYOS ÉS 

MŰVÉSZETI AKADÉMIA VÁLASZÁRA
1. A VMDK Tanácsa megnyugvással fogadja, hogy a VTMA elismeri a probléma 

fennállását, és szükségesnek tartja a háborús időszak és az azt követő napok vajdasági 
eseményeinek egységes, összefüggő, valamint tudományosan pártatlan vizsgálatát. Ha
sonlóképpen, elégedettséggel fogadta az akadémiai tájékoztatót, mely szerint a VMDK 
által javasolt tárgykörben doktori disszertáció készül Aleksandar KasaS tudományos 
kutatásai alapján.

2. A VMDK Tanácsa azonban továbbra is úgy véli, hogy a háború utáni napokban a 
vajdasági magyarokkal szemben elkövetett atrocitások jelentőségükben túlmutatnak 
egy doktori disszertáció lehetőségein. Éppen ezért tovább szorgalmazza, hogy a téma
körben, akár nemzetközi összefogással is, tudócsoportnak kellene kihasználnia az irattári 
anyag hozzáférhetőségének növekedésével előálló új lehetőségeket. Ebben az ügyben 
csakis széles körű, jól megalapozott és a nép által még mindig őrzött dokumentumok 
és más forrásanyagok igénybevételével végzett kutatások hozhatnak eredményt.

3. A VMDK Tanácsa szükségesnek tartja, hogy az új fordulatról, valamint a második 
pontba foglalt állásfoglalásról értesüljön a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémia is. Mivel időközben jelentős dokumentum 
és más forrásanyag gyűlt össze a téma iránt érdeklődő polgároknál, a VMDK kéri az 
akadémiák véleményét arra vonatkozólag, hogy ezt a tudományos szempontból is je
lentős anyagot miként lehetne begyűjteni és közzétenni utólag.

** *
„ . . .  nyílt titok, hogy Vajdaságban mintegy százezer magyar szavazó szavazott nem

mel. S ezek után kell-e csodálkozni azon, hogy több helyen, Temerinben és Magyar-



csernyén például a helyi adatokkal manipulálva egyes politikai erők a demokrácia já
tékszabályaival szöges ellentétben olyan téziseket kezdtek hangoztatni, melyek szerint 
a vajdasági magyarság a köztársaság alkotmánya ellen szavazott.”

(Ágoston András: Ellenzékben? -  Magyar Szó, 1990. VII. 14.)
199«. VIL 15.

Megalakult a VMDK kúlai helyi szervezete.

* * *
Megalakult a VMDK zentai helyi szervezetének felsőhegyi tagozata.

* * *
Megalakult a VMDK moravicai és kishegyesi-feketicsi tagozata.

* * *
Temerinben „kedden a községi pártbizottság elnöksége, csütörtökön a Harcosszerve

zet községi bizottsága és a Szocialista Szövetség elnöksége, pénteken pedig a képvise
lő-testület tűzte napirendre a kérdést. Valamennyire egyöntetűen megállapították, hogy 
a köztársasági alkotmány meghozatalára kiírt népszavazás eredményeit nagyban befo
lyásolta Ágoston András, illetve a VMDK felhívása a magyar lakossághoz, hogy nemmel 
szavazzon a referendumon. Ezzel a felhívással a VMDK nemcsak a közösségnek, hanem 
a magyar nemzetiségnek is ártott ( . . . )  A referendum ellen csak a legkonzervatívabb, 
legreakciósabb erők léphetnek fel, és hogy vasárnap fizikailag is nem történt leszámolás, 
annak egyedül az a magyarázata, hogy a főleg szerb polgárokat egybegyűjtő Har
cosszövetség tagjai szerették volna elkerülni az alakuló közgyűlés zömmel magyar pol
gárainak a provokálását. Én állítom, ha Seklj vagy Draskovic jött volna Temerinbe 
pártot alapítani -  mondta többek között Sukovic -, a leszámolás elkerülhetetlen lett 
volna, mert nem engedhetjük meg, hogy bárki szétrombolja az évtizedek során építgetett 
együvé tartozásunkat a többnemzetiségű közösségben. (A harcosok nem jelentek meg 
a Szerb Megújhodási Mozgalom 1990. szeptember 14-én Temerinben megtartott ala
kuló közgyűlésén. -  A szerk. megjegyzése.)

Az említett fórumok támogatták a harcosszervezet fellépését, ami azt is jelenti, hogy 
elítélik Ágoston Andrásnak, a VMDK elnökének a felhívását. Továbbá a Szocialista 
Szövetség elnöksége határozatba foglalta, és a képviselő-testület társadalmi-politikai 
tanácsán is elhangzott, hogy a Tartományi Képviselőház elé kell terjeszteni Ágoston 
András és a Magyar Szóban a VMDK felhívását közlő szerkesztő felelősségének kivizs
gálását, valamint követelik ezek menesztését munkahelyükről ( . . . )  Akadtak olyanok 
is, akik sajnálták, hogy nem történt fizikai leszámolás, a józanabbak pedig arra intettek, 
hogy gyors és erőszakos intézkedéssekkel semmit sem lehet elérni.

Ágoston András nevét a múlt héten Temerinben több ízben is Tudmanéval, Seseljével 
együtt emlegették. Golub Dukic, az 1941-es Partizán emlékérem viselője pedig egyér
telműen fasisztának titulálta a VMDK-t. Mit akar Ágoston András? -  tette fel a kérdést 
Mihajlo áukovic a községi képviselő-testület együttes ülésén. -  Az autonomista politika



itt felejtett szócsöve lenne? Vagy Vajdaságot Magyarországhoz akarja csatolni? Vagy 
éppen bolond politikus, aki nem tudja, mit akar?”

(Nagy Magdolna: Felelősségre vonást követelnek. -  Magyar Szó, 1990. VII. 15.)

**  *
A Magyar Szó interjút közölt Kocsis Mihállyal abból az alkalomból, hogy a Tanács 

kinevezte a VMDK Oktatási Szolgálatának elnökévé.
1990. m  17.

A VMDK szabadkai helyi szervezete vitafórumot szervezett a Népkörben a nyelv- 
használati törvény tervezetéről. Bevezetőt Kongó Tivadar mondott.

1990. m  19.
Ágoston András eljuttatta Ádám Bokros Veronának, Vajdaság Képviselőháza elnö

kének a VMDK Tanácsának a magyar nyelvű tájékoztatási eszközökkel kapcsolatos 
álláspontjait a következő levél kíséretében:

„Tisztelt Elnökasszony!
Mellékelten küldöm a VMDK Tanácsának állásfoglalásait. Kérem, hogy hatáskörének 

megfelelően, s ha szükséges, személyes befolyását is latba vetve eszközölje ki, hogy a 
benne foglalt követelések megvalósuljanak.

Most, amikor a rendszerváltás legfontosabb és politikailag legérzékenyebb szakasza 
következik, úgy vélem, az egész vajdasági magyarság kollektív érdeke, hogy a Magyar 
Szó és a többi hírközlő eszköz, amely magyar nyelven tájékoztat, továbbra is külső 
kényszerítő befolyás nélkül végezhesse tevékenységét. A Magyar Szó főszerkesztőjének, 
Csorba Zoltánnak nagy érdeme van abban, hogy a lap fennállása óta először valóban 
megfelelő teret ad a magyarság létérdekeit taglaló írásoknak. Éppen ezért hasznára 
válna mindannyiunknak, beleértve az aktuális politikai vezetést is, hogy a Magyar Szó 
ebben a válságos időszakban ne kényszerüljön szerkesztéspolitikai irányváltásra. A ma
gyarság tömegei magukénak érzik a lapot, s ez az, amit a döntéshozatalkor mindenkinek 
figyelembe kell vennie.

Szeretném remélni, hogy egyetértünk a demokratikus megoldás szükségességében. 
Éppen ezért még egyszer arra kérem, személyesen is járuljon hozzá, hogy a VMDK 
állásfoglalásait a döntéshozatalkor megvizsgálják, s azokat politikai súlyuknak és jelen
tőségüknek megfelelően értékeljék.”

1990. m  20.
A Magyar Szó leközölte a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia július 6-án 

keltezett válaszát a VMDK április 19-én hozzá intézett levelére, valamint a VMDK-nak 
a Tanács július 14-i ülésén elfogadott viszontválaszát.

1990. VE 21

Megalakult a VMDK becsei helyi szervezete.



„Noha a szervezőbizottság idejében kibérelte a Samu Mihály Általános Iskola torna
termét, mégsem tarthatták itt az ülést, mert Beretka Ferenc, az iskola igazgatója pén
teken háromnegyed kettőkor küldött levelében közölte a szervezőkkel, nem áll 
módjában rendelkezésükre bocsátani a termet, mivel a községi végrehajtó tanács ha
tározottan ellenzi.

Mivel a sajtóban és a rádióban már megjelent, hol és mikor lesz a közgyűlés, és a 
meghívókat is szétküldték a szervezők, úgy döntöttek, nem változtatják meg a helyszínt.

Vasárnap délelőtt 8.30 órakor kezdtek gyülekezni az emberek a Samu Mihály Iskola 
zárt ajtaja előtt. Előbb csak mintegy húszán, a szervezők topogtak idegesen, tíz perccel 
később már ötvenen voltak, de tovább érkeztek az érdekeltek. Az alapító okmányt 
végül is 185-en írták alá, de mintegy 250-en vettek részt az ülésen ( . . . )  Valamivel 9 
óra után Bukovics András, a kezdeményezőbizottság legidősebb tagja a terem bejárati 
lépcsőjére állva köszöntötte az egybegyűlteket, és közölte a sajnálatos tényt, hogy az 
iskolának megtiltották a terem kiadását. Indítványozta, hogy a munkát a szabadban 
folytassák, ezzel is bizonyítva, hogy a VMDK tagjait ilyesfajta dolgokkal sem lehet 
elriasztani. Szavai nagy tapsot váltottak ki. Ezután a résztvevők megválasztották a mun
kaelnökséget, amely Knézi Péter elnöklő vezetésével rendhagyó módon, a tűző napon, 
lépcsőn állva kezdte meg a munkát.

Dr. Páll Sándor, a becsei kezdeményezőbizottság tagja bevezetőjében ( . . . )  leszögez
te, hogy a VMDK becsei körzeti szervezetének 650 tagja olyan erő, amelynek vélemé
nyét már nem lehet figyelmen kívül hagyni. A VMDK nem mások kárára szervezkedik, 
hanem az itt élő magyarság javára és érdekeinek hiteles képviselésére.

A megnyitóbeszéd közben a további bonyodalmak, méltatlankodások elkerülése vé
gett Beretka Ferenc iskolaigazgató saját felelősségére kinyittatta a terem ajtaját, és így 
a jelenlevők már jobb körülmények között folytathatták a közgyűlést ( . . . )  Dr. Hódi 
Sándor a szervezet egyik legnagyobb problémájának minősítette, hogy eddig nem volt 
alkalma megfelelő propaganda kifejtésére, majd ismertette a VMDK Tanácsának a 
tartományi kormány legújabb, a sajtóval kapcsolatos intézkedése nyomán hozott állás- 
foglalását. Vékás János a témához kapcsolódva kifejtette, hogy a VMDK-ban fontol
gatják egy saját hetilap kiadásának lehetőségét ( . . . )  A VMDK becsei körzeti 
szervezetének elnökévé dr. Páll Sándort, alelnökké pedig Knézi Pétert és Huszágh 
Endrét választották meg.”

(Lajber György: Az utcán kezdődött. -  Magyar Szó, 1990. VII. 23.)

* * *
Keviben megalakult a VMDK zentai helyi szervezetének tagozata. Híres Endre in

dítványozta, hogy a VMDK hivatalosan is csatlakozott azokhoz a szervezetekhez, ame
lyek Tőkés László erdélyi református püspököt az idei Nobel-békedíjra javasolják. A 
tagozat elnökévé Szabó Jánost, alelnökévé Gerhard Jánost választották meg.

(P. P.: Megalakult a VMDK alosztálya Keviben. -  Magyar Szó, 1990. VII. 23.)

* * *
Megalakult a VMDK topolyai helyi szervezetének gunarasi tagozata.



* * *

Dr. Uzon Miklós a Magyar Szóban javasolta, hogy a VMDK keretében újítsák fel a 
diákok magánházaknál való ingyenes étkeztetésének megszervezését.

199«. VE 27.
„A VMDK szabadkai helyi szervezetének elnöksége legutóbbi ülésén több lényeges, 

sokakat érintő és érdeklő kérdést vitatott meg. Ezek közül a közvélemény (nem csupán 
a szabadkai és nemcsak a magyar közvélemény) legszélesebb érdeklődésére az a 
kezdememényezés tarthat számot, amely szerint petíció útján kell kieszközölni a Sza
badkai Népszínház művelődési-művészeti funkciójának helyreállítását.”

(Szöllősy Vágó László: Petíció a színházért. -  Magyar Szó, 1990. VII. 27.)
1990. V E 30.

Ágoston András átadta a Szerbiai Végrehajtó Tanács Közigazgatási Titkárságán a 
VMDK politikai szervezetként való bejegyzésért folyamodó kérvényt.

* * *
/

Ágoston András Szerbia Elnökségének átadta az elnökség elnökéhez címzett levelet 
és a hozzá mellékelt memorandumot.

Tisztelt Elnök Úr!
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének nevében azzal a kéréssel fordu

lok Önhöz, hogy fogadja a Közösség küldöttségét.
A küldöttség célja, hogy tájékoztassa Önt e politikai szervezet tevékenységéről és a 

Szerb SZK Alkotmányának meghozatalával kapcsolatos javaslatairól.
A VMDK ebben a pillanatban az egyetlen legitim politikai erő, amely kialakíthatja, 

kifejezheti és képviselheti a vajdasági magyarok kollektív érdekeit, meggyőződésem 
tehát, hogy az ilyen beszélgetés indokolt lenne, és meghozná a szükséges eredményeket.

Ágoston András, a VMDK elnöke
P.S.
Mellékelem a vajdasági magyaroknak a demokratikus Szerbiában való helyzetével 

kapcsolatos álláspontjainkat, és néhány dokumentumot, amelyek tájékoztatnak a 
VMDK-nak és elnökének tevékenységéről.

A VAJDASÁGI MAGYAROK HELYZETE 
A DEMOKRATIKUS SZERBIÁBAN

A parlamenti demokrácia és a piacgazdálkodás bevezetése a Szerb Köztársaságban 
és annak az ideológiai koncepciónak a megszüntetése, amely meghatározta a szerbek 
és a magyarok viszonyát a reálszocializmus időszakában, szükségessé teszi, hogy a nem
zetek közötti viszonyok szabályozásának összefüggésében megvizsgáljuk az eddigi prob
lémákat, és mindkét fél számára elfogadható alapokat teremtsünk a közös élethez és 
a magyar nemzeti kisebbség szabad demokratikus fejlődéséhez. A Vajdasági Magyarok



Demokratikus Közössége, mint politikai szervezet megfogalmazza, kifejezi és képviseli 
a nemzeti kisebbség kollektív érdekeit. A szervezet napi tevékenységében a program
célokat sikeresen megvalósítja, így egyre inkább igazolja, hogy a vajdasági magyarság 
egyetlen legitim képviselője. A gyakorlatban bebizonyosodott legitimitásából kiindulva 
a VMDK rendelkezik valamennyi szervezeti és politikai feltétellel ahhoz, hogy az e 
témáról folytatandó tárgyalásoknak alanya legyen. A szervezet kész saját képviselőivel 
és szakembereivel közvetlenül részt venni új törvények és előírások előkészítésének 
minden fázisában, amelyek érintik a magyar nemzeti kisebbség helyzetét.

1. A politikai helyzet, amelyben a demokratikus Szerbiában élő magyar kisebbség 
sorsát meg kell határozni, ellentmondásos és olyan elemekkel terhelt, amelyek nehezítik 
egy szélesebb európai nézőpontból is elfogadható megoldás megtalálását.

Másrészt a politikai és a gazdasági rendszerben bekövetkező gyökeres fordulat ön
magában is megteremti az igényt és a lehetőséget a demokratikus megoldásokra. A 
magyar nemzeti kisebbséghez való viszony terén örökölt súlyos problémák ellenére a 
köztársaságnak és magának a kisebbségnek is érdeke, hogy az ilyen megoldások felku
tatásával öszönözze és támogassa a nyitást Európa felé.

A demokratikus Szerbiában élő magyar nemzeti kisebbség helyzetének vizsgálatában 
a kiindulópont mindenképpen 1988 októbere. A Vajdaságban ekkor következett be a 
dogmatikus rendszer bukása, amely Szerbiával szemben ellenzékben volt, és a köztár
saság keretében a bezárkózás és az elkülönítés tendenciáját képviselte. A magyar nem
zetiség számára a „népek és nemzetiségek egyenjogúságának megvalósítása” területén 
elért formális eredmények ellenére a majdnem két évtizedig fennálló rendszer vezető 
csoportjának uralma az asszimilációs folyamat felgyorsulását, lényegében az egyenjo
gúság hiányát és a nemzeti tudat háttérbe szorítását hozta. Az oktatás területén az 
uralkodó ideológiai koncepció következményei végzetesek. Az oktatási rendszer vált az 
asszimiliációs folyamat felgyorsulásának legerőteljesebb generátorává. (Itt meg kell em
líteni, hogy az új köztársasági oktatási törvények nem hoznak pozitív változásokat.)

A magyarok számára kétségtelen nyereség, hogy a megszüntetett rendszer politikáját 
képviselők részleges bukávásal szabad tér keletkezett a tájékoztatási eszközökben. így 
kezdődött meg a nyilvános vita a vajdasági magyarok valódi kollektív érdekeiről.

Probléma abban mutatkozik, hogy a régi politikai garnitúrát egy lényegében bolsevik 
orientációjú, a nemzetek közötti viszonyok problémáit illetően nem kellően kompetens 
garnitúra váltotta fel, amely a manipulált választásokon nemcsak hogy nem tudta bi
zonyítani létjogosultáságát, hanem azt a tekintélyt is elvesztette, amely iránta kezdetben 
megnyilvánult. E garnitúra illetékességének és ama készségének hiánya, hogy a létező 
problémákat a parlamenti demokráciára jellemző eszközökkel oldja meg, különösen a 
nemzetek közötti viszonyok alakulásában nyilvánult meg. Az új tartományi garnitúra 
ugyan joggal kritizálta elődei politikai módszereit és globális stratégiáját, de a nemzeti 
kisebbségek helyzetét illetően megmaradt a régi, elfogadhatatlan álláspontok mellett. 
A párbeszédre való készség hiánya, az intolerancia és a bekövetkező változások lénye
gének meg nem értése oda vezetett, hogy nemcsak a Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közösségében teszik fel a kérdést: vajon a hatalom az ellenzék oldalára akar-e taszítani 
egy nemzeti kisebbséget? A legfrissebb példa, amely ezt bizonyítja, a köztársasági nép
szavazás. Lehetséges-e, hogy a népszavazást többek között azért írják ki, hogy az ál



lammal szemben álló ellenségeket találjanak? Vajon egy demokiatikus társadalomban 
egy politikai szervezet állásfoglalása a nemleges válasz mellett egyben az állam meg
döntését szolgáló aktust jelenti-e? És végül lehet-e azt állítani, hogy a választópolgárok 
osztályozása nemzeti hovatartozás szerint, úgy, ahogyan ez a Vajdaságban történt, a 
nemzetiségeknek és a nemzeteknek nyomtatott külön-külön szavazólapok alkalmazá
sával, nem a szavazás titkossága elvének megsértését jelenti? Azok -  köztük felelős 
tartományi tisztségviselők is -, akik e kérdésekre igenlő választ adnak, nagyban hozzá
járulnak ahhoz, hogy jelenleg a vajdasági magyarok rendkívül nagy része úgy látja, hogy 
az 1988 októbere után létrehozott rendszer a korábbinál represszívebb.

2. Van kiút. A kiutat a nemzeti kisebbségek helyzetének a nemzetközi normákkal 
összhangban történő rendezése jelenti, amelyeket a megfelelő nemzetközi szervezetek 
határoztak meg azokban a dokumentumokban, amelyeket országunk is aláírt. E cél 
elérésének eszköze az alkotmány és a megfelelő törvények.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége úgy véli, hogy az integrális önigaz
gatás rendszerének keretében a párt ellenőrzése alatt alkalmazott modell belső tarta
lékai kimerültek, ezért újjal kell felcserélni. Az új modellnek összhangban kell lennie a 
demokratikus országokban már elért eredményekkel. Ilyen értelemben a nemzeti ki
sebbségek egyéni és kollektív jogait abból a tényből kiindulva szavatolják, hogy ezek az 
általános emberi jogokból erednek. E jogokat az alkotmányos és törvényes rendelke
zések szavatolják. A nyugati pluralista társadalmak fejlődése biztosítja a kisebbségek 
és általában a kisebbségi vélemény különbözőségének demokratikus tiszteletben tartá
sát. A konkrét körülményektől függően egyes kisebbségi jogokat a pozitív diszkrimináció 
rendszerében szavatolják. A VMDK úgy véli, hogy sok év után Európában olyan új 
helyzet alakult ki, amelyben a demokrácia és a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása 
az egyesült Európa fontos feltétele.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nem fogadja el azt az álláspontot, 
hogy a nemzeti kisebbségek kérdése minden ország kizárólagos belügye, ezért felelős
ségteljesen, de önállóan együttműködik a magyar állam szerveivel és egyes nemzetközi 
szervezetekkel. Ezzel összefüggésben a Közösség figyelmet fordít annak szükségessé
gére, hogy a külső tényezőkkel fenntartott kapcsolatokban kifejezze a szerb állam iránti 
lojalitását.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége amellett van, hogy az alkotmány 
révén teremtsék meg a kisebbségi önkormányzatot, amely a perszonális elven alapszik. 
A Közösség ezt az intézményt abban a formájában értelmezi, ahogyan arról a koppen
hágai konferencián is szó volt, tehát olyan közjogi intézményként, amely lehetővé fogja 
tenni egy meghatározott nemzeti kisebbség -  ez esetben a vajdasági magyarság -  kol
lektív érdekeinek kifejeződését, valamint bizonyos funkciók ellátását is, melyeket az 
állam saját illetékességi köréből átenged számára. A szerveződés perszonális elve azon 
tényre való tekintettel szükséges, hogy a magyarság gyakorlatilag a Vajdaság tartomány 
egész területén megtalálható.

Ami a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségét illeti, olyan politikai szervezet, 
amely a magyar nemzeti kisebbség vertikális szerveződése iránti igény kifejeződéseként 
jött létre. Célja a nemzeti kisebbség kollektív érdekeinek minél hatékonyabb megfogal
mazása, kifejezése és képviselete. Ez a vajdasági magyarság első autentikus szervezete,



mely demokratikus eszközökkel alulról építkezik, a vezetőség külső befolyása és nyo
másgyakorlása nélkül. Hogy az összes vezetőség szorosan kötődik e kisebbség tagjaihoz, 
azt nemcsak a 18 ezer szervezeti tag bizonyítja, hanem az a tény is, hogy a legutóbbi 
nyilvános véleménynyilvánításon 115 ezer magyar szavazott a Közösség vezetőségének 
intencióival összhangban. 1988 után a vajdasági magyarság politikai eszmélése és poli
tikai megszerveződésre való készsége evidens jelenség. A Vajdasági Magyarok Demok
ratikus Közösségében úgy látjuk, hogy e politizálódásnak demokratikus jellege van, és 
hogy a vajdasági magyar nemzeti kisebbség kész az együttműködésre és az egyenjogú 
közös életre minden néppel és nemzeti kisebbséggel, mely Szerbiában és Jugoszláviában 
él. Természetesen a demokratikus társadalmi keretekkel és a piacgazdasági elvekkel 
összhangban vannak saját kollektív igényei is az autonóm társadalmi életre vonatkozóan, 
de mentes a bezárkózási törekvésektől, mert nyitott akar lenni minden értékes civilizá
ciós hatás előtt. A magyaroknak mint nemzeti kisebbségnek ez a státusa a piacgazdál
kodás és a nemzetközi nyitás feltételei közepette lehetővé teszi, hogy e kisebbség 
ideológiai misztifikáció nélkül betöltse a Szerbia és Magyarország közötti híd szerepét.

3. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének a köztársaság területi integ
ritásával kapcsolatos álláspontját a Közösség programja határozza meg. Ennek az ál
láspontnak a lényege az állam azon jogán alapul, hogy egész területén érvényesítse 
szuverenitását. A szuverenitás megvalósításának demokratikus módszere a nemzetiségi 
konfliktusok elkerülésének feltétele, a közeledés eszköze pedig a dialógus. A jogállam 
működése nélkül nincs hatékony társadalom, de a hatalomnak az egyedül a többpárt
rendszerben megvalósuló ellenőrzése a feltétele annak, hogy a hatalom ne romoljon 
meg. Ezen elvekből kiindulva a VMDK úgy véli, hogy Kosovo pillanatnyilag a köztár
saság legnagyobb problémája. Elfogadhatatlan az etnikailag tiszta Kosovóra irányuló 
törekvés, de csak a demokratikus módszer és a dialógus megteremtése vezethet valódi 
eredményhez: mindenki egyenjogúságához és a szabad együttéléshez. A kosovói 
összetűzés természete és alapvető jellege legalább két dologra mutat rá. Először, hogy 
a magyar nemzeti kisebbség közvetlenül nem befolyásolhatja a kimenetelt. Másodszor, 
a közvetett befolyás lehetséges, mert a köztársaságon belüli közélet általános demok
ratizálásához való hozzájárulás és a polgári kötelezettségek lelkiismeretes teljesítése 
pozitívan hathat a válság megoldására.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége számára a területi autonómia kér
dése másodrendű jelentőséggel bír a perszonális elven nyugvó kisebbségi önkormányzat 
megteremtésének szükségességével szemben. Az autonómia minőségének kérdése és 
jogi természete a Vajdaságban és a köztársaságban mint államban élő népek és nemzeti 
kisebbségek közötti tárgyalások és megállapodás tárgyát kell hogy képezze.

Újvidék, 1990. július 27.
1990. V E 31.

„A szövetségi kormány pártja eddig a legelfogadhatóbb politikai párt -  nyilatkozott 
saját nevében Ágoston András, a VMDK elnöke. Meggyőződése, hogy a VMDK, ha 
részletesen tájékozódik a szövetségi kormány jövőbeli szervezettségéről, be fog kapcso
lódni tevékenységébe.”

(Tanjug: Különböző reagálások. -  Magyar Szó, 1990. VII. 31.)



1990. vm . 3.
Szabadkán a VMDK helyi szervezete elnökségének határozata értelmében megkez

dődött az aláírásgyűjtés a Népszínház eredeti funkciójának visszaállításáért. Az ebből 
az alkalomból rendezett sajtótájékoztatón közölték, hogy az akcióhoz csatlakozott a 
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének helyi szervezete is.

A petíció szövege a következő:
„Alulírottak a leghatározottabban kérjük az illetékes községi és tartományi szerveket, 

hogy a saját hatáskörükben intézkedjenek a szabadkai Narodno pozoriste -  Népszínház 
eredeti funkciójának visszaállítása érdekében. Ennek keretében elsősorban azt kérjük, 
hogy:

-  állítsák vissza a színház korábbi szervezési formáját, azaz a magyar, valamint a horvát 
és a szerb társulatot;

-hassanak oda, hogy a színház műsorpolitikájának kialakításában (mint korábban) 
érvényesülhessen a közönség véleménye;

-  sürgősen intézkedjenek, hogy a színház nagytermét tegyék alkalmassá színházi, ope
ra- és klasszikus balettelőadások megtartására, továbbá gondoskodjanak az épület hely
reállításáról;

-  kötelezzék a színház magyar társulatát a vajdasági magyarlakta falvakban és váro
sokban való rendszeres vendégszereplésre, az ott élő lakosság kulturális igényeinek 
kielégítése érdekében;

-  akadályozzák meg a színház vagyonának további herdálását.”
Az aláírásgyűjtési akcióhoz csakhamar a VMDK többi helyi szervezete is csatlakozott. 

(A petíciót több mint 20 ezren írták alá. -  A szerk. megjegyzése.)
1990. vm . 4.

A budapesti Magyar Nemzet némileg rövidítve közölte a VMDK álláspontjait a Szer
biában élő magyarok helyzetéről, azzal a megjegyzéssel, hogy a dokumentumot a Kül
ügyminisztérium sajótfőosztálya bocsátotta a lap rendelkezésére.

**  *
„Ebből a referendumból sok minden kiderült. Számomra érthetetlen, függetlenül 

attól, hogy magyar nemzetiségűekről van szó, hogy saját államuk alkotmányának meg
hozatala ellen szavazzanak. Talán tájékozatlanságról van szó? Ha a többpárti választá
sokon szavaztak volna így, akkor még megérteném. Úgy gondolom, hogy itt valaki más 
belekeveredett az ügybe, hogy problémát okozzon nekünk ( ....) -  mondta többek között 
Nikola Bubnjevic, a szerbcsernyei küldöttség vezetője, a magyarcsernyei képviselő-tes
tület legutóbbi ülésén (. . . ) A szerbcsernyei küldöttség a referendum eredményéből 
kifolyólag indítványozta, hogy mérjék fel: maradhat-e községi székhely Magyarcsemye, 
miután polgárai így szavaztak?”

(Kecskés István: Összekevert fogalmak. -  Magyar Szó, 1990. VIII. 4.)



1990. VIIL 9.
Ágoston András nyilatkozatot adott a Belgrádi Rádiónak, s kifejtette a VMDK-nak 

a személyi elven alapuló kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos elképzelését.
1990. v m  14.

„A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Horvátok Vajdasági Demokra
tikus Szövetsége és a Radikális Néppárt helyi szervezete beadvánnyal fordult a községi 
képviselő-testülethez: működéséhez helyiséget igényel.

A községi illetékesekkel tartott megbeszélésen a jelek szerint (eddig) nem sikerült 
közös nevezőre jutni. Tudniillik a három alternatív közösség kérelmére az illetékesek 
a Veljko Vlahovic Munkásegyetem harmadik emeletén javasoltak egy-egy termet.

-  Az ilyen megoldást mi nem fogadhatjuk el -  mondja Dudás Károly, a VMDK 
szabadkai szervezetének alelnöke. -  Nemcsak azért, mert a harmadik emeletről van 
szó, hanem azért sem, mert október elejét-közepét jelölték meg, amikor átvehetjük az 
irodákat.”

(K. F.: Hely(iség)et kér az alternatíva. -  Magyar Szó, 1990. VIII. 14.)
1990. v m  19.

Újvidéken a telepi katolikus templom melletti kertben Szent István-napi megemlé
kezést szervezett a VMDK újvidéki helyi szervezete. Ünnepi beszédet Papp Ferenc 
elnök mondott.

A jeles napról megemlékezett a VMDK több tagozata is (Zombor, Tornyos).
1990. v m  24.

Baéki Maglicon Szerbia Szocialista Pártjának bemutatkozásán Mihalj Kertes kijelen
tette, hogy Ágoston és pártja megfélemlíti a magyarokat, s az efféle nacionalista pár
toknak nincs helyük Vajdaságban.

(N. Vujovic: Nacionalne partije nece proci. -  Dnevnik, 1990. Vili. 25.)
1990. v m  25.

A VMDK adai székházában a VMDK Elnöksége által kinevezett bizottság jelentése 
alapján megtörténtek az előkészületek a VMDK Hírmondó megindítására. (A VMDK 
Hírmondó első száma 1990. szeptember 17-én jelent meg. -  A szerk. megjegyzése.)

1990. v m  27.
„Nova Gajdobrán is beszélt Kertes, mondván, hogy személyesen csak két párt mű

ködését ellenzi: a SeSelj-féle csetnikpártét és az Ágoston-féle VMDK-ét.”
(Magyar Szó, 1990. VIIL 27.)

* * *
Belgrádban, Szerbia Végrehajtó Tanácsában Vékás János átvette a VMDK hivatalos 

bejegyzéséről szóló végzést.



1990. vm . 28.
A VMDK tartományi szintű tanácskozást szervezett Szabadkán Szerbia alkotmányá

nak tervezetéről.
1990. vm 30.

A VMDK adai székházában tanácskozást tartottak az egészségügyi szakbizottság meg
alakításáról.

199«. VÉL 31.
/

Kanizsán a városháza nagytermében Ágoston András ismertette a VMDK választási 
előkészületeit. A szervezet programcéljaival összefüggésben pedig Vékás János kifej
tette, hogy mindenekelőtt a személyi elven alapuló kisebbségi önkormányzat létreho
zására irányulnak. Ez ügyben a szervezet memorandumot intézett Slobodan 
MiloSevichez, és kérte, hogy még az alkotmány meghozatala előtt fogadja képviselőit.

1990. IX. 1.
Megalakult a VMDK gazdasági szakértői bizottsága.

1990. DC 2.
A kikindai Ifjúsági és Pionírotthonban Ágoston András és Vékás János ismertette a 

VMDK programcéljait.
1990. IX. 4.

Szabadkai központtal megalakult a Kosztolányi Dezső diáksegélyező alapítvány.
1990. IX. 5.

A VMDK tartományi és becsei helyi vezetői Becsén megbeszéléseket folytattak a 
Népi Radikális Párt vezetőivel.

1990. DC 7.
Ágoston András részt vett a vajdasági pártok és politikai szervezetek Ante Marko- 

victyal folytatott megbeszélésen.
1990. DC 8.

A VMDK Elnöksége 7. ülésén megvitatta a szervezet őszi munkatervét, a Magyar
ságkutató Intézet létrehozatalával és a nemzetiségi kerekasztal megszervezésével kap
csolatos kezdeményezést, valamint a VMDK Hírmondó megjelentetésével kapcsolatos 
előkészületeket.

1990. DL 10.
A VMDK kanizsai körzeti szervezetének elnöksége környezetvédelmi deklarációt fo

gadott el.



* * *
A VMDK szabadkai szervezetének művelődési szakosztálya vitafórumot szervezett 

Milyen színházat akarunk? címmel.
* * *

A Vajdasági Társadalmi Könyvviteli Szolgálat zentai fiókjának adai kirendeltségében 
megnyílt a VMDK folyószámlája. Száma: 66210-678-2580.

1990. I X 15.
A zágrábi Vjesnik interjút közölt Ágoston Andrással.

1990. IX. 16.
Székelykevén megalakult a VMDK Pancsovai Körzeti Szervezete. Elnöknek Poros 

Juliannát, alelnöknek Balassa Juliannát és Csete Szemesi Évát választották.

* * *
Szabadkán megalakult a VMDK tudomány- és művelődésügyi bizottsága. Vezetőjévé 

dr. Szöllőssy Vágó Lászlót választották.

* **
A VMDK tagjai Temerinben megvitatták a szervezet programtervezetét.

1990. K . 17.
Megjelent a VMDK Hírmondó 1. száma.

* **
Entz Géza, a Magyar Köztársaság miniszterelnöki hivatalának államtitkára Adán meg

beszélést folytatott a VMDK Elnökségével. A magyar kormányküldöttség jelezte, hogy 
a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségét olyan politikai szervezetnek tekinti, 
amely kiegyensúlyozottan képviseli a Jugoszláviában élő magyarság érdekeit, s amelyhez 
-  az állami szervek mellett -  egyenrangú hivatalos tárgyalópartnerként viszonyul.

* * #
A VMDK Elnöksége 8. ülésén megvitatta a tagdíjbeszedéssel, a tagsági igazolvány 

kiosztásával és a Hírmondó terjesztésével kapcsolatos kérdéseket, valamint tárgyalt a 
VMDK szakszolgálatainak megalakításáról.

1990. IX. 18.
A becsei szervezet elnöksége közleményben ítélte el a Politikának a magyar nőket 

sértő cikkét, és követelte a lap fő- és felelős szerkesztőjének felelősségre vonását.

* * *
A temerini szervezet aláírásgyűjtést szervezett annak érdekében, hogy a művelődési 

ház (amelyet a nép önkéntes munkával épített) ne a Szerbiai Szocialista Párt, hanem 
az I. helyi közösség tulajdonába kerüljön.



* * *

A szabadkai szervezetben vitát szerveztek Veszélyben a kisebbségi jogok és a nyelvi 
egyenrangúság címmel. Kongó Tivadar mondott bevezetőt.

1990.1X 19.
Hét vajdasági ellenzéki politikai szervezet sajtótájékoztatót tartott a tájékoztatási esz

közökkel kapcsolatos álláspontjáról.
1990. IX 20.

A VMDK tanácskozást szervezett Újvidéken a Vajdaságban élő kisebbségek együtt
működésének lehetőségeiről a horvát, a román és a szlovák kisebbségi szervezetek 
Képviselőivel.

* * *
Slobodan Milosevic, Szerbia Elnökségének elnöke fogadta Ágoston Andrást. A be

szélgetés tartalmát a Hírmondó 2. száma közölte.
1990. K . 21.

A kanizsai szervezet a Horgosi Művelődési Házban bemutatta Siflis Zoltán Nehéz 
idők című videofilmjét, amely a beszolgáltatás korszakáról ad hiteles képet.

1990. IX 23.
Megakalult a VMDK Kikindai Körzeti Szervezete. Elnöknek Konecsni Tomiszlávot, 

alelnöknek Márton Zoltánt és Tóth Istvánt választották.

* * *
Megalakult a VMDK topolyai tagozata. Elnöke Palágyi Gábor, alelnöke Sisák Isván 

és Rabitovszki Tibor lett.

* *  *
A VMDK oktatási szakszolgálata Zentán tanácskozást szervezett.

1990.1X24.
Az Újvidéki Televízió Napjaink című műsorának témája a nemzeti homogenizálódás 

és a önszerveződés volt. A beszélgetésben a VMDK-t Ágoston András, Csorba Béla 
és Dudás Károly képviselte.

1990. IX 25.
A becsei szervezet vitát rendezett a VMDK programtervezetéről.

1990.1X27.
A VMDK vezetői közleményben foglaltak állást azzal az értesüléssel kapcsolatban, 

hogy a VMDK kongresszusa alatt Vojislav Seselj híveivel Adára akar menni. A közle
mény leszögezi, hogy Vojislav áeklj látogatását teljes egészében a belügyi szervek ha



táskörébe utalják. Ugyanakkor Vük DraSkovicnak, a Szerb Megújhodási Mozgalom 
elnökének táviratával kapcsolatban, amelyben a szervezet tagjainak éajetinai megvere- 
tése miatt tiltakozó gyűlésre hívta a VMDK tagjait, leszögezik, hogy támogatják az 
SZMM elégtételi törekvését azzal a céllal, hogy az erőszakot meghátrálásra késztessék 
a politikai harc demokratikus módszerei előtt.

* * *
Ágoston András Újvidéken részt vett a hat vajdasági ellenzéki szervezet sajótájékoz- 

tatóján, amelyen a Kosovóval kapcsolatos politikai álláspontokat ismertették.
1990. DC 28.

/

A Dnevnik interjút közölt Ágoston Andrással.
1990. DC 29.

Adán több mint 500 küldött és vendég részvételével megtartották a VMDK I. kong
resszusát. Bevezetőt Ágoston András mondott, a szervezési kérdéseiről Vékás János 
számolt be, a programtervezetről folytatott vitát dr. Hódi Sándor összegezte. A szak- 
bizottságok beszámolói és a vita után a küldöttek elfogadták a VMDK programját, 
módosították az alapszabályt, és bizalmi szavazáson erősítették meg az eddigi elnökséget 
és a tanácsot. Az ellenőrzőbizottságba Gyuráki János visszalépése után dr. Agyánszki 
Jánost választották.

A kongresszuson a vendégek között jelen volt Őszi István, a Magyar Köztársaság 
belgrádi nagykövete, Duray Miklós, a pozsonyi Együttélés Politikai Mozgalom elnöke, 
Antun Skenderovic, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetségének alelnöke és 
Zalatnay István, a Magyar Köztársaság kormányfőjének tanácsosa is.



A VMDK ES A TÖBBPÁRTI VÁLASZTÁSOK
A VMDK nem párt, hanem széles politikai érdekszervezet, demokratikus nyomás- 

gyakorló csoport. Az első többpárti választásokon 1990 decemberében azért vett részt 
mert egyetlen párt sem vállalta hogy a VMDK követeléseket a személyi elven alapuló 
kisebbségi önkormányzatot, az 1944-45-ös vérengzések ártatlan áldozataira vonatkozó 
tudományos kutatások serkentését és ami talán a legfontosabb, a magyar iskolák kér
dését.

Nem történt semmilyen meglepetés. A VMDK 31 képviselőjelöltje megkapta a ma
gyar szavazópolgárok mintegy nyolcvan százalékának a szavazatát. A magyarság ezzel 
bizonyságot tett nemcsak a politikai realitásérzékéről, hanem öntudatáról és meggyő
ződéséről is, hogy a VMDK által meghirdetett politikai stratégia hasznára válik mind
annyiunknak, akik azért küzdünk, hogy ezen a tájon minél több magyar minél tovább 
megmaradhasson magyarnak.

A szavazó magyarok szertefoszltaták azon kevesek reményét, akik úgy gondolták, 
nem a határozott és megfontolt önállóság a követendő eszmény a vajdasági magyarság 
politikai törekvéseiben, hanem a segélykérő dörgölódzés, aminek eredménye egyesek 
számára lehet jó zsíros felügyelői állás, de ami a magyarság egészének a többpártrend
szer körülményei között nem hozhat fölemelkedést.

S van még valami, ami szintén fontos. Azzal, hogy a vajdasági magyarok a szerb sajtó 
dörgedelmes szidalmai ellenére, s a magyar hírközlő eszközök támogatása nélkül mégis 
rátaláltak a helyes útra és a VMDK-ra szavaztak, történelmi tettet vittek véghez. Tu
datosan, az egész magyarságban gondolkodva hozzájárultak, hogy a vajdasági magyar
ság, ha nem is szeretett, de megbecsült politikai ellenfélként lehet jelen a szerb politikai 
porondon.

A választások után a helyzet világos. A magyarok nem a szerbek illetve a győztes 
Szerbiai Szocialista Párt ellen szavaztak, hanem magyarságuk védelmében a VMDK-ra. 
Természetes, hogy a VMDK-képviselők, remélhetőleg a más pártok színeiben megvá
lasztott magyar képviselőkkel együtt síkraszállnak majd a vajdasági magyarság jogaiért. 
Ugyanolyan természetes, hogy a VMDK-képviselők minden erejükkel és tudásukkal 
hozzájárulnak majd a Szerb Parlament hatékony munkájához és a demokratikus meg
oldások közös felkutatásához. S végül természetes az is, hogy a VMDK mint politikai 
szervezet igyekszik korrekt kapcsolatokat tartani a hatalmi szervekkel attól függetlenül, 
melyik párt van hatalmon. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Szerb Köztár
saság hatalmi szervei partnert látnak a VMDK-ban és nincs okunk feltételezni, hogy 
ezek a lehetőségek most a többpárti választások után majd beszűkülnek. Végeredmény
ben a szerb állam szerveinek is érdeke, hogy a vajdasági magyarság kollektív jogairól 
egy olyan legitim érdekszervezettel tárgyaljanak mint a VMDK, hiszen mind az intéz
ményes, mind pedig a politikai lehetősége megszűnt annak, hogy a magyar vezetők 
megmaradhassanak tisztségükben akkor is ha nem szállnak síkra következetesen a ma
gyarság érdekeiért.



* * *
A VMDK képviselői a Szerb Parlamentben: Ágoston András, dr. Körmendi Ferenc, 

dr. Páll Sándor, dr. Nagy Sándor, Csubela Ferenc, dr. Varga Zoltán, Kasza József (közös 
képviselő), Szecsei Mihály (közös képviselő), Antun Skenderovic(közös képviselő).

Helytállást és a magyarság kollektív érdekeinek következetes képviseletét várjuk tőlük.
Más pártok színeiben a következő magyar képviselők futottak be: dr. Várady Tibor, 

akadémikus, egyetemi tanár, dr. Kovács Oszkár egyetemi tanár és Mihalj Kertes. Re
méljük, hogy segítőink lesznek, hiszen nehéz politikai harcok előtt állunk.



Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
Alakuló közgyűlés: Doroszló, 1990. 111. 31.
Székhely: Ada, Trg oslobodenja (Felszabadulás tér) 11.
Postacím: 24430 Ada, Pf. 116.

/ Elnök:
Ágoston András, Újvidék, Drage Spasica 9. (021/ 369-255)

Alelnökök:
Dr. Hódi Sándor, Ada, Vük Karadzica bb. (024/ 852-034); Vékás János, Újvidék, Borda 
Magarasevica 52. (021/ 618-028)

Elnökség:
Beszédes István, Zenta; Boldizsár János, Újvidék; Csorba Béla, Temerin; Dudás Károly, 
Szabadka; Kovács Frigyes, Szabadka; Papp Ferenc, Újvidék; Siflis Zoltán, Szabadka; 
Szekeres László, Szabadka; Tóth János, Áda 

Tanács:
Bálint Antal, Zenta; Csőke János, Ada; Dulka Andor, Kóla; Guszton András, Temerin; 
Hegedűs László, Kanizsa; Hornyik Miklós, Újvidék; Horváth Dezső, Péterréve; dr. 
Horváth László, Szabadka; Hózsa István, Gombos; Kabók István, Telecska; Kristály 
Klára, Szivác; Márton Zoltán, Magyarcsernye; Miglinci Mihály, Muzslya; Poros Julianna, 
Székelykeve; Somorai Zsuzsanna, Zenta; Szarvas László, Ürményháza; Tápai János, 
Muzslya; Tóth Erzsébet, Temerin; dr. Tóth Lajos, Szabadka; Tölgyesi István, Topolya; 
dr. Virág Gábor, Kishegyes 

Ellenőrzőbizottság:
Apró László, Ada; Ágyas Attila, Kúla; Gyuráki János, Temerin; dr. Páll Sándor, Péter
réve; Tallósy Benjámin, Doroszló 

A VMDK szakbizottságai
Oktatási Szolgálat: Kocsis Mihály, Szabadka, Batinska 12. (024/39-268; 024/28-931) 
Egészségvédelmi szakbizottság: elnök dr. Bíró Géza
Gazdasági szakbizottság: elnök dr. Sepsey Csaba, alelnök mgr. Huszágh Endre, titkár 

Török Zoltán
Művelődési és tudományos szakbizottság: elnök Szöllőssy Vágó László,

Szabadka (024/38-231)



Adai Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Ada, május 19.

FI nők:
Dr. Hódi Sándor, Ada, Vuka Karadzica bb. (024/852-034);

Alelnökök:
Csőké János, Ada, I. L. Ribar 13. (024/852-332); Apró László, Ada, Savé Kovacevica
28. (024/851-363)

Elnökség:
Dr. Hódi Éva; dr. Fajka Róbert; dr. Tóbiás Imre, Tórökfalu; Varga Tibor; Ürményi 
Erzsébet; Tőrök Árpád; Tóth Erika; Szabó István; Török Zoltán; Szügyi Zoltán; Dóci 
József; Jasztrebinac János 

Ellenenőizőbizottság:
Ifj. Dobrotka Ottó; Kádár János; Török Máté; Apró Eszter; Deisinger Antal 

Tagozatok:
Mohol (augusztus 25.): elnök dr. Odri József; alelnök Gallusz Zsolt és Hényel Csaba 
Obomjaéa-Utrine (szeptember 6.): elnök dr. Tóbiás László; alelnök Miklós Erika és 

Gere Tünde

Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Szilágyi, május 20.

Elnök:
Hózsa István, Gombos, Liszt Ferenc 24.

Alelnök:
Horváth Odry Márta, Nemesmilitics 

Elnökség:
Bártol Béla, Doroszló; Csernák Ferenc, Szilágyi; Csizmadia János, Kupuszina, Dováth 
Arisztid, Zombor; Horváth Odry Valéria, Nemesmilitics; Makó József, Telecska; Maros 
István, Bezdán; Pusztai Lajos, Doroszló 

Ellenőrzőbizottság:
Munkás István (elnök), Doroszló; Cirkli Rudolf, Zombor; Burján István, Szilágyi 

Titkán Maros István, Bezdán 
Pénztáros: Makó József, Telecska 
Tagozatok:
Doroszló (május 12.): elnök Bártol Béla; alelnök Pusztai Lajos 
Nemesmilitics (május 6.): elnök Horváth Odry Márta; alelnök Pribilla Mátyás; titkár 

Baranyai Károly 
Telecska (június 24.): elnök Makó József; alelnök Kabók István 
Zombor (július 4.): elnök Cirkli Rudolf; alelnök Bosnyák Lajos 
Bezdán (július 13.): elnök Gordos Sándor; alelnök Szakszinger Erzsébet és Szent- 

györgyi Ferenc
Szilágyi (szeptember 16.): elnök Mészáros István (024/79-843); alelnök Csernák János



Kanizsai Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Kanizsa, május 26.

Elnök:
Balta Lajos, Zentagunaras, Novembar 29. u. 44. (024/883-016)

Alelnökök:
Hegedűs László, Kanizsa, J. J. Zmaj 38. (024/871-061); dr. Farkas László, Kanizsa 
(024/871-679)

Elnökség:
Apró Ottó, Kanizsa; Katkics Zoltán, Kanizsa; Túri Gábor, Kanizsa; Koncz István, Ka
nizsa; Tóthorgosi Judit, Martonos; Losoncz Piroska, Kanizsa; Csitári László, Kanizsa 

Ellenőrzőbizottság:
Mák László; Juhász Gyula; Kecskés Éva 

Titkár Sárkány Ferenc 
Pénztáros: Losoncz József
Lapterjesztő: Beszédes Ernő, Kanizsa, Dositeja Obradovica 10. (024/872-512; 871- 

415)
Oktatási bizottság: Vidács László, Kecskés Éva, Bús Zsuzsanna, Péter Klára 
Tájékoztatási bizottság: Szilágyi Csaba, Darabán Péter, Beszédes Ernő, Túri Gábor 
Művelődési Bizottság: Koncz István, Losoncz Piroska 
Környezetvédelmi bizottság: Katkics Zoltán 
Tágozatok:
Adorján (június 17.): elnök Sándor Éva; alelnök Bús Remete Zsuzsa 
Oromhegyes (június 17.): elnök Kanyó Érzsébet; alelnök Bálint Attila 
Tótfalu (június 17.): elnökség: Apró József és Törtei Károly 
Orom (július 24.): elnök Kormányos Vilmos; alelnök Müller Éva 
Martonos (július 3.): elnök Sárkány Róbert^ alelnök Tandari Erzsébet 
Kanizsa (május 27.): elnök Csitári László, Z. Zrenjanina 11. (024) 872-288; alelnök 

Takács Mihály, Radniöka 60.
Kispiac (július 24.): elnök Kovács Győző, Suplyák u. 3. (882-057); Barát Zoltán, Nagy 

Gusztáv, Kovács Endre, Nagy Sándor.
Majdán-Rábé-Oroszlámos: Dékány István, Oroszlámos, Kosovo u. 3. (023) 549-221; 

Domonkos Mária, Majdán, Tito marsall 5. (023) 549-012; Puskás Géza, Majdán, Boris 
Kidriéu. 37.

Törökkanizsa: Tóth Károly, V. Nazor u. 115 (023) 541-391 
Horgos (október 12.): elnök Barta Szilveszter, Papp Pál u. 24. (791-050; alelnök: Nagy 

György, Kisfaludy u. 25. (024) 38-005



Zentai Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Zenta, június 2.

Elnök:
Bálint Antal, Zenta, Lukács György 11. (024/ 814-959)

Alelnök:
Dr. Farkas Emil, Zenta, Petőfi Sándor 6. (024/ 814-289)

Elnökség:
Dr. Körmendi Ferenc, Szloboda János, dr. Czabafi Zoltán, Somorai Zsuzsanna, Gergely 
József, Varga Zoltán, Lévai Zoltán 

Ellenőrzőbizottság:
Tóth Eleonóra, dr. Leismaister Alfréd, Horváth László, Kovács Verona, Fehér Zoltán 

Lapterjesző: Lévay Zoltán, Csóka, Dura Danicica 16.
Tágozatok:
Tbrnyos (július 8.): elnök Homolya Zoltán; alelnökök Kovács István és Homolya 

Aranka
Felsőhegy (július 15.): elnök Juhász Béla; alelnök Andruskó Béla 
Kevi (július 22.): elnök Szabó János; alelnök Gerhard János

Szabadkai Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Szabadka, június 3.

Elnök:
Szekeres László, Szabadka, Aleja marhala Tita 14/52. (024/21-317)

Alelnökök:
Dudás Károly, Szabadka, Duüana Petrovica 4/11. (024/21-514); Siflis Zoltán, Szabadka, 
Jovana Mikica 126.; Józsa László, Szabadka, Cara Lazara 12. (024/21-382)

Elnökség:
Sepsey Csaba; dr. Sinkovics Anna; dr. Horváth László; dr. Tóth Lajos; dr. Varga Zoltán; 
dr. Szöllősy Vágó László 

Titkán
Szabó Lajos, Szabadka, Partizanske baze 17. (024/28-724)

Tkgozatok:
Csantavén elnökség Varga Mihály, Ladócki János, Szedlár Erika, Kobetits Rózsa, 

Prüioda Gábor, Kabai Antal, Forgó József 
Újvárosi, Kertvárosi, Kisradanováci és Vasutas Helyi Közösség: elnökség Szecsei Mihály, 

Szabó Zsombor, Nagy Károly, Horti Lívia, Bácsi Sándor; ellenórzőbizottság dr. Rehák 
László, Gubás Ágota, dr. Horváth László 

Sétaerdő és Július 4. Helyi Közösség: elnökség Csehák Korhecz Rozália, Vicsek László, 
Vecseri Gyula, Bencsik Erzsébet, Nagy K. György, Horváth József, Juhász Mihály; 
ellenórzőbizottság Kongó Tivadar, Dudás Lajos, Gábor Ferenc 

Kosztolányi diák-segélyező alapítvány: Januskó István, Ribár Géza, Szöllősi Etelka, Uzon 
Miklós, Stróbl Klára, Butzkó László, Bleszity Margit, Jukovics Katica, Vörösbaranyi 
Éva, Juhász Lajos, Kollár Károly



Tbpolya-kishegyesi Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Moravica, június 10.

Elnök:
Dr. Virág Gábor, Kishegyes, Magyar u. 12. (024/ 730-137)

Alelnökök:
Pajzer Béla, Topolya, Vojvode Miüica 4. (024/714-269); Maruzsenszki József, Moravica, 
Ongay völgy sz. n.

Elnökség:
Horváth László, Kishegyes; Agyanszki János, Gunaras; Januskó László, Kavilló; Tölgyesi 
István, Topolya; Andróczki László, Topolya; Dudás Árpád, Zentagunaras; Rózsa Rózsa, 
Zentagunaras; Cimmer János, Moravica 

Thnács:
Horváth László, Kishegyes; Holló András, Kishegyes; Péter László, Kishegyes; dr. Nagy 
Sándor, Zentagunaras; Dudás Árpád, Zentagunaras; Rózsa Rózsa, Zentagunaras; Sza
bó József, Feketics; Januskó László, Kavilló; dr. Agyanszki János, Gunaras; Eke Imre, 
Gunaras; Ágyas Sándor, Moravica; Cimmer János, Moravica; Csubela Ferenc, Mora
vica; Andróczki László, Topolya, Tölgyesi István, Topolya, Sípos Lajos, Topolya; Dankó 
László, Topolya 

EUenóraőbizottság:
Balázs István, Topolya; Rózsa György, Kishegyes; Major Imre, Zentagunaras; Gurbity 
Gábor, Gunaras; Crnkovity Julianna, Moravica 

Lapterjesztő: ifj. Andróczky László, Topolya, Vojvode Miáica 24. (024/ 712\227) 
Oktatási bizottság: Pistyák Zoltán, Virág Gábor, Rácz Szabó Ottó, Kemény Péter Irén, 

Horváth László 
Tagozatok:
Moravica (július 15.): elnök Csubela Ferenc; alelnök dr. Bordás László és Kiss Antal; 

elnökség: Hallgató László, Varga Zoltán, Majláth Béla, Doma Imre, Ágyas László, 
Ágyas Sándor, ifj. Nemes Károly, Seffer Tibor 

Kishegyes-Feketics (július 15.): elnök Sihelnik Eszter; alelnök Győri Csaba és Eke 
Imre; elnökség: Faragó Miklós, Tóth László, Deák Zoltán, Sisák János, Ajándi Erzsébet, 
Pece Mária, Januskó László, dr. Agyánszki Rózsa 

Zentagunaras: elnök Rózsa Rózsa; alelnök Barta Kálmán és Dudás Árpád; elnökség: 
Fehér N. Lenke, Foki Ferenc, Triznya Mihály, Homolya Frigyes 

Tbpolya (szeptember 23.): elnök Palágyi Gábor; alelnök Sisák István és Rabitovszki 
Tibor; elnökség Dulka József, Márkus Zoltán, Kisimre Lajos, Turucz Zoltán, Sihelnik 
László, Holló Ilona, Solymossy Viktória, Pistyák Zoltán, Turcsányi András, Andróczki 
László, Guthi András, Sipos Piroska, Tóth Bagi Ilona; pénztáros Rácz Szabó Ottó; 
ellenőrzóbizottság Sós József, Vas István, Varga Molnár Teréz



Újvidéki Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Újvidék, június 17.

Elnök:
Papp Ferenc, Újvidék, Cara DuSana 84. (021/360-589)

Alelnökök:
Béres Károly, Heroja Pinkija 9. (021/361-634); Csipak Ildikó (021/21-311; 021/621-609) 

Elnökség:
Dr. Ribár Béla; dr. Burány Béla; dr. Hegedűs Antal; dr. Sántha Csaba; dr. Kovács 
Mátyás, Budiszava; Gellér Tibor; Homyik Miklós; Ács Károly; Mészáros Ilona; Sztri- 
kovits János; Vecsera Sándor, Palánka; Sipos Sándor, Piros 

EUenőrzóbizottság:
Dr. Letsch Endre; dr. Zóki István; Klibán István; Suhajda Imre; Jakubec György 

Pénztáros: Erdős Pál (021/368-794)

Zrenjanini Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Muzslya, június 24.

Elnök:
Tapai János, Muzslya, Hunyadi János 151a.

Alelnökök:
Visnyei Géza, Pósa Krisztián 

Elnökség:
Miglinci Mihály, Pakai Endre, Ispánovity István, Juhász Illés, Kun-Szabó Júlia, Barta 
József, Szűcs András, Rózsa László, Pozsár Sándor, Lőrinc Attila, Varga Ilona, Ispá
novity Ernő, Sági Róbert, Budai László, Rácz László, Kovács Miklós, Fodor István, 
Kovács Otília 

Ellenőrzőbizottság:
Márton Ernő, Bata Dezső, Juhász Mária, Tapai Tibor, Bakos Illés

Tfemerini Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Temerin, július 8.

Elnök:
Csorba Béla, Temerin, Narodnog fronta 227.

Alelnökök:
Guszton András, Temerin, Rákóczi Ferenc 121.; Tóth Erzsébet, Temerin, Moüe Pijade
34. (021/840-224)

Elnökség:
Ternovácz István; Ádám István; Pál János; Molnár Ilona; Kókai Imre; Balogh Ferenczi 
Zsuzsa, Ökrész Vince; Móricz Károly 

EUenőnőbizottság:
Losoncz Alpár; Jánosi Nándor; Balogh Sándor; Döme Csaba; Gódor Rudolf 

Pénztáros és lapterjesztő: Balogh Ferenczi Zsuzsa



Oktatási szolgálat; Tóth Erzsébet 
Művelődési bizottság; Csorba Béla 
Környezetvédelmi bizottság: Tallósy Béla 
Egészségügyi bizottság; dr. Kókai Imre 
Tájékoztatási bizottság: Guszton András

Kúlai Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Kúla, július 15.

Elnök:
Papp Róbert, Kúla, Sime Solaje 23. (025/724-908)

Alelnökök:
Vanyúr Ferenc, Kúla, lse Sekickog 73. (025/725-536); Balázs Attila, Verbász 

Elnökség:
Agyas Attila, Kúla; Kristály Klára, Szivác; Papajcsik Dénes, Vepród; Papajcsik Béla, 
Vepród; Varjas Mária, Verbász; Tamási Péter, Verbász, Ágoston Jolán, Kúla; Fekete 
Erzsébet, Szivác 

Elenőrzőbizottság:
Ősze Ferenc, Kúla; Vajda Margit, Kúla; Háik Valéria, Verbász 
Pénztáros: Göncük Mihály
Lapterjesztő: Braskó Sándor, Kúla, Petőfi Sándor 29a. (025/724-859)
Művelődési bizottság: Varjas Mária és Kristály Klára 
Oktatási bizottság: Dulka Andor és Papp Róbert 
Tagozatok:
Szenttamás: elnök Pintér József (730-318)

Becsei Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Becse, júüus 22.

Postacím: 21220 Becej, Pf. 113.
Elnök:

Dr. Páll Sándor, Péterréve, Lenin u. 44.
Alelnökök:

Knézi Péter, Becse, Todora Dukina 79. (021/813-835,021/813-040/180); Huszágh End
re, Becse, MoSe Pijade 41.

Elnökség:
Szmieskó Zoltán, Becse; Bukovics András; Becse; Nagy Sándor, Tórökbecse; Nagy 
Abonyi Attila, Péterréve; Fehér László, Bácsföldvár; Bíró Imre, Becse; Szabó Zoltán, 
Becse; Varga Csaba, Becse 

Ellenőrzőbizottság:
Szukity Veronika; Szabó Nagy Zsuzsanna; Szerda Ibolya; Urbán Sándor 

Lapterjesztő: Huszágh Zsolt, MoSe Pijade 41. (021/815-467)



Pancsovai Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Székhelykeve, szeptember 16.

Elnök:
Poros Julianna, Székelykeve, Tamási Áron u. 16.

Alelnökök:
Balassa Julianna, Pancsova, M. Bogojevskog 18/11. (013/515-573); Csete Szemesi Éva, 
Debelyacsa, (013/764-230)

Elnökség:
Patócs Katalin, Székelykeve; Lázár Aladár, Székelykeve; Kató József, Székelykeve; Bi- 
szák György, Székelykeve; Ránc Károly, Pancsova, Kovács Lajos, Hertelend; Földessi 
Lajos, Debelyacsa; Binecz János, Kovin 

Ellenőrzőbizottság:
Kiss János; Bogos Tivadar; Kovács Edit 

Tágozatok:
Hertelendyfalva, illetve Vojlovica (december 4.): elnök Ömböli Lajos 
Székelykeve (december 4.): elnök Nagy Julianna

Kikindai Körzeti Szervezet
Alakuló közgyűlés: Kikinda, szeptember 23.

Elnök:
Koneéni Tomislav, Kikinda, D. Jaksica 61. (023/526-609)

Álelnökök:
Márton Zoltán, Magyarcsernye, JNA 8. (023/815-123); Tóth István 

Elnökség:
B. Varga László, Száján; Palatínus György, Száján; Kőműves Zoltán, Száján; Hódi Jenő, 
Kisorosz; Ökrös Zoltán, Kisorosz; dr. Gyermán Sándor, Magyarcsernye, Fodor József, 
Hetin; Horecki Ferenc, Magyarittabé; Ördög András, Tóba; Bodócsi Jenő, Tóba; Vörös 
József, Torda; Tóth Rozália, Kikinda 

Ellenőrzőbizottság:
Gyermán László, Magyarcsernye; Zombori László, Száján; Pfeffer László, Kikinda; 
Somogyi Lajos, Kikinda; Lórik Gizella, Kisorosz
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RÉSZLET A KOPPENHÁGAI 
EURÓPA-TALÁLKOZÓ 
DOKUMENTUMÁBÓL

II.
9. A részt vevő államok kinyilvánítják, hogy:
9/1. Minden egyénnek joga van a szabad véleménynyilvánításra, ezen belül a közlési 

jogra. E jog magában foglalja a szabad meggyőződést, információk, eszmék befogadását, 
nyújtását, állami szervek beavatkozása nélkül, függetlenül a határoktól. E jog érvénye
sítése csak olyan rendelkezésekkel korlátozható, amelyeket a törvény magában foglal, 
s amelyek összhangban állnak a nemzetközi mércékkel. Semmilyen módon nem fogják 
korlátozni bármilyen okmányok sokszorosítására szolgáló eszközök használatát, igény- 
bevételét, s tiszteletben tartják azokat a jogokat, amelyek a szellemi tulajdonra, közöttük 
a szerzői jogra vonatkoznak;

9/2. Minden személynek joga van a békés gyülekezésre és tüntetésre. E jog érvénye
sítésének bármilyen esetleges korlátozását törvénynek kell szabályoznia az általánosan 
elfogadott nemzetközi előírásokkal összhangban;

9/3. Szavatolják az egyesülési jogot. Szavatolják a jogot a szakszervezetek megalapí
tására és a szakszervezetekhez való szabad csatlakozásra -  összhangban a szakszervezet 
általános jogával, hogy dönt tagságáról. E jog kizár bármilyen előzetes ellenőrzést. 
Szavatolják a munkások szabad egyesülését, ezen belül a sztrájkjogot azoktól a korlá
tozásoktól függően, amelyeket a törvény meghatároz, s amelyek összhangban állnak a 
nemzetközi mércékkel;

9/4. Minden egyénnek joga van szabad véleménnnyilvánításra, lelkiismereti szabad
ságra és vallásgyakorlásra. E jog magában foglalja a hitvallás megváltoztatásának sza
badságát, illetve a felekezeti meggyőződést és a vallási meggyőződés kinyilvánításának 
szabadságát egyénenként vagy másokkal közösségben, nyilvánosan vagy magánszemély
ként, vallásgyakorlás, hitoktatás, vallási szertartás végzésének formájában. E jogok ér
vényesítése csak olyan rendelkezésekkel korlátozható, amelyeket a törvény ír elő, s 
amelyek összhangban állnak a nemzetközi mércékkel;

9/5. Tiszteletben tartják minden személy jogát, hogy távozzon bármelyik országból, 
ezen belül saját hazájából is, s hazatérhessen, összhangban az államoknak az EBEE 
keretében vállalt, s nemzetközi kötelezettségeivel összhangban. E jog csak kivételes 
esetben korlátozható, s a korlátozás akkor tekinthető szükségesnek, ha ezt követeli meg 
a konkrét közügy, ha ezzel elérnek valamilyen jogos célt, s ha összhangban áll az ilyen 
céllal, s ha nem élnek vissza vele, illetve nem alkalmazzák önkényesen;

9/6. Minden személynek joga van arra, hogy háborítatlanul élvezze vagyonát önállóan 
vagy másokkal közösségben. Egyetlenegy személy sem fosztható meg vagyonától, kivéve, 
ha a közérdek ezt megkívánja és ha a vagyonelkobzás megfelel azoknak a feltételeknek, 
amelyeket a törvény irányoz elő, s amelyek összhangban állnak a nemzetközi kötele
zettségekkel és rendelkezésekkel.



10. Kinyilvánítva törekvésüket, hogy hatékonyan szavatolják az egyén jogát, s tájé
koztatják az emberi és alapvető szabadságjokoról, s az államok tevékenységüket ezzel 
összhangban fejtik ki, s külön-külön vagy másokkal karöltve tevékenyen elősegítik vé
delmét, fejlesztését, a részt vevő államok megerősítik elhatározásukat, hogy:

10/1. Tiszteletben tartják minden személy jogát, hogy egyénenként vagy másokkal 
közösségben kinyilvánítsa, meghallgassa, továbbítsa véleményét és az információkat az 
emberi és alapvető szabadságjogokról, ezen belül az ilyen vélemények, információk 
terjesztésére és megjelentetésére való jogot;

10/2. Tiszteletben tartják minden személy jogát, hogy egyénenkénkt vagy másokkal 
közösségben tanulmányozza, megvitassa az emberi és alapvető szabadságjogok tiszte
letben tartását, hogy megvitassa, fejlessze az emberi jogok védelmének bővítésére, az 
emberi jogokra vonatkozó nemzetközi szabályok tiszteletben tartásának megfelelőbb 
szavatolására vonatkozó elképzeléseket;

10/3. Szavatolják az egyén egyesülési jogainak érvényesítését, s ennek keretében azon 
jogát, hogy olyan kormányon kívüli szervezetet alapítson vagy csatlakozzon hozzá, s 
hatékonyan részt vegyen munkájában, amely síkraszáll az emberi és alapvető szabad
ságjogok, ezen belül a szakszervezeti jogok védelméért, fejlesztéséért. Az emberi jogok 
figyelemmel kísérését végző és más csoportok alakíthatók;

10/4. Lehetőséget nyújtanak ilyen csoportok és szervezetek tagjainak, hogy zavarta
lanul felvegyék a kapcsolatot és véleményt cserélhessenek hasonló testületekkel hazájuk 
területén, határain kívül, továbbá nemzetközi szervezetekkel, hogy kontaktálhassanak, 
együttműködhessenek ilyen csoportokkal, szervezetekkel, véleményt cserélhessenek, vé
delmezhessék, fejleszthessék az emberi és alapvető szabadságjogokat hazai vagy nem
zetközi forrásból eredő önkéntes pénzadományok begyűjtésével, a törvénnyel 
összhangban.

11. A részt vevő államok a továbbiakban megerősítik, hogy ahol állítólag megsértik 
az emberi és alapvető szabadságjogokat, a rendelkezésre álló hatékony jogorvoslás 
kiterjed az alábbiakra:

11/1. Az egyén jogára, hogy megfelelő jogsegélyt kérjen és kapjon;
11/2. Az egyén jogára, hogy mások segítségét kérje és segítséget kapjon emberi és 

alapvető szabadságjogainak védelmében, hogy segítséget nyújtson másolóiak az emberi 
és alapvető szabadságjogok védelmében;

11/3. Az egyének, ifíetve az őket képviselő csoport joga, hogy felvegye a kapcsolatot 
azokkal a nemzetközi testületekkel, amelyeknek hatáskörébe tartozik az emberi jogok
kal való visszaélésről való vádakra vonatkozó tájékoztatás nyilvántartásba vétele és 
megvitatása.

12. Hogy nagyobb betekintést szavatoljanak a bécsi záróokmánynak az EBEÉ emberi 
jogokkal foglalkozó részében vállalt kötelezettségek teljesítésébe, a részt vevő államok 
úgy döntöttek, hogy a bizalom mélyítését szolgáló intézkedésként az államok megfigye
lői, a kormányon kívüli szervezetek képviselői és más érdekelt személyek jelen lehetnek 
a bírósági eljáráson az országos törvénnyel és a nemzetközi joggal összhangban, mindez 
magában foglalja, hogy a zárt ajtók mögött csak olyan feltételekkel folytatható le eljárás, 
amelyeket a törvény előirányoz, összhangban a nemzetközi jogból eredő kötelezettsé
gekkel és a nemzetközi kötelezettségekkel.



13. A részt vevő államok megkülönböztetett figyelmet fordítanak a gyermekjogának 
polgári, egyéni szabadságjogának, gazdasági, szociális, művelődési, továbbá az erőszak 
és a kizsákmányolás összes formájával szembeni különleges védelemre való jogának 
elismerésére. Ha ezt eddig még nem tették meg, megvitatják annak lehetőségét, hogy 
csatlakoznak a gyermekek jogairól szóló egyezményhez, amelyet az országok 1990. 
január 16-a óta írhatnak alá. Megvitatják annak lehetőségét, hogy hazai törvényhozá
sukban elismerik a gyermekeknek a nemzetközi megállapodásokba foglalt jogait.

14. A részt vevő államok egyetértenek abban, hogy hazájukban elősegítik feltételek 
kialakítását a többi részt vevő állam egyetemistáinak, diákjainak továbbképzésére, kö
zöttük olyan személyek számára, akik szakmát tanulnak vagy műszaki iskolába járnak. 
A továbbiakban egyetértenek abban, hogy elősegítik országuk fiataljainak utazását, hogy 
továbbképezhessék magukat a többi részt vevő államban, s e cél érdekében serkentik 
kétoldalú, többoldalú egyezmények aláírását az illetékes állami intézetek, szervezetek 
és oktatási intézmények között, ha erre megfelelő alkalom nyílik.

15. A részt vevő államok tevékenységükkel megkönnyítik az elítélt személyek cseréjét, 
s kérni fogják azokat a részt vevő államokat, amelyek nem csatlakoztak az elítéltek 
cseréjéről szóló, 1983. november 23-án Strasbourg-ban aláírt egyezményhez, hogy ve
gyék fontolóra csatlakozásukat.

16. A RÉSZT VEVŐ ÁLLAMOK
16/1. Megerősítik a törekvésüket, hogy megtiltsák a kínzást, a többi durva, embertelen, 

illetve megalázó eljárást vagy büntetést, s hatékony törvényhozási, adminisztratív, bíró
sági és más intézkedéssel meggátolják az ilyen gyakorlatot, és megbüntessék elkövetőit, 
hogy védelmezzék az egyént mindenféle pszichiátriai, illetve más orvosi kezeléstől, amely 
sérti az emberi és alapvető szabadságjogokat, és hatékony intézkedéseket tegyenek az 
ilyen kezelés meggátolására és elkövetőinek megbüntetésére.

16/2. A részt vevő államok (ha ezt még nem tették meg) megvitatják annak lehető
ségét, hogy mielőbb csatlakoznak a kínzást, más durva, embertelen, illetve megalázó 
eljárást, büntetést tiltó egyezményhez, s elismerik a tortúra elleni harccal foglalkozó 
bizottság hatáskörét, összhangban az egyezmény 21. és 22. szakaszával, továbbá meg
vitatják a bizottság hatáskörével kapcsolatos fenntartásaik visszavonását a 20. szakasszal 
összhangban.

16/3. Hangsúlyozzák, hogy semmilyen rendkívüli körülmény, sem hadiállapot, sem 
háborús veszély, belső politikai bizonytalanság, vagy a rendkívüli állapot más formája 
nem hozható fel a kínzás igazolásaként.

16/4. Szavatolják, hogy a kínzás tiltásával kapcsolatos tájékoztatás és oktatás szerves 
részét alkossa a belügyi szervek tagjai, a polgári, illetve katonai, orvosi szakemberek, 
közhivatalnokok és más olyan személyek képzésében, akik esetleg kapcsolatban állhat
nak az előzetes letartóztatással, a kihallgatással, illetve olyan személlyel, akit bármilyen 
formában letartóztattak, őrizetbe vettek, illetve bebörtönöztek.

16/5. Rendszeresen figyelemmel kísérik a kihallgatási szabályzatot, utasításokat, mód
szereket, gyakorlatot, az őrizetbe vett vagy bármilyen formában letartóztatott, előállított 
vagy bebörtönzött személlyel kapcsolatos eljárást, az adott törvénykezés alá tartozó 
terület bármelyik részén azzal a céllal, hogy meggátolják a tortúra minden formáját.

16/6. Fontossági sorrend alapján megvitatják, milyen megfelelő akciót indítsanak össz



hangban az előirányzott intézkedésekkel és eljárásokkal, hogy hatékonyan teljesítsék az 
EBEÉ emberi jogokkal kapcsolatos okmányaiban vállalt kötelezettségeket a kínzás, a 
többi embertelen, illetve megalázó eljárás vagy büntetés esetében, amelyekről hivatalos 
csatornákon, illetve más, hitelt érdemlő forrásokból értesültek.

16/7. Tevékenységük összhangban áll azzal a megállapodással, hogy a kínzás bármilyen 
formájának, embertelen, illetve megalázó eljárásnak vagy büntetésnek kiszolgáltatott 
egyén biztonságának, életének védelme, szavatolása az egyedüli mérce a megfelelő 
védelmi intézkedések sürgősségi, fontossági sorrendjének megállapítására; mindezzel 
összhangban a kínzás, más embertelen, illetve megalázó eljárás, büntetés bármilyen 
formájának bármelyik nemzetközi testületben vagy mechanizmus keretében való meg
vitatása nem szolgálhat ürügyként, hogy elodázzák a megfelelő akció megvitatását, 
megindítását, összhangban azokkal az intézkedésekkel és eljárásokkal, amelyeket a 
EBEÉ előirányzott az emberi jogokkal foglalkozó kötelezettségek hatékony tiszteletben 
tartásában.

17. A RÉSZT VEVŐ ÁLLAMOK
17/1. Emlékeztetnek a bécsi záróokmányban vállalt kötelezettségre, hogy folytatják a 

halálos ítélet kérdésének megvitatását, s hogy együttműködnek az illetékes nemzetközi 
szervezetek keretében.

17/2. Emlékeztetnek ezzel kapcsolatban arra, hogy az ENSZ Közgyűlése 1989. de
cember 15-én elfogadta a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezmény 
második jegyzőkönyvét a halálos ítélet megszüntetése céljából.

17/3. Rámutatnak a halálos ítélet végrehajtásával kapcsolatos korlátozásokra és ga
ranciákra, amelyeket elfogadott a nemzetközi közösség, főleg a polgári és politikai 
jogokról szóló nemzetközi egyezmény 6. szakaszára.

17/4. Rámutatnak az emberi és alapvető szabadságjogokról szóló európai egyezmény
hez csatolt hatodik jegyzőkönyvre, amely a halálos ítélet megszüntetésére vonatkozik.

17/5. Felhívják a figyelmet azokra az intézkedésekre, amelyeket néhány részt vevő 
állam nemrégiben tett a halálos ítélet megszüntetése céljából.

17/6. Felhívják a figyelmet több kormányon kívüli szervezet tevékenységére a halálos 
ítélet kérdésével kapcsolatban.

17/7. Információt cserélnek az emberi jogokkal foglalkozó értekezlet keretében a 
halálos ítélet megszüntetéséről, s folytatják e kérdés megvitatását.

17/8. Lehetővé teszik a nyilvánosságnak, hogy betekintést nyerjen a halálos ítélet 
alkalmazásáról szóló információkba.

18. A RÉSZT VEVŐ ÁLLAMOK
18/1. Megállapítják, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének emberi jogi bizottsága 

elismerte minden egyén jogát, hogy lelkiismereti okokból elutasíthatja katonai szolgálati 
idejének letöltését.

18/2. Felhívják a figyelmet arra, hogy nemrégiben néhány részt vevő állam intézke
déseket tett, hogy lelkiismereti okok miatt mentesítsen egyéneket a katonai szolgálat 
letöltése alól.

18/3. Felhívják a figyelmet több kormányon kívüli szervezet tevékenységére a katonai 
szolgálati idő letöltésének lelkiismereti okokból való megtagadásával kapcsolatban.

18/4. Egyetértenek abban, hogy ahol ezt még nem tették meg, megvitatják az alter



natív szolgálat különféle formáinak bevezetését, amelyek összhangban állnak a katonai 
szolgálat megtagadásának okaival, azzal, hogy az alternatív szolgálat ilyen formái elvben 
nem katonai, illetve polgári jellegűek, a közjót szolgálják, s nem büntető jellegűek.

18/5. Lehetővé teszik, hogy vonatkozó információba a közvélemény betekintést 
nyerjen.

18/6. Az emberi jogokkal foglalkozó értekezlet keretében a jövőben is megvitatják 
egyéneknek a kötelező katonai szolgálat alól való felmentésével kapcsolatos kérdéseket, 
továbbá a fegyveres erőkben való szolgálatnak lelkiismereti okok miatti megtagadását, 
s információt cserélnek a kérdésekről.

19. A részt vevő államok megerősítik, hogy a polgáraik közötti fokozottabb kapcso
latok a szabadabb forgalom jelentős az emberi és alapvető szabadságjogok védelme és 
fejlesztése szempontjából. Szavatolni fogják, hogy a területükre való belépés politikája 
teljesen összhangban álljon a madridi, a bécsi, a helsinki záróokmány rendelkezéseibe 
foglalt célokkal. Megerősítik eltökéltségüket, hogy nem térnek el az EBEE okmányaiban 
megfogalmazott kötelezettségektől, s vállalják, hogy maradéktalanul teljesítik, tökéle
tesítik az emberi kapcsolatokból születő kötelezettségeiket, beleértve a két- és többol
dalú kapcsolatok területét is. Ezzel kapcsolatban:

19/1. Síkraszállnak olyan eljárás alkalmazásáért a területükre való belépéskor, hogy 
minél kevésbé legyen késedelmes a vízum, az útiokmányok kiadása és a vámellenőrzés. 
Szükség szerint lerövidítik a vízumok kiadatási idejét, leegyszerűsítik az eljárást, s kor
látozzák a vízummal kapcsolatos adminisztratív követelményeket.

19/2. Szavatolni fogják a vízumkérelem minél gyorsabb megvitatását, egyebek között 
szem előtt tartva a jelentős családi, egyéni vagy szakmai okokat, főleg a sürgős, huma
nitárius esetekben.

19/3. Ahol erre szükség mutatkozik, erőfeszítéseket tesznek, hogy a vízumkiadás díját 
a lehető legkisebb összegre csökkentsék.

20. A részt vevő államok szükség szerint véleményt cserélnek és együttműködnek, 
hogy megoldják azokat a problémákat, amelyek felmerülnek a lakosság egyre nagyobb 
méretű mozgásának eredményeképpen.

21. A részt vevő államok javasolják, hogy az EBEE folytonossága keretében sorra 
kerülő helsinki értekezleten vitassák meg a konzuláris szakértők tanácskozásának 
hasznosságát.

22. A részt vevő államok megerősítik, hogy a vendégmunkások védelme és jogainak 
fejlesztése emberi jogi kérdés. Ezzel kapcsolatban:

22/1. Egyetértenek abban, hogy a vendégmunkások jogainak védelme és fejlesztése 
valamennyi részt vevő állam közös gondja, s ezért e kérdést meg kell vitatni az EBEE 
folyamatának keretében.

22/2. Megerősítik eltökéltségüket, hogy hazai törvényhozásukba maradéktalanul be
iktatják a vendégmunkások jogait, összhangban az aláírt nemzetközi egyezményekkel.

22/3. Megítélésük szerint a vendégmunkások jogaira vonatkozó jövőbeni nemzetközi 
hatóeszközökben szem előtt kell tartani azt a körülményt, hogy e kérdés valamennyiük 
számára jelentős.

22/4. Kinyilvánítják eltökéltségüket, hogy az EBEÉ jövőbeni értekezletein megvitatják 
a vendégmunkások és családtagjaik jogai további fejlesztésének körülményeit.



23. A részt vevő államok kinyilvánítják a bécsi záróokmányban megfogalmazott meg
győződésüket, hogy a gazdasági, szociális, a művelődési jog, valamint a polgári és a 
politikai jog fejlesztése a legnagyobb jelentőségű az emberi méltóság, minden egyén 
jogos törekvésének érvényesítésében. Továbbá ismételten megerősítik az európai gaz
dasági együttműködéssel foglalkozó bonni értekezlet okmánya alapján vállalt kötele
zettségüket, hogy fejlesztik a szociális igazságot, s javítják az élet- és munkakörülmé
nyeket. Miközben további erőfeszítéseket tesznek a gazdasági, szociális, művelődési 
jogok összes megfelelő eszközzel való teljes érvényesítése felé, megkülönböztetett fi
gyelmet fordítanak a foglalkoztatási problémákra, a lakáskörülményekre, a szociális 
védelemre, az egészségügyre, az oktatásra és kultúrára.

24. A részt vevő államok szavatolni fogják, hogy az előbbiekben felsorolt emberi és 
alapvető szabadságjogok semmivel sem korlátozhatóak, kivéve a törvénybe foglalt ese
teket és azokat, amelyek összhangban állnak a nemzetközi jog alapján vállalt kötele
zettségekkel, főleg a polgári, politikai jogokról szóló nemzetközi egyezménnyel, 
nemzetközi kötelezettségeikkel, és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával. E kor
látozások csak kivételes esetben alkalmazhatóak. A részt vevő államok szavatolják, hogy 
ezekkel a korlátozásokkal nem fognak visszaélni és nem alkalmazzák őket önkényesen, 
hanem oly módon, hogy biztosítsák e jogok hatékony érvényesítését. A jog és a sza
badság bármilyen korlátozásának a demokratikus társadalomban az alkalmazott törvény 
valamelyik céljára kell vonatkoznia, s feltétlenül szigorúan összhangban kell állnia e 
törvény céljával.

25. A részt vevő államok megerősítik, hogy valamelyik államban a rendkívüli állapot 
tartama alatt az emberi és alapvető szabadságokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségtől 
való esetleges eltérésnek szigorúan összhangban kell állnia a nemzetközi joggal, főleg 
a megfelelő nemzetközi hatóeszközökkel, amelyek kötelezettségeket szabnak meg, el
sősorban előirányozzák a meg nem szeghető jogokat.

A továbbiakban kinyilvánítják azt is, hogy:
25/1. Az e kötelezettségektől eltérő intézkedéseket kizárólag az e hatóeszközökben 

előirányzott procedurális követelményekkel összhangban hozzák meg;
25/2. A rendkívüli állapot hivatalosan, nyilvánosan hirdethető ki, a törvénybe foglalt 

rendelkezésekkel összhangban;
25/3. A kötelezettségektől eltérő intézkedéseket szigorúan korlátozzák olyan mérték

ben, ahogyan a helyzet megköveteli.
25/4. Az ilyen intézkedésekkel senkit sem diszkriminálnak kizárólag faji hovatartozása, 

bőrének színe, neme, felekezeti hovatartozás, szociális származás vagy a kisebbséghez 
való tartozás alapján.

III.
26. A részt vevő államok elismerik, hogy az erőteljes demokrácia a demokratikus 

értékek meglététől, a nemzeti élet szerves részét alkotó hagyománytól, a demokratikus 
intézmények széles körének meglététől függ. Ezért ahol csak erre alkalom nyílik, ser
kenteni fogják, megkönnyítik, támogatják az együttműködésre, az információk, az esz
mék, a szakvélemények közös igénybevételére irányuló erőfeszítések gyakorlati formáját 
közvetlen kapcsolatok, egyének, csoportok és szervezetek együttműködése révén az 
alábbi területeken:



-  alkotmányjog, reform és fejlődés,
-választási törvényhozás, közigazgatás, külföldi megfigyelők jelenléte,
-  bíróságok, jogi rendszerek alapítása és igazgatása,
-  elfogulatlan, hatékony társadalmi szolgálatok fejlesztése, amelynek keretében a.szol- 

gálatban való alkalmazás és az előreléptetés az érdemek rendszerétől függ,
-  a törvény alkalmazása,
-  önkormányzati hatalom, decentralizáció,
-  az információk hozzáférhetősége és a magánélet védelme,
-  a politikai pártok fejlesztése és szerepének fokozása a pluralista társadalomban,
-  szabad és független szakszervezetek,
-  az együttműködés fejlesztése,
-  a szabad egyesülés más formáinak fejlesztése, a közjót szolgáló csoportok,
-  újságírás, független tömegtájékoztatási eszközök, értelmiségi és művelődési élet,
-  a demokratikus vívmányok, intézmények és gyakorlat népszerűsítése az alkotási 

intézetekben, s a szabad véleménynyilvánítás légkörének ápolása.
Az előbbi erőfeszítések kiterjedhetnek az EBEÉ emberi jogi területén az együttmű

ködés széles körére, egyebek között az oktatásra, az információk, a könyvek, a tájékoz
tatási anyagok, programok, együttműködési tervezetek cseréjére, a tudományos, 
szakmai cserére, az értekezletekre, ösztöndíjakra, kutatási ösztöndíjra, szakvélemény 
és tanács biztosítására, az üzleti és tudományos kapcsolatokra és programokra.

27. A részt vevő államok továbbá megkönnyítik független nemzeti intézetek megala
pítását és fejlesztését az emberi jogok és a törvény uralmának keretében, koordinál
hatják a részt vevő államok ilyen intézeteinek együttműködését. Az együttműködés 
serkentését javasolják a részt vevő államok parlamentjének tagjai, egyebek között a 
meglevő interparlamentáris egyesületek révén, közös bizottságok létrehozásával, olyan 
tévévitával, amelybe bevonják a parlamenti képviselőket, találkozókkal és kerekasztal- 
megbeszéléssel. A részt vevő államok továbbá ösztönzik a meglevő intézmények mun
káját, amilyen például az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszere és az Európai 
Tanács, s folytatják, bővítik az e területen megkezdett munkát.

28. A részt vevő államok elismerik az Európai Tanács szakvéleményének jelentőségét 
az emberi és alapvető szabadságjogok területén, s egyetértenek abban, megvitatják, 
hogyan tehetnék lehetővé az Európai Tanácsnak, hogy hozzájáruljon az EBEE emberi 
jogi törekvéseihez. Egyetértenek abban, hogy e hozzájárulás jellege még inkább fel
mérhető az EBEÉ jövőbeni testületéiben.

29. A részt vevő államok vitatják meg az értekezlet, szakmai tanácskozás összehívá
sának ötletét, minek célja, hogy elemezzék az olyan együttműködést elősegítő intézke
déseket, amelyek célja a demokratikus intézmények kialakítása, fejlesztése a részt vevő 
államokban, amelyek képessé válnak, hogy tökéletesítsék a törvényhozást az emberi és 
alapvető szabadságjogok viszonylatában egyebek között hasznosítva az Európai Tanács 
e területen szerzett tapasztalatait, és a Demokrácia a jog útján elnevezésű bizottság 
tevékenységét.

IV.
30. A részt vevő államok tudatában vannak annak, hogy a nemzeti kisebbségeket 

érintő kérdések elfogadható módon csak a törvény hatalmán, a független bíróság mű



ködésén alapuló demokratikus politikai rendszer keretében oldhatók meg. E keret 
szavatolja valamennyi polgár emberi, alapvető szabadságjogainak, azonos jogának, hely
zetének maradéktalan tiszteletben tartását, törvényes érdekeinek, törekvéseinek aka
dálytalan kinyilvánítását, a politikai pluralizmust, a társadalmi toleranciát, az olyan jogi 
rendelkezések érvényesítését, amelyekkel hatékonyan meggátolható az állami hatóságok 
bármilyen visszaélése.

Tudatában vannak továbbá a kormányon kívüli szervezetek, közöttük a politikai pár
tok, szakszervezetek, emberi jogi szervezetek és vallási csoportok jelentős szerepének 
a tolerancia, a kultúra sokféleségének ápolásában és a nemzeti kisebbségeket érintő 
kérdések megoldásában.

A továbbiakban megerősítik, hogy a nemzeti kisebbségeknek az általánosan elfogadott 
emberi jogok szerves részét alkotó jogainak tiszteletben tartása a béke, az igazság, a 
stabilitás és a demokrácia döntő tényezője a részt vevő államokban.

31. A nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van bármilyen megkülönböztetés nélkül 
maradéktalanul és hatékonyan érvényesíteni emberi és alapvető szabadságukat, s tel
jesen egyenrangúak a törvény előtt.

Ha erre szükség mutatkozik, a részt vevő államok külön intézkedéseket tesznek, hogy 
szavatolják a nemzeti kisebbségek tagjainak maradéktalan egyenlőségét a többi polgár
ral az emberi és alapvető szabadságjogok alkalmazásában.

32. A nemzeti kisebbséghez való tartozás az egyén döntésének kérdése, s ilyen döntése 
nem okozhat számára semmilyen hátrányt.

A nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van etnikai, művelődési, nyelvi vagy vallási 
identitásuk szabad kinyilvánítására, ápolására és fejlesztésére, kultúrájuk ápolására és 
fejlesztésére minden területen attól való aggodalom nélkül, hogy akaratuk ellenére 
megkísérlik asszimilálni őket. Külön joguk van:

32/1. anyanyelvűk szabad használatára a magán- és közéletben;
32/2. az országos törvényhozással összhangban oktatási, művelődési, vallási intézeteik, 

szervezeteik vagy egyesületeik megalakítására, ápolására, önkéntes pénzügyi és más 
támogatást kérhetnek, valamint az országos törvényhozással összhangban a közvéle
mény segítségét;

32/3. vallásgyakorlásra, vallási szertartás végzésére, ennek keretében vallási tárgyú 
anyagok gyűjtésére, birtoklására és használatára, anyanyelvű hitoktatásra;

32/4. az egymás közti kapcsolatok akadálytalan kialakítására, fanntartására hazájuk
ban, a határokon kívüli kapcsolatokra más olyan államok polgáraival, akikkel azonos 
az etnikai vagy nemzeti származásuk, művelődési örökségük vagy vallási meggyőző
désük;

32/5. anyanyelvükön betekintést nyerni az információkba és információkat cserélni;
32/6. hazájukban szervezeteket vagy egyesületeket alapítani és fejleszteni, részt venni 

a nemzetközi kormányon kívüli szervezetek munkájában.
A nemzeti kisebbségek tagjai jogaikat egyénenként vagy csoportjuk többi tagjaival 

együtt valósíthatják meg és alkalmazhatják. A nemzeti kisebbségekhez tartozó személy
nek nem származhat semmilyen bántódása abból, hogy az említett jogok közül bárme
lyiket érvényesítik vagy nem.

33. A részt vevő államok területükön védelmezni fogják a nemzeti kisebbségek etnikai,



művelődési, nyelvi és vallási identitását, s feltételeket alakítanak ki az előbbiek identi
tásfejlesztésére. A szükséges véleménycsere, ennek keretében e kisebbségek szerveze
teivel vagy egyesületeivel való kontaktusok után megteszik a szükséges intézkedéseket 
összhangban minden egyes állam döntéshozatali folyamatával.

Az összes ilyen intézkedés összhangban áll majd az egyenrangúság elvével az illető 
részt vevő államban és polgárait nem érheti hátrányos megkülönböztetés.

34. A részt vevő államok erőfeszítéseket tesznek annak szavatolására, hogy a nemzeti 
kisebbségek tagjai -  függetlenül annak szükségességétől, hogy megtanulják a hivatalos 
vagy állami nyelvet -  tanulhassák anyanyelvűket, illetve anyanyelvű oktatásban része
süljenek, valamint ahol erre szükség mutatkozik és nélkülözhetetlen, ezt a nyelvet hasz
nálják a közhivatalokban, összhangban az idevágó országos törvényekkel.

Az oktatási intézetekben a történelem és a művelődéstörténet tanítása keretében 
figyelembe veszik a nemzeti kisebbségek történelmét és kultúráját.

35. A részt vevő államok tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek tagjainak jogát, 
hogy ténylegesen részt vegyenek a közéletben, egyebek között az olyan kérdések meg
oldásában, amelyek e kisebbségek identitásának védelmét és fejlesztését érintik.

A részt vevő államok erőfeszítéseket tesznek, hogy feltételeket alakítsanak ki az adott 
nemzeti kisebbségek etnikai, művelődési, nyelvi és vallási identitásának fejlesztésére, s 
ennek keretében az egyik lehetséges mód megfelelő helyi vagy önkormányzati admi
nisztratív szervek létrehozása, amelyek összhangban állnak e kisebbségek adott törté
nelmi és területi feltételeivel, összhangban a részt vevő államok politikájával.

36. A részt vevő államok tudatában vannak a kölcsönös építő jellegű együttműködés 
jelentőségének a nemzeti kisebbségeket érintő kérdésekkel kapcsolatban. Az ilyen 
együttműködés célja a kölcsönös megértés, bizalom, barátság, a jószomszédi kapcsola
tok mélyítése, amely a nemzetközi béke, biztonság és igazság javát szolgálja.

Minden részt vevő állam ápolja a kölcsönös méltánylás, megértés, együttműködés és 
szolidaritás légkörét a területén élő összes személy között, etnikai vagy nemzeti hova
tartozástól vagy vallástól függetlenül, és serkenteni fogja a problémák megoldását a 
törvényes elveken alapuló párbeszéd útján.

37. A felsorolt kötelezettségek közül egyetlenegy sem értelmezhető úgy, hogy jogala
pot nyújt olyan tevékenység vagy bármilyen eljárás folytatására, amely ellentétben áll 
az ENSZ-alapokmány céljaival, elveivel, valamint a nemzetközi jog alapján vállalt más 
kötelezettségekkel, a záróokmány rendelkezéseivel, közöttük az állam területi integri
tásának elvével.

38. A részt vevő államok erőfeszítéseket tesznek, hogy oltalmazzák, fejlesszék a nem
zeti kisebbségek tagjainak jogait, maradéktalanul tiszteletben tartva az emberi jogokról 
szóló egyezményekben és más megfelelő nemzetközi hatóeszközökben vállalt kötele
zettségeiket, s megvitatják a megfelelő egyezményekhez való csatlakozásuk lehetőségét, 
ha ezt eddig még nem tették meg, közöttük azokhoz az egyezményekhez, amelyek 
szavatolják az egyén panaszbenyújtási jogát.

39. A részt vevő államok szorosan együtt fognak működni az illetékes nemzetközi 
szervezetekkel, amelyekhez tartoznak, közöttük az Egyesült Nemzetek Szervezetével, 
és szükség szerint az Európai Tanáccsal, szem előtt tartva a nemzeti kisebbségeket 
érintő tevékenységet.



Megvitatják a szakértők tanácskozásának összehívását, hogy tüzetesen elemezzék a 
nemzeti kisebbségek kérdéseit.

(Szerbhorvátból fordította Fischer Jenő, 
lektorálta Póth Katalin, 

a fordítást szakmailag ellenőrizte dr. Letsch Endre)



JELENÜNK TÜKRE





EGY ASSZIMILÁLÓDÓ NEMZETI 
KISEBBSÉG JELENE ÉS JÖVŐJE

Mimics Károly

A nemzeti kérdés a jugoszláviai politikai közgon
dolkodásban, am elynek ez ideig egyedüli 
ösztönzője, kialakítója és szervezője a Kommu

nista Szövetség volt, két korszakos megfogalmazás
ban vetődött fel.

A háború utáni évektől 1974-ig, hol rejtett, hol 
nyíltan kimondott gondolat volt, hogy néhány nem 
zedék átnevelése után lehetséges lesz az új egységes 
jugoszláv államnemzet kialakítása. A korabeli párt
dokumentumok és programnyilatkozatok ezt a célt 
sohasem irányozták elő olyan világos egyértelműség
gel mint amilyen nyíltan a különböző társadalmi 
szervezetek terjesztették a közvéleményben. Ideig
lenesen el kellett ugyanis ismerni a nemzeti sajátos
ságok meglétét.

A bizakodás azonban nagy volt: egy-két emberöltő, 
és mindnyájan jugoszlávok leszünk. Ilyen hitben élt 
csaknem minden kommunista, ilyen hitben nevelték 
az egyszerű embert. E  mögött a várakozás mögött 
ott állt a megifjult, a kommunista frazeológiával és 
ideológiával megszépített és vonzóvá tett legnagyobb délszláv nép. Ahogy azonban 
erősödött az új köntössel álcázott nagyszerb nacionalizmus és hegemonizmus, úgy fo
kozódott a vele szembeni ellenállás és a tőle való félelem is.

Időközben, az ország egységének megőrzését szem előtt tartva, a Kommunista Szö
vetség belátta, hogy lehetetlenség az államnemzet megteremtése, és kezdeményezte az 
1974-es alkotmány meghozatalát. Az új alkotmányban már föltűntek a nemzetállamok 
föderalizált körvonalai.

A délszláv nemzeti kérdésnek mind a két korszakos fölvetése során kitűnt az elnem- 
zetlenítő jelleg, amely abban nyilvánul meg, hogy tagadja a nemzetek, így a magyar 
nemzeti kisebbség fönnmaradásának lehetőségeit, megmaradását, jövőjét (nem véletlen, 
hogy egyetlenegy pártdokumentumban, programban vagy nyilatkozatban soha nem erő
sítették meg a biztos jövő ígéretét). Kisebbségvédelmi kérdésekkel sem a párt, sem az 
államszervek sohasem foglalkoztak. A „nemzetiségi” kérdést inkább pragmatikus m ó
don közelítették meg, s így is inkább a kisebbségiek politikai és polgári jogai előtérbe 
kerültek, a kollektív jogaik pedig csak annyira, amennyire a világközvélemény előtt 
feltétlenül szükséges. Ez a politikai hozzállás a kisebbségi kérdéshez mindig is része



volt a szocialista országok közötti viszonynak; s mindig számba vette, hogy „mit és 
hogyan kell lemásolni valamit” a mindenkori szovjet gyakorlatból (ettől a gyakorlattól 
ugyan valamelyest eltávolodtunk, de sohasem olyan messzire, hogy ne figyeltünk volna 
nagyon is éber-szemekkel arra, ami ott történik, és amit azonnal át is kellett ültetni, 
némileg „európaiasítva” a magunk gyakorlatába.

A második világháborút követő időszakban a hatalmon levő kommunista pártok ve
zetői, bár unos-untalan a (proletár) internacionalizmus és a „testvériség-egység” nemes 
eszméire hivatkoztak, képtelennek bizonyultak arra, hogy megszabaduljanak előbb az 
államnemzetben, később a nemzetállamban való gondolkodás eszmei-politikai korlátai- 
tól. Ellenkezőleg, az évtizedek múlása csak azt bizonyította, hogy ez a gondolkodásmód 
és politikai hozzállás nemhogy gyengült volna, hanem a végleteiéig erősödött. Nem kell 
hát csodálkoznunk azon, hogy ma minden volt szocialista országban (így hazánkban is) 
tombol a politikai, de a hétköznapi nacionalizmus is. A politikailag legaktívabb és leg
hatékonyabb nacionalista erők ugyanis éppen a kommunista pártok keretén belül tömö
rültek, és ma is itt tevékenykednek. Az extrém jobboldali pártok aktív tagjai és vezetői 
túlnyomórészt a JKSZ-ból szakadtak ki 1980 után. A JKSZ, ha nem is serkentette, de 
megtűrte és melengette a legkülönbözőbb államalkotó nacionalizmusokat. Szavakban 
csöpögő, dagadozó, áradozó internacionalizmus (testvériség-egység) jellemezte, a 
tettekben pedig a szűkkeblű, végtelenül önző számítás és határtalanul szűk látókörű 
nacionalizmus. Ez a mi kommunista pártunknak és államunknak is az ismertetőjegye.

A kisebbségek iránti viszony a politikai demokrácia sarkalatos kérdése, legérzékenyebb 
fokmérője. A világ közvéleménye előtt illett megmutatni, hogy nekünk milyen bámulatos 
„gondolataink” és „javaslataink” vannak a „nemzetiségi kérdés” tartós megoldására. 
Ugyanakkor a valóságban szinte egymást biztattuk, hogy ne tegyünk semmit, vagy minél 
kevesebbet a nemzetiségekért (hiszen, nézzétek csak, amazok is ott, vagy odaát, milyen 
keveset tesznek). Úgy cselekedtünk, hogy érvényesüljön a semmittevés reciprocitásának 
az elve. A háború befejezésétől a mai napig a kommunista pártok vezetői az egymás 
közötti viszony rendezése során mást sem csináltak, mint az egymás belügyeibe való be 
nem avatkozásra, s a függetlenség, önállóság, területi integritás elvére hivatkoztak. Ezek
nek az elveknek az érvényét terjesztették ki minden gazdasági, politikai, művelődési, 
tudományügyi stb. területre. Ezzel csak azt bizonyították, hogy voltaképpen mennyire 
nem érdekeltek az együttműködésben, mennyire képtelenek a nemzetközi gazdasági, 
műszaki, tudományos és kulturális együttműködés előmozdítására, a fejlesztés konkrét 
és történelmi útjainak feltárására, meglelésére. Az államnemzet, később „a nemzetál
lamban való kiteljesülés” gondolatának rabjai voltak, és ennek rabságába taszították az 
országokat. Először megosztották a világot kapitalistára és szocialistára, azután a szo
cialista világot tovább darabolták mindenben elkülönülő államnemzetekre, majd később 
nemzeti államokra, amelyek képtelenek beilleszkedni a nemzetközi munkamegosztásba, 
képtelenek biztosítani a szellemi értékek szabad áramlását. A kommunista pártok a 
gyakorlatban reakciós és retrográd politika hordozóivá váltak. Vezetőik sohasem értet
ték meg: miért nem valósulnak meg az elvek, amikor olyan nagyszerűek. Semmi 
rosszabb nem történhet egy politikával, mint az, hogy képtelen megérteni: meghirdetett, 
programokba foglalt céljai miért nem kelnek életre a gyakorlatban.



A kommunista pártok vezetői az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elvének 
az érvényét kiterjesztették a kisebbségi kérdésre is, és ehhez tartották is magukat 45 
évig. Abból indultak ki, hogy ha már mindengyikük tartja magát a (proletár) inter
nacionalizmus általánosan elfogadott marxista elveihez, akkor ebből következőleg a 
politikai cselekvés és a megoldások is „szükségszerűen” hasonlóak, internacionalisták 
lesznek, azaz előlegezett bizalommal voltak egymás iránt. Olyan bizalom volt ez, amely
nek nem volt fedezete. Bár minden közleményben szerepelt, hogy a nemzetiségi kérdés 
megoldásának a módját minden ország, állam a maga nemzeti sajátosságainak megfe
lelően fogja keresni, ennek nem volt foganatja. Csak arra volt jó, hogy minden gyakorlati 
lépésben helyet kapjon a lehető legkevesebbet tevés reciprocitásának ki nem mondott 
elve.

A Vajdaság népességének etnikai összetétele 1880-1981 között*

Összla- q  

kosság 0
délszlávok % magyar % német % szlovák % román %

ruszin, ~  

ukrán

1880 1169883 100 186394 41,6 268300 22,9 286036 24,4 43363 3,7 69373 5,9 9407 0,8

1910 1501050 100 601218 40,0 415475 27,7 323624 21,6 56528 3,8 73990 4,9 13501 0,9

1931 1628708 100 719804 44?2 362993 22,3 340480 20,9

1941 1609528 100 601794 37,4 456770 28,4 332220 20,6

1948 1630968 100 959008 58,8 418180 25,6 31967 1,9 71926 4,4 70784 4,3 24791
V

1953 1687712 100 10360930 61,4 438636 26,0 72065 4,3 57213 3,4 23122 M
1961 1854585 100 1220319 65,8 442560 23,8 73830 4,0 57259 ¥

1971 1952533 100 1288771 66,0 423866 21,7 7177 0,4 72795 3,7 52987 2,7 27130 M

1981 2034772 100 1454383 71,5 385356 18,9 3808 0,2 69549 3,4 47289 2,3 25352 1,2

* Minden adat a Vajdaság jelenlegi területére van át
számítva. 1931-ben a Szerémségre, 1941-ben a Bá
nátra és a Szerémségre vonatkozólag az adatok 
becsültek!

A kisebbségi problémáknak az országok belső ügyeként való kezelése messzemenő 
következményekkel járt. így lehetőséget adott a nemzeti kisebbségnek mint jogi-politikai 
fogalomnak és ténynek az ignorálásához, elhallgatásához és az ebből eredő kötelezett
ségek megkerüléséhez. A nemzeti kisebbségnek nemzetiséggé való degradálása utat 
nyitott a gyakorlatban a megföllebbezhetetlen jogi-politikai asszimilációhoz. A nemze
tiség, ugye, az mindig egy kicsit a sajátunk, nemzeti vagyonunk, tulajdonunk. A nemzeti 
kisebbség viszont nem lehet más, mint egy másik nemzet kisebb része, amely országunk, 
államunk területi fennhatósága alá került. Nem is csoda, hogy minden szocialista ke
let-európai országban, és főként hazánkban kapva kaptak az első alkalmon, hogy a 
törvényalkotásban kizárólag nemzetiségről, etnikai csoportról kezdjenek beszélni, csak 
hogy minél jobban elködösítsék a kisebbségi sorsba szakadt nép tudatát. Mindennek 
az volt a célja, hogy a nemzeti kisebbségben kifejlesszék az anyanemzettől való teljes



elkülönülés tudatát, a gyökértelenség, a magára hagyatottság közérzetét: olyan állapotot 
teremtsenek, amelyben erőteljesebb a jövővel szembeni gyanakvás és lemondás, mint 
a jövőbe vetett hit. Hogy milyen sikerrel járt ez a célzatos ideológiai akrobatika, tanú
síthatja az is, hogy még az újvidéki Hungarológiai Intézet tanszékvezető professzorai 
és akadémikusai is egy időszakban arról értekeztek és cikkeztek, hogy a vajdasági ma
gyarság kifejlesztheti a saját maga teremtette, „különálló”, nemzeti kultúráját. Lázasan 
kutattak a vajdasági magyarság különállóságát bizonyító gyökerek és hagyományok után. 
Ezeket abszolutizálták, hipertfrofálták, majd igyekeztek elterjeszteni a vajdasági ma
gyarság közgondolkodásában. Az iskola-, pontosabban a tankönyvpolitikában abban 
segédkeztek, hogy a magyar nemzet nagyjai (akiknek minden bizonnyal a vajdasági 
magyar nemzeti kisebbség nagyjainak is kellett volna lenniük); rendre kiszoruljanak, 
egyre kisebb és jelentéktelenebb helyet kapjanak a helyi nagyságok előtt, vagy inkább 
mögött. Ugyanakkor a magyar tanulók minden oktatási szinten kimerítő ismereteket 
szereztek a délszláv kultúra nagyjairól, nemcsak a szerb nyelv és irodalom, illetve tör
ténelem tantárgyának keretein belül, de a világirodalom és világtörténelmi ismeretek 
tantárgyának, sőt a vajdasági irodalom és történelem keretein belül is.

188C
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A vajdasági települések etnikai összetételének változása 
a Vajdaságban 1880-1981 között
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A teljes művelődési életet minden közigazgatási szinten, minden tekintetben és min
den vonatkozásában belügyi dirigálás, ellenőrzés és megfigyelés alá helyezték. Az ok
tatási és művelődési életben nem ismerték el az önszerveződésnek még a legkisebb 
lehetőségét sem. Vagy „felső” utasításra „történt valami”, vagy nem történt semmi. Ha 
nem is tiltották be jogszabállyal a nyelvművelést, mindent megtettek a nyelvművelő 
egyesületek tevékenységének szétzüllesztéséért, megszüntetéséért. A spontán önszer
veződésnek még a látszata is súlyos, mindenekelőtt megfélemlítő, de nemritkán egizisz- 
tenciális következményekkel is járt. Tudatos szerveződésről még csak szó sem lehetett, 
mert az „ügyeletes” gyors kéz gyorsan cselekedett és üttötte rá a magyar nacionalista 
megnyilvánulás „egyes esetei” bélyegzőjét azokra, akik nem értették meg, miben rejlik 
a testvériség-egység lényege. A megfélemlítések azelőtt „felülről” jöttek. Most, hogy 
van már bizonyos tudatos önszerveződés, inkább „alulról” jövő kezdeményezésként 
jelentkeznek (még viccnek is rossz, ha valakit megkérdeznek úgy „ártatlanul”, „vélet
lenül”: nem fél-e, hogy esetleg elveszti a munkahelyét; mi lesz a gyerekével, hogy fog 
tudni érvényesülni; a pedagógust „finoman” figyelmeztetik a rá „leselkedő” veszélyekre, 
ha nagyon ágál a magyar anyanyelvű oktatás mellett, és a szülőket meg akarja győzni 
ennek indokoltságáról stb.).

Az értelmiséget minden lehetséges eszközzel megfélem htették, ha jelét adta annak, 
hogy kisebbségi közéleti szerepet kíván magára vállalni. Tulajdonképpen lehetetlenné 
tették, hogy kapcsolatot teremtsen saját kisebbségével (az anyanemzetével való kap
csolatápolásról itt nem is akarok szólni, mert az mindig is a legnagyobb veszélyt rejtette 
magában).

A nemzetiségi kérdés a minden ország „belső ügyéből” közönséges belügyi-rendőri 
hatáskörbe került, a kocsmai megnyilvánulásától kezdve, egészen a tudományos inté
zetek munkájáig. Mindez annak ellenére történt, hogy az új szocialista Jugoszlávia egy 
mindennemű nacionalizmustól mentes magyar nemzeti kisebbséget kapott örökbe a 
régi Jugoszláviától. A két háború között ez a kisebbség tömegesen kapcsolódott be a 
haladó munkásmozgalomba, ezrek (több mint tízezren) vettek részt az antifasiszta há
borúban, a partizánharcokban, a záróhadműveletekben.

Közvetlenül a második világháború után parancsutasításra mintegy 41 600 háztartást 
(246 000 főt) telepítettek be Vajdaságba. A betelepítettek és betelepülők száma 1971-ig 
állandóan növekedett, s ebben az évben elérte a 464 803 főt. Vajdaság össznépességének 
(1 953 000) 22-23 százalékát más, főleg szerblakta vidékekről költöztették be. Vajdaság 
ilyen méretű kolonizációjának több célja lehetett. Az egyik legfontosabb és előtérbe 
helyezett cél az itt élő nemzeti kisebbségeknek a teljes népességi majorizációja volt; a 
szerb népesség többségének a biztosítása mindenütt, ahol annak lehetősége nyílt.

Ezután egy ideig alábbhagyott, sőt megszűnt a kolonizáció (betelepülés és betelepítés), 
de 1981 után ismét tapasztalható a beköltözés kisebb méretű növekedése.

A komisszárparancsra beköltöztetettek és a beköltözők általában nagyon sok tekin
tetben kiváltságban részesültek. Kezdetben ingyenvagyont (házat, földet) kaptak, s ké
sőbb is munkahelyhez és érvényesülési lehetőséghez a legkönnyebben ők jutottak. A 
legkülönbözőbb kiváltságok haszonélvezői voltak.

1965-től kezdve már feltűntek a gazdasági válság jelei. Egy ideig leplezték, de 1980-tól 
a gazdasági folyamatok teljesen ellenőrizhetetlenné és kezelhetetlenné váltak. Kirobbant



a gazdasági válság, időről időre a teljes káosz és zűrzavar lett úrrá. Vajdaságban nagyon 
megnehezedtek a munkavállalás lehetőségei. A nemzeti kisebbségeken mindig kétszer 
csattant az ostor. Ok még nehezebben juthattak munkához, nem rendelkezvén annyi 
társadalmi és gazdasági kapcsolattal, előjoggal, mint a többségi államalkotó népesség. 
Ebben a helyzetben megindult az elvándorlás: a vajdasági magyarságnak egy jelentős 
része Nyugatra ment munkát keresni, munkát vállalni.

Az 1971-es népszámlálás szerint 16 627 magyar vállalt munkát Nyugaton, a család
tagok nélkül. Ez az adat pontatlan, és a későbbi adatok nem pontosak. Valójában nem 
ismeretes, hogy mennyi magyar vándorol ki a nyugati országokba. Az viszont biztos,
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hogy a kivándorlás folyamatos és jelentős méretű, a visszavándorlás viszont egyedi 
esetekre korlátozódik, és jelentéktelen.

A vajdasági magyarságnak az életében, mivel nincsenek demográfiai „tartalékai”, a 
kivándorlás kényszere a jövőjét beárnyékoló tényező. Szétszóródik. Demográfiai szem
pontból a legértékesebb és a leginkább munkaképes korcsoportban levő magyarság 
vándorolt ki, azaz a fiatalok. Az itteni magyarság születési ezreléke állandóan csökkent, 
a halálozási ezrelék rohamosan nőtt, de egészen 1965-1968-ig volt természetes szapo
rodása; ettől kezdve nincs. A vajdasági magyarságnak a száma 1948-ban 428 750 fő 
volt, illetve az össznépesség 26,1 százaléka; 1953-ban 435 217 fő, azaz 25,6 százalék; 
1961-ben 442 561 fő, azaz 23,9 százalék; 1971-ben 423 866 fő, 21,7 százalék; 1981-ben 
385 356 fő, már csak 18,9 százalék. Az 1971 és 1981-re vonatkozó adatok azonban 
magukban foglalják a külföldre költözött magyarok számát is (azokét is, akikről a 
rokonok és ismerősök adtak adatot, de-ha egész családok távoztak külföldre, nem 
szolgáltatott róluk senki sem adatot).

Egy diaszporálódó és asszimilálódó nemzeti kisebbségről nagyon nehéz pontos ada
tokat szerezni. Jóformán minden adat, enyhén szólva pontatlan. Vajdaságban 1981-ben 
nem volt 385 356 magyar. Le kell ebből a számból venni legalább azt a 13 702 főt, 
akik külföldön vállaltak munkát. A 385 356 főből, akik magyaroknak vallották magukat, 
33 625-nek szerbhorvát volt az anyanyelve, s csupán 350 403-nak a magyar. Másrészt 
369 965 fő vallotta magát magyar anyanyelvűnek. Ebből 350 403 magyar nemzetisé
gűnek is tartotta magát, 12 272 fő pedig jugoszlávnak; 2535 horvátnak, 1073 szerbnek 
stb. A házasságkötések 20-30 százaléka vegyes nemzetiségű volt. Ez magában véve 
ezeken a vidékeken nem újdonság. A meglepő talán az, hogy a vegyes házasságokban 
született gyerekeket minden esetben jugoszlávnak tartották, és szerb tannyelvű iskolába 
íratták őket. A nemzeti kisebbségekkel szembeni tartós, soha meg nem enyhülő lelki 
erőszak-rendszer jól elrejtett módszereinek, az örökké gyanúsítgató, ármánykodó rend- 
őri-belügyi-belbiztonsági eljárásoknak a kisebbségek ezektől való tudatalatti félelmének, 
ugyanakkor a tudatosan erőszakolt, mindenfelé hirdetett és terjesztett államnemzeti 
büszkeségnek (a mi országunk fedezte fel az életszínvonalat és a demokráciát!), de 
egyben a kisebbségekkel szembeni államalkotói magatartásnak, fennhéjázó önhittség
nek és beképzeltségnek furcsa egyvelege és követkeménye volt ez egyszerre. Elhintették 
annak a hitét, hogy majd csak a magát jugoszláv nemzetiségűnek valló gyerek tud 
érvényesülni, ezért siessünk jugoszláwá válni. A kisebbségek anyanemzeteinek a le- 
pocskondiázását és lejáratását a kisebbségekhez tartozók szemében „művészetté” fej
lesztették ki.

Tovább súlyosbodik a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy az általános iskolába járó 
magyar nemzetiségű tanulóknak jelentős része nem részesült, nem részesülhetett anya
nyelvű oktatásban. 1975/76-ban a 39 409-ből 31 673 járt magyar tannyelvű iskolába, 
1983/84-ben a 33 517-ből 26 533 -  a többi nem. A magyar tannyelvű általános iskolák 
száma ugyanakkor több mint 15-tel csökkent. Számos nehézség támadt a teljes anya
nyelvű oktatás megszervezése körül; még több volt a (szándékos) mulasztás, huzavona, 
gáncsoskodás és hiányosság (Kosovóban egy tanuló miatt is, ha az szerb nemzetiségű, 
tanítót fizetnek és fizettetnek ma is!).



A magyarok arányának változása a Vajdaság néhány községében 
1880-1981 között, %-ban*

a község neve 1880 1910 1931 1953 1981
Szabadka 53,8 58,5 34,4 50,7 46,0
Magyarkanizsa 86,9 94,4 83,9 87,0 87,4
Zenta 84,3 91,8 82,8 85,0 82,4
Topolya 80,1 87,4 76,2 74,0 69,1
Ada 65,9 74,3 70,6 77,3 78,2
Becse 60,1 67,1 58,4 65,0 58,4
Kishegyes 54,5 58,0 58,2 64,0 62,3
Szenttamás 25,4 30,5 29,0 33,7 28,5
Kula 18,5 18,6 14,0 18,6 11,9
Zombor 27,5 33,6 23,9 26,0 19,0
Apatin 18,1 26,4 20,1 28,6 17,2
Újvidék 14,2 22,9 21,2 21,3 9,5
Temerin 62,8 80,1 63,7 61,0 44,4
Törökkanizsa 39,2 47,7 38,4 42,2 37,2
Csóka 54,0 61,2 61,4 63,0 58,6
Kikinda 19,2 21,6 17,2 21,2 16,8
Törökbecse 24,6 28,1 26,2 26,8 24,0
Magyarcsemye 30,7 37,2 21,7 22,3 22,7
¿itiSte 25,1 31,2 28,2 28,9 24,4
Szécsány 9,2 13,5 13,9 15,6 14,3
Kovacica 15,2 18,5 17,3 16,6 13,4
PlandiSte 18,1 25,8 19,3 18,0 13,6
Kovin 1,0 15,6 13,0 14,8 11,3

•Minden adat a községek jelenlegi területére van 
átszámítva!

A teljes téves felépítésű és elképzelésű középiskolai rendszer, ennek többszöri átszer
vezése is nagyon rövid időn belül lehetetlenné tette a magyar tanulók egy részének, 
hogy anyanyelvükön részesüljenek szakképzésben, szakmunkásképzésben. A tanulandó 
szakmák és foglalkozások feíaprózottsága és egyes munkaműveletekre szűkítése egye
nesen nevetséges volt, következményei lesújtóak a magyar anyányelvű oktatásra. Évről 
évre a beiratkozott magyar nemzetiségű középiskolásoknak 30-35 százaléka nem anya
nyelvén fejezte be a középiskolát. A magyar középiskolásoknak aránytalanul nagy része 
a szakmunkásképzőt választotta, s csak a kisebb része került be a szakközépiskolába. 
Ez hátrányos helyzetet jelentett a hazai munkavállalásnál (külföldön nem). Az évről 
évre felvett és diplomázott egyetemi hallgatóknak valamivel több mint 10%-a volt csak 
magyar nemzetiségű, holott az egészséges arány legalább 20 százalék kellett volna hogy



legyen. A korszerű műveltségű humán és műszaki értelmiségiek képzését szinte teljesen 
elhanyagolták. 1945 és 1989 között nevetségesen kevés magyar szerzett magiszteri és 
doktori címet.

Az intézményesített művelődésnek szinte minden területe elhanyagolt volt és maradt. 
Évtizedekig kimerítő közelharcot kellett vívni megfelelőbb finanszírozásáért. Ebben 
fáradtak el az erők. . .

Különösen az elmúlt húsz év kisebbségi politikája volt romboló hatású a kisebbségekre 
nézve Vajdaságban. Jellemzője volt a teljesen provinciális, az önmagát „felsőbbségi” 
jogokkal felruházó kényúri önkény. E hatalombitorló önkény keretén belül épült ki a 
kisebbségekkel szemben megnyilvánuló, s következményeiben jól látható erőszakrend
szer. Ez a kisebbségi politika valamennyi megnyilvánulásában neosztálinista jellegű volt. 
Hatékonyan támaszkodott a korszerű manipuláció, a modern „szellemipar”, nemritkán 
az eszmei-szellemi megfélemlítés és elrettentés minden eszközére is. Végső célja, mint 
tudjuk, a kisebbségi-etnikai tudat elködösítése, tagadása volt. Mindez együttvéve a 
természetes asszimiláció olyan mértékű felgyorsulásához vezetett, amely már nem te
kinthető természetes asszimilációnak, hanem éppen ellenkezőleg. Beoltották a nemzeti 
kisebbségekbe a távlattalanság minden mérgét. így, kisebbségi szemszögből érzékelve, 
ezt a kisebbségi politikát sohasem követte eredmény. Ezért frusztrációs hatású volt.

AZ 500« FŐNÉL NAGYOBB 
VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK 1981-BEN

1. Szabadka 44016(43,9%)
2. Újvidék 19163 (11,3%)
3. Zenta 18 738 (79,3%)
4. Zrenjanin 16804 (20,8%)
5. Becse 14763 (54,3%)
6. Topolya 12634 (73,2%)
7. Magyarkanizsa 10410 (89,0%)
8. Ada 10294 (83,4%)
9.Temerin 9803 (62,8%)

10. Csantavér 8 124 (94,7%)
11. Kikinda 7 148 (17,2%)
12. Péterréve 6 909 (77,1%)
13. Horgos 6 403 (84,3%)
14. Morovica 6 037 (92,8%)
15. Törökbecse 5 955 (37,8%)
16. Kishegyes 5 926 (94,5%)
17. Zombor 5 815 (12,0%)
18. Mohol 5 190 (65,3%)
19. Szenttamás 5131 (37,7%)



Alapjában véve a Szerb Szocialista Köztársaság mostani politikai vezetősége helyesen 
cselekedett, amikor megdöntötte a Vajdaságban uralkodó politikai-hatalmi rendszert, 
és kiskirálykodó képviselőit szétzavarta. E rendszer romlottsága annyira elmélyült és 
elhúzódott, hogy kivéve e bürokratikus rendszer szűk látókörű szekértolóit, nincs Vaj
daságban egyetlenegy nemzeti kisebbség, amely visszasírná.

Ennek tudatában a jövőben a többségi népnek hozzá kellene szoknia ahhoz, hogy 
nekünk nemzeti kisebbségieknek, bizonyos politikai jelenségekről és eseményekről lehet 
bizonyos szellemi autonómiával kialakított külön véleményünk. Különösen, ha bizonyos 
történések és folyamatok közvetlenül kihatnak a sorsunk alakulására; különösen, ha 
sorsunkat rosszul alakítják.

A közeljövőben a diaszparálódás, az asszimiláció, a negatív előjelű demográfiai folya
matok és a majorizáció tartós hatásának alávetett vajdasági magyarság számának to
vábbi gyors csökkenése várható. Minden jel arra mutat, hogy már a következő években 
a vajdasági magyarság számának a csökkenése elérheti az évi 1 százalékot, s később 
ezt az értéket meg is haladhatja.

Abból a jóhiszemű feltevésből indulunk ki, hogy a vajdasági magyarság számának 
ilyen rohamos arányú csökkenése nem lehet érdeke sem hazánknak, Jugoszláviának, 
sem anyanemzetünknek és anyaországunknak, Magyarországnak. Abból a jóhiszemű 
feltevésből indulunk ki, hogy a határ egyik és másik oldalán élő nemzeti kisebbségek 
sorsát és jövőjét az érintett országok közösen rendezik, úgyhogy a nemzeti kisebbségek 
valóban hidat képezzenek a jószomszédi kapcsolatokban. Meg kell teremteni a törté
nelmi kibékülés minden feltételét. (A történelmi kibékülés még nem történt meg. Sok 
a gyanakvás.) Minden nemzet, így a magyar és a szerb is, végvárainak tekinti a nemzeti 
kisebbségeit. Ha eltűnnek a nemzeti kisebbségek, a nemzetbiztonság egyik alappilére 
dől le. A nemzetek egymás iránti jószomszédi és kölcsönös közeledésére van szükség. 
Ebben tudnak segíteni hazájuknak és anyanemzetüknek a nemzeti kisebbségek, így a 
vajdasági magyar nemzeti kisebbség is.

A segítség hatékony lehet, ha lesz kisebbségvédelem.

***
Táblázataink és grafikonjaink forrása: Kocsis Károly: Etnikai változások a mai Szlo

vákiában és Vajdaságban a XI. századtól napjainkig (Az etnikai térszerkezet átalaku
lásának sajátosságai). Budapest, 1989.



A fiatal nemzedék állapotáról

AZ IFJÚSÁG ÉS A JÖVŐ
Dr. Hódi Éva

A serdülőkor, a személyiség fejlődésének fontos 
állomása biológiai, érzelmi-hangulati, viselkedés
beli változásokkal jár együtt. Ezek a változások a 

mai modern társadalmakban általában sok gondot 
okoznak. A problémák egy része az életkor múlá
sával megszűnik, más része viszont a személyiség- 
fejlődés zavarát, kóros folyamat kialakulását jelzi.
Gyakran nehéz eldönteni, hol húzódik a határ az 
aggasztó tünet, az életkorral járó átmeneti zavar és 
a természetes fejlődési folyamat között.

A világ különböző tájairól érkező hírek, adatok ar
ról számolnak be, hogy a fiatalok körében az alko
holfogyasztás, a kábítószer-élvezet, a dohányzás és 
más egészségkárosító szokások elterjedése egyre na
gyobb méreteket ölt. Ezt tapasztalhatjuk közvetlen 
környezetünkben is. Mivel Vajdaságban erre vonat
kozó kutatási eredményekkel korábban nem rendel
keztünk, 1985-ben felmérést készítettünk azzal a 
céllal, hogy pontos adatokat szerezzünk a dohányzás 
és alkoholfogyasztás arányait illetően. Megkíséreltük 
feltárni azt is, milyen mértékű a kábítószer-fogyasztás a vizsgált személyek körében. E 
felmérés keretében'igyekeztünk feltárni a fiatalok általános közérzetének néhány jel
lemző vonatkozását is. A vizsgálatban 666 tanuló vett részt: az általános iskola utolsó 
két osztályába és a középiskola első és második osztályába járó 14-17 éves diák.

E  felmérés eredményei is alátámasztják, hogy növekvő aggodalmunk, amellyel a fiatal 
nemzedék életmódját figyeljük, egyáltalán nem megalapozatlan. A különböző egész
ségkárosító szokások egyre nagyobb tért hódítanak közöttük, és egyre fiatalabb korban. 
Az általános iskola nyolcadik osztályába járó tanulók kis híján 70%-a már rágyújtott, 
háromnegyed részük már alkoholt is fogyasztott. A középiskolások körében pedig ug
rásszerűen emelkednek ezek az arányszámok. A tiltások, az ismeretterjesztő és felvilá
gosító előadások nem sok eredménnyel jártak az eddigiek során, mint ahogy nem 
sikerült elrettenteni a fiatalokat az egészségi ártalmak, viselkedési, életszervezési, beil
leszkedési nehézségek bekövetkezésének előrevetítésével sem.

Napjainkban a fiatalokat érintő problémák közül a legtöbb szó a kábítószer-fogyasz
tásról esik, s ennek megfelelően az ifjúság problémáinak megoldására irányuló erőfe
szítések közepette is kiemelten fontos szerepet kap a kábítószer elleni küzdelem. 1985-ös



felmérésünk tanúsága szerint környezetünkben megközelítőleg 1%-ra tehető azoknak 
a fiataloknak a száma, akik valamilyen formában megismerkedtek az „igazi” kábítósze
rekkel. Külön figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a kábítószerezést az esetek 
túlnyomó többségében megelőzi a környezet által jobban tolerált, megtűrtebb káros 
szokás, a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás kialakulása. Ez a sajátosság alátámasztja 
azt a véleményt, hogy a drogfogyasztást nem célszerű önmagában szemlélni, hanem a 
fiatalok körében tapasztalható más káros szokásokkal összefüggésben kell vizsgálni.

A fiatalok problémáiról szólva elsősorban a dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószere
zés jelenségére gondolunk. Van azonban a problémáknak olyan csoportja is, amely még 
nem került ennyire a figyelem középpontjába, sőt, amelyet jószerivel nem is tekintünk 
problémának. Ilyen például a fiatalok általános közérzete, egészségi állapota, erőnléte.

Pedig logikusnak látszik, hogy a káros szokások iránti fokozott érdeklődésnek, e szo
kások egyre nagyobb mértékű elharapózásának hátterében is részint kedvezőtlen kö
zérzeti tényezők húzódnak meg. A kiegyensúlyozott, nyugodt lelkiállapotú, szorongástól 
mentes fiatalnak nincs szüksége arra, hogy rágyújtson, alkoholt fogyasszon, esetleg 
kábítószerhez nyúljon. Mint ahogy a felnőttek körében is a nikotin, az alkohol a szo
rongások, a feldolgozatlan feszültségek levezetésének egyik -  ha nem is éppen a leg
szerencsésebb -  eszköze, ugyanígy a nyugtalanabb, szorongó és más kedvezőtlen 
közérzeti panasszal küszködő fiatalnak is szüksége van feszültségének valamilyen for
mában történő levezetésére.

Az egyik legáltalánosabb panasz a fiatalok körében az általános fáradtság és kime
rültség. A fiataloknak majdnem a fele panaszkodik erre. Hitelt kell adnunk szavuknak, 
még ha első hallásra talán a meglepetés erejével hatnak is ránk. Elég csak az iskolai 
tanórák rendkívül magas számára gondolnunk. A mai középiskolások a tanórákon való 
részvétellel és a másnapi órákra való felkészüléssel több időt töltenek el, mint a fenőttek 
a munkahelyen, a gyárban. Ennek pedig okszerű következménye a fáradtság, a gyakran 
fejfájással együttjáró kimerültség.

A fiatalok közérzeti panaszai, amelyekhez sok esetben érdektelenség, bizonytalanság
érzet vagy éppen a jövőtől való félelem társul, olyan problémákra figyelmeztetnek, 
melyek az eddigiek során még nem kaptak elég nagy hangsúlyt. Gyakran csak akkor 
derül fény rájuk, ha valami súlyosabb esemény kapcsán nyilvánvalóvá válnak. Általában 
az iskolai tanulmányi eredmény hirtelen leromlása a figyelmeztető jel, de ilyen esetben 
már többről van szó, mint közérzeti panaszról.

Nem szabad tehát elzárkóznunk a fáradtságra, kimerültségre panaszkodó fiatalok 
elől, már csak abból a megfontolásból sem, mert tény, hogy a kedvezőtlen közérzetű 
fiatal eleve kedvetlenül fog hozzá a rá váró feladatok elvégzéséhez, de jobban ki van 
téve annak a veszélynek is, hogy „közérzetjavító” megoldások felé sodródjék. Már úgy 
próbál javítani közérzetén, hogy elhanyagolja tennivalóit, akár a káros szokások, szen
vedélyek (dohányzás, italozás stb.) keltik fel érdeklődését, minden esetben további gon
dokat okoz a maga és környezete számára.

Az említett felmérés óta öt év telt el. Sok szempontból célszerű lenne megismételni 
a vizsgálatot, s a kapott adatokat összevetni a már meglevőkkel. Vajon a helyzet javulása, 
romlása vagy stagnálása lenne-e megfigyelhető? Ifjúságunk jövője szempontjából azon
ban már az eddigi vizsgálati eredmények is elgondolkodtatóak.



APADÓ FORRÁSUNK
Matuska Márton

június 16-án egyedülálló rendezvényt 
tartottak a jugoszláv-magyar-román 

• hármas határ jugoszláv csücskén meg
húzódó Majdán és Rábé falu jelenkori és valamikor 
innen elszármazott lakói. Annyira spontán rendez
vény volt, annyira a sajátjuk, hogy a hivatalos állami 
szervek tudomást sem vettek róla, az egy helyi kö
zösséget kivéve, amelynek egyetlen fizetett alkalma
zottja szolgált támaszul két Csókára elszármazott 
egykori helybélinek, hogy megszervezzék és önkölt
ségi áron lebonyolítsák az összejövetelt. Messze kör
nyék magas rangú vezetői közül egyedül Huzsvár 
László zrenjanini püspök mérte fel a találkozó jelen
tőségét és szakított magának időt, hogy személyes 
jelenlétével és misemondással, ennek keretében ter
mészetesen alkalmi szentbeszéddel emelje az ünnepi 
hangulatot. Körülbelül kétszázötvenre tehető azok
nak a száma, akik a találkozó ünnepi vacsoráján is 
részt vettek; a délután -  alkalmas terem híján -  a 
majdáni temetőben a szabad ég alatt bemutatott mi
sét azonban még egyszer ennyien vagy még többen hallgatták végig. A megjelenteknek 
körülbelül a fele volt mai majdáni, illetve rábéi lakos, a többiek pedig azok, akik innen 
elszármaztak. Ez utóbbiak között bonyolítottuk le ankétunkat.

Majdán és Rábé kicsi falvak, valamikor is kisközségek voltak, önállóságuk azonban 
a hatvanas években megszűnt, azóta csupán Oroszlámos függvényének számítanak, de 
ez az utóbbi település sem önálló, a maga 2250 lakosával Tórökkanizsához van csatolva. 
Ez a többszörös függés kiegészítője és része annak a falu-, illetve agrárpolitikának, 
amellyel a háború utáni idő teljes tartama alatt módszeresen tönkretettük falvainkat. 
Megfosztottuk őket minden önállóságtól, elvonva tőlük minden anyagi többletet, kiszi
polyozva belőlük mindent, ami csak kiszipolyozható. A jó fél évszázaddal ezelőtt még 
virágzó kisközségekben megszűnt szinte minden gazdasági tevékenység, egyedül a földet 
szántják vagy szántatják még a tulajdonosok. Abba is csak elvétve kerül a belterjes 
mezőgazdaságra jellemző növény. Az állattenyésztés úgyszólván teljesen elenyészett, 
ami valószínűleg példa nélküli e vidék egész történetében, hiszen egy-két rejtett nyáj, 
sertésfalka még a legszigorúbb török harácsolások idején is élt a mocsarakkal, náda
sokkal övezett legelőkön. Ipari vállalkozásról, szolgáltató kisipari műhelyről az olyan



falvak, mint Majdán és Rábé mai lakói nem is ábrándoznak, de nincsen már a régi 
műhelyekből sem. Szinte nem is tudni, hogy miből vegetál napjainkban egy-egy ilyen 
falu lakossága. S meddig.

Éppen 1990-ben volt száz esztendeje annak, hogy Sasillésen, a két faluhoz közel eső 
egykori településen a világra jött néhai Makra György. A vidék átlagos gazdájának 
életét élte az 1940-es évek második feléig, amikor megkezdődött a kollektivizálás. Élete 
párjával a hatvanas években már csak egyedüli lakói voltak szülőfalujuknak. Házuk 
még takaros volt, négy másik állt a közelben, az egykori nagykikinda-szegedi vasútvonal 
mellett. A két háború között a település a legjobb úton haladt afelé, hogy faluvá fej
lődjön. A mezőgazdaság hanyatlása azonban annyira elsorvasztotta, hogy beteljesedett 
az a sorsa, amelyet Makra György jósolt neki 1966-ban egy interjúban. „Aki csak teheti, 
otthagyja Sasillést, behúzódik a környező falvak valamelyikébe. A ház egy ideig még 
marad, végül azután lebontják. A használható építőanyagot elszállítják, a falakat szét
verik, és néhány év elmúltával már csak a tarka szántásból lehet arra következtetni, 
hogy valami épület volt azon a helyen. Amikor lebontják majd az utolsó házat is, csak 
az emlékezetben marad meg, hogy ott valamikor házcsoport állt, a határnak ezt a részét 
azonban bizonyára mindig Sasillésnek fogják nevezni.”

Amikor Makra György ezt a profétikus kijelentést tette, senki sem gondolt még arra, 
hogy egy-két évtized elteltével Majdánra és Rábéra kerül majd sor. Az érintőlegesen 
említett falupolitika és a mezőgazdaság módszeres tönkretétele következtében az ilyen 
falvakban fütyülésért lehet ma telket vásárolni. Iskolája nincs, az a néhány gyerek, aki 
az ittmaradt nemzőképes lakosság jóvoltából születik, a szomszédos helység iskolájába 
jár. Az anyanyelvi oktatás általában gondot okoz, mert azt még csak lehetett követelni, 
hogy Majdánra, Rábéra helyezzen a tanügyi hatóság magyar tanítót, de az oroszlámosi 
iskolában már nem a saját nyelvi környezetében nevelkedik a majdáni magyar gyerek, 
még ha magyar tagozatra jár is.

Ha egy nemzetiségi település megy tönkre, annak már vonatkozásai is vannak, mintha 
a többségi nemzet által lakottal történik ugyanaz.

Miért mennek el a majdániak és rábéiak szülőfalujukból?

Erre a kérdésre szerettünk volna választ kapni a körkérdés révén. Kérdéseink ösz- 
szeállításán talán észre lehet venni, hogy nem avatott szakember fogalmazta meg őket, 
tudomásunk szerint azonban hasonló felmérést senki sem végzett, vállaljuk tehát az 
amatőr jelleggel járó pontatlanságokat annak reményében, hogy egy szűz területről 
kapunk sok-sok kérdésre magyarázatot.

Mielőtt rátérnénk a körkérdésre, szükségesnek tartjuk bemutatni, hogy milyen volt 
e két falu még abban az időben, amikor nem látszott rajtuk, hogy hamarosan halálra 
ítélődnek.

A Borovszky-féle Torontál vármegye monográfiája a századvégi állapotokról ezt írja:
„Magyarmajdány: Azelőtt Majdán. A törökkanizsai járásban fekvő magyar kisközség. 

Házainak száma 164, lakosaié 757, akik római katolikus vallásúak. Postája, távírója és 
vasúti állomása Oroszlámos. E helység helyén a középkorban Oroszlámos vagy mint 
eleinte nevezték, Oroszlámos-monostora állott. (...) 1536-ban még oly jelentékeny hety-



ség volt, hogy Oláh Miklós a vidék nevezetesebb falvai között sorolja fel. (...) ...1557- 
58-ban már a temesvári vilajetbe tartozott, s ekkor a temesvári defterdár 45 magyar 
családfőt írt össze. (...) A Csanádi tiszttartói hivatal 1773-ban dohánytermelő magyarokat 
telepített a Kunságból, Szegedről és Hódmezővásárhelyről. (...) A község lakosai gaz
dakört és hitelszövetkezetet tartanak fenn.”

„Rábé: A budapest-temesvári vasútvonal mentén fekvő magyar kisközség. Házainak 
száma 77, lakosaié 478, akik római katolikus vallásúak. Postája és távírója helyben van, 
vasúti állomása Oroszlámos. (...) A mai helység lakosait a Csanádi tiszttartóság 1777-ben 
telepítette, szegedi dohánytermelő lakosokból. (...) A község lakosai mezőgazdasági 
kört és hitelszövetkezetet tartanak fenn.”

Ebben az idézetben találunk már a falu lélekszámára vonatkozó adatokat, a fejlődé
sükről és visszafejlődésükről azonban sokkal átfogóbb képet kapunk az alábbi táblázat 
adatainak áttanulmányozása révén.

Majdán és Rábé lakóinak száma 1869-től 1981-ig a népszámlálási adatok szerint

Év Majdán Rábé Együttesen

1869 750 431 1181
1880 796 374 1170
1890 715 456 1171
1900 703 497 1200
1910 758 478 1236
1948 747 400 1147
1953 824 407 1231
1961 717 390 1107
1971 624 306 930
1981 451 221 672

A népszámlálási adatokról tudni kell még annyit, hogy mint a monográfiából idézett 
megjegyzésből is látszik, mindkét falu majdnem kizárólag magyarlakta volt és az ma is. 
Az 1910-es népszámláláskor Majdánban mindössze 3 német, 2 román (oláh) és 6 szerb 
lakott, összesen tehát 11 volt a nem magyarok száma, ami az összlakosságnak másfél 
százalékát sem teszi. Hasonló volt a lakosság nemzetiségi struktúrája Rábén is, ahol a 
magyarokon kívül mindössze 2 német és 7 román élt, az összlakosságnak 1,88 százaléka. 
A két faluban együttesen a nem magyarok a lakosság 1,62 százalékát képezték. Az 
1948-as népszámláláskor a magyarokon kívül a két faluban összesen 13 szerb és horvát, 
valamint 6 egyéb nemzetiségű lakos élt, ami a két falu összlakosságának (akkor 1147 
főre rúgott) valamivel több mint másfél százalékát alkotta. Ekkor a népszámlálási ada
tokat nem dolgozták fel a két falura vonatkozólag külön-külön, hanem csak együtt. A 
legutóbbi adatok szerint Majdánon 11 szerb, 3 macedón, 3 horvát, 1 Crna Gora-i, 1 
román és 1 jugoszláv élt, valamint 429 magyar, a nem magyarok százalékaránya tehát 
4,43. Az 1981-es adatok szerint Rábén a magyarokon kívül mindössze 1 macedón és



4 jugoszláv élt, a nem magyarok százalékaránya tehát itt 2,26. Együttesen a két faluban 
a nem magyarok a lakosság 3,72 százalékát alkották.

A hét fő kérdésből álló űrlapokat a találkozó ünnepi vacsorája előtt osztottuk szét, 
mielőtt faltálaltak volna, s arra kértük a jelenlevőket, hogy nyomban töltsék ki. Összesen 
107 kitöltött űrlap került vissza, s jóllehet az alkalom nem volt éppen a legmegfelelőbb, 
több mint egy tucat szöveges megjegyzést is tettek a résztvevők, amelyeket majd kivétel 
nélkül idézni fogunk.

Az elvándoroltak életkora

Öt korcsoportba osztottuk a résztvevőket: 1.) 18 éves vagy fiatalabb, 2.) 19-29 éves,
3.) 30-39 éves, 4.) 40-49 éves és 5.) 50 éven felüli.

Az ötödikbe tartozik a résztvevőknek majdnem a fele, összesen 48 személy, a negye
dikbe 38, és így e két korcsoport együttesen a teljes létszám négyötödét teszi. A harmadik 
korcsoportba 18-an, a másodikba hárman tartoznak, az elsőbe egyetlenegy személy 
sem.

Kétségtelen, hogy az elvándoroltaknak egészen más lehet a kor szerinti megoszlása, 
a kapott adatok sokatmondóan arra utalnak, hogy a fiatalabbak nem mentek el a 
találkozóra. Következtethetünk csupán a puszta logika alapján az okokra. Ha már a 
találkozóra sem mentek el, nyilván őket nem vonzza a nosztalgia a falujukba. Fölébred-e 
idő múltával, az újabb kérdés, de ha a résztvevők átlagéletkora ezek szerint ötven év 
körül van, a fiatalok pedig nem vágyakoznak még a találkozóra sem, akkor elég nagy 
bizonyossággal állítható, hogy az elvándoroltak sosem fogják tömeges visszatelepedéssel 
gyarapítani a falu lakosainak számát. Egy későbbi kérdés válaszaiból ez szintén megál
lapítható lesz.

Iskolai végzettség

E tekintetben nyolc csoportba soroltuk a résztvevőket: 1.) befejezetlen általános is
kola, 2.) nyolcosztályos általános iskola, 3.) segédmunkás, 4.) szakmunkás, 5.) közép
iskolai végzettség, 6.) magas szakképzettségű munkás, 7.) főiskolai végzettség, 8.) 
egyetemi végzettség. A válaszadók közül hárman két csoportba is besorolták magukat, 
ezért összesen nem 107 válasz érkezett be, ahányan részt vettek a körkérdésben, 
hanem 110.

Az első feltűnő dolog, hogy a válaszadóknak általában nagyfokú az iskolázottsága, 
mindössze nyolcuknak nincsen meg a teljes nyolcosztályos végzettsége. Valószínű, hogy 
az otthon maradottak általában sokkal alacsonyabb képzettségűek, kár, hogy összeha
sonlításként nem végeztünk közöttük is hasonló felmérést. A teljes általános iskolát 
végzettek csoportja népes ugyan, de nem a legnépesebb, tizennyolcán vannak. A se
gédmunkások száma mindössze három, ami ugyancsak arra utal, hogy az elvándoroltak 
képzettség tekintetében alaposan fel vannak szerelkezve. Szakmunkások kereken hú
szán vannak. S most következik a tulajdonképpeni iskolázottak csoportja, a klasszikus 
értelemben vett tanult embereké. S ha a diplomaszerzés jelentené a boldogulást, akkor 
az innen elszármazottak szavatoltan könnyen meg tudnának élni, de úgy is lehet fogal



mazni, hogy erre a csoportra még inkább jellemző az, ami úgy általában az elvándor
lókra: nem tudnak beletörődni abba, hogy az otthoni -  többszörösen leszűkített -  
lehetőségek keretein belül maradjanak, s mivel tehetséget éreznek magukban, másutt 
kísérlik meg a szerencséjüket. S mivel a falvak lakossága jobbára így gondolja, ennek 
következtében néptelenednek el most már nemcsak a kicsi települések, mint a háború 
utáni korszak első két évtizedében történt az említett majdán-rábéi fióktelepüléssel, 
Sasilléssel, hanem napjainkban már a több ezres, sőt több tízezres lélekszámúakkal is, 
amire bizonyíték a legutóbbi népszámlálás minden falusi adata. Ebből ugyanis az derül 
ki, hogy néhány vajdasági város kivételével a legtöbb településen csökken a lakosság, 
annak ellenére, hogy erős a bevándorlás. De most már nem a falvakból áramlik a nép 
a városainkba, hiszen lassan-lassan oda jutunk, hogy a falvak teljesen elnéptelenednek, 
hanem más vidékről érkeznek hozzánk. Az érkezők természetesen tovább növelik az 
aránykülönbséget Vajdaság szláv és nem szláv lakosai között, mindenekelőtt a beván
dorló szerb lakosság javára. Tórökkanizsán például 1910-ben a szláv lakosság az össz- 
népességnek 37 százalékát képezte, arányuk 1981-ig 54,5-re emelkedett, ez idő alatt a 
magyaroké 61%-ról 43,7-re csökkent. Hasonló eltolódások tapasztalhatók például Sza
badkán is, amelynek a második világháború utáni időben mindig is nagy vonzereje volt 
az egész ország magyar lakosságára, ide települt át a falvainkból, városainkból elvándorló 
magyarok többsége, valóságos kis másait hozva létre az elhagyott Majdán, Rábé, Kis- 
orosz és egyéb falvaknak, s Szabadkán ennek ellenére is csökken a magyarság részará
nya: 1910-től 1981-ig 58,8%-ről 43,8-re. Majd ha már nem lesz a korábbi forrásokból, 
a bánáti és részben a bácskai településekről magyar utánpótlás, márpedig ha minden 
úgy marad, mint van, hamarosan el fog fogyni, akkor Szabadkán egészen nagy arányú 
további eltolódások várhatók.

De térjünk vissza adatainkhoz.
A középiskolai végzettségű elvándorolt majdániak és rábéiak száma válaszadóink 

között kerek harminc, feltűnően sok. Aránylag nem túl népes a következő csoport, a 
magas szakképzettségű munkásoké, számuk hat.

Legnagyobb meglepetéssel a főiskolai és az egyetemi végzettségű elvándoroltak szol
gáltak. A 107 személy között ugyanis nem kevesebb, mint tizenkét főiskolai és tizen
három egyetemi végzettségű személy van! Ennyi diplomás ember két olyan kicsi faluban, 
mint Majdán és Rábé, szinte egymagában is szavatolná a fejlődést. Hiányuk pedig ok 
a visszafejlődésre. Mellesleg jegyezzük meg, hogy az otthon maradottak hangos szóval 
kifejezték neheztelésüket a vendégeknek, hogy elhagyták a falujukat, az elvándoroltak 
pedig amiatt neheztelnek falujukra, hogy nem találtak odahaza képzettségüknek meg
felelő munkát. Talán mondani sem kell, hogy nem egymásra kellene emiatt neheztelniük. 
Nem bennük van a hiba, hanem a már említett falupolitikában, hogy megszüntette a 
falut, likvidálta az elmaradottakat és a szegényeket. A falvakból elkényszerített kisebb
ségiekre nézve ez még azzal a következménnyel is jár, hogy a városban sokkal köny- 
nyebben asszimilálódnak. Majdánon és Rábén, láthattuk, ma is túlnyomórészt magyar 
nemzetiségű a lakosság, de azt nem tudnánk felmérni, hogy az elvándoroltak között 
mekkora a lemorzsolódás, ezt csak elképzelni lehet más ismeretek alapján.

Az iskolai végzettségre kapott válaszokból összegezésként leszűrhetjük, hogy ezekből 
látszik leginkább a gyökértelenítés, itt záródik el a falu éltető forrása.



Családi állapot

Jellemző az elnéptelenedő falvakra, hogy sok bennük a nőtlen férfi és a férjezetten 
nő. (A közeli Jázova faluban egy alkalommal a helyi kocsmáros összeírta az agglegények 
nevét, s arra a megállapításra jutott, hogy amely faluban ennyi az agglegény, az gyorsan 
el fog néptelenedni) Az elvándoroltak között mindössze két nőtlen, illetve hajadon 
személy volt, s az elváltak száma is feltűnően kicsi, mindössze három, de még az özve
gyeké is, az meg mindössze öt. A válaszadók közül 97-en élnek házasságban, ami va
lamennyiük 90,65 százalékát teszi.

Az elvándorlás ideje

Sokat reméltünk megtudni az erre a kérdésre adandó válaszokból. A kérdést úgy 
tehetett megválaszolni, hogy vajon az elvándorlás 1950 előtt történt-e, vagy ha később, 
akkor fel kellett írni az évét. Érdekes, hogy kilencen nem válaszoltak, hárman pedig 
föltüntették, hogy 1948-ban mentek el, habár ilyen választ nem kértünk. Végül ezeket 
a válaszokat kaptuk. 1950 előtt: 15,1951:3,1952:2,1953:2,1954:0,1955:1,1956: 
1,1957:1,1958:0,1959:5,1960:5,1961:2,1962:2,1963:2,1964:3,1965:9,1966: 
3,1967:4,1968:3,1969:1,1970:8,1971:4,1972:4,1973:2,1974:2,1975:5,1976: 
3 ,1977:1 ,1978:0 ,1979:2 ,1980:3 .1981-től 84-ig senki sem távozott, majd 1985-ben 
és 1986-ban egy-egy elvándorló volt, a rákövetkező években napjainkig ismét egy sem.

Az ötvenes évek végéig tehát szórványos volt a falu elhagyása, akkor hirtelen töme
gessé vált, majd a korábbi szintre csökkent, és a hatvanas évek derekán újra felerősödött. 
Nyilván ki tehetne kutatni, mi történt abban az időben az ország gazdaságával. 1965-ben 
volt a nagy hírveréssel bevezetett gazdasági reform, majd a hetvenes évek elejére ki
derült, hogy a reform kifulladt. Feltűnő, hogy a nyolcvanas években egészen megcsap
pant az elvándorlók száma, ami talán azzal is magyarázható, hogy hiszen nincs is már 
kinek elmennie.

Az elvándorlás oka

Hatféle válasz tehetőségét kínáltuk fel, s hetedikként az „egyéb”, zárójelben utalva 
arra, hogy e hetedik tehetőség esetében kérjük, egy-két szóval utaljon a válaszoló az 
okokra. Kilencen nem adtak választ erre a kérdésre.

Legtöbben voltak, akik az első pontba foglalt válaszra utaltak: nem tudott elhelyez
kedni, harmincketten indokolták ezzel a falu elhagyását. A második válaszlehetőség 
tömegesség szempontjából sorrendben is a második: huszonnyolcán indokolták az el
vándorlást azzal, hogy kilátástalannak tartották családjuk anyagi helyzetét. E két kérdés 
eléggé egybevág, ha egybefoglalva fogalmaznánk, akkor „létfenntartási okok miatt” 
megfogalmazásban szerepelhetne, s akkor azt látjuk, hogy a 107 válaszadó közül 56-an, 
tehát a felénél többen indokolnák ezzel a távozást. Ismerve a falvakban kínálkozó 
munkalehetőséget, ez egészen természetesnek látszik, s összefüggésben áll a már em
lített falusorvasztó mezőgazdasági politikánkkal.



A százhét ember között három akadt, aki azzal indokolta távozását, hogy politikai 
okai voltak rá.

Negyedik válaszként kínáltuk, hogy nemzetiségi okai voltak az elvándorlásnak, de 
ilyen választ senki sem adott.

Ketten válaszoltak úgy, hogy a gyors meggazdagodás reményében mentek el. Érdekes 
lenne tudni, milyen sikerrel.

Viszonylag sokan, tizennyolcán indokolták a távozást családegyesítéssel, s tizenheten 
a már említett egyéb okokkal. Következzenek a szóbeli indoklások.

Magyar nyelvű iskola miatt. (A közelben sehol sincs továbbtanulási lehetőség magyar 
nyelven.)

Magyar nyelven jobb lehetőség volt a továbbtanulásra Szabadkán.
Iskola, tanulás miatt mentem el.
Tanulás miatt.
1954-ben az iskola befejezése után Szabadkára rendeltek.
A gyerekek iskoláztatása miatt mentem el.
Az iskola befejezése miatt.
Gyermekeim iskoláztatása miatt.
Továbbtanulás miatt.
Miniszteri rendelettel elhelyeztek innen.
Férjhez mentem.
Nyolc megjegyzés vonatkozik a továbbtanulásra a tizenegy szóbeli megjegyzésből. 

Persze, ha az iskola befejeztével a tanult ember majd itthon elhelyezkedhetne, akkor 
az iskoláztatás miatt nem kellene a faluból elköltözködnie, de ha a tanuló és a szülei 
tisztában vannak azzal, hogy a diplomás embernek otthon nincsen mit keresnie, akkor 
könnyen int búcsút a diák családostul a kapufélfának már a továbbtanulás kezdetén.

Szándékozik-e visszatelepedni?

Kétféle kategóriában lehetett igennel vagy nemmel válaszolni: ha külföldi, akkor visz 
szatelepedne-e Jugoszláviába, ha Jugoszláviában él, akkor visszatelepedne-e Majdánra, 
illetve Rábéra.

Két külföldi válaszolta, hogy hazajönne, nyolc, hogy nem, 57 hazai válaszolta, hogy 
nem menne vissza falujába, s mindössze négy, hogy igen. Feltűnően sokan nem vála
szoltak: 33, s még hárman nem tudták eldönteni, hogy igen-e vagy nem.

Véleménye szerint Majdan, illetve Rábé fennmarad-e?

Az elnéptelenedésből értelemszerűen következtethetünk, arra, hogy a két falu meg 
fog szűnni, ha nem áll be változás a jelenlegi folyamatokban. A fentebbi kérdésre mégis 
91 elvándorolt válaszolta, hogy fennmarad, mindössze heten vélik határozottan úgy, 
hogy nem, és további négy személy gondolja így is, úgy is. E kérdésre nem kértünk 
szóbeli választ, mégis volt, aki adott. íme:

Fennmarad, ha határátjáró nyílik a falu fölött.
Szomorú okok miatt nem.



/
Érdekes kérdés, nem gondolkoztam még rajta.
Végezetül megjegyezzük, hogy a találkozó szervezői összeállították az elvándoroltak 

teljes listáját, a Magyar Szó meg is jelentette. Ha valaki mélyebben el szeretne merülni 
az elvándorlás okainak kutatásában, megteheti, hogy hozzájuk fordul ankétlappal, s 
akkor mérvadóbb válaszokat kaphat, és teljesebb képet nyerhet az elvándoroltakról, a 
falu elnéptelenedéséről és arról, hogy mit kellene tenni ennek megakadályozására. 
Amennyiben ez egyáltalán érdeke valakinek.

Makra György Sasillés utolsó lakója 
Elnéptelenedett falurész Észak-Bánátban



VISSZAHOZOTT MÚLT





SZILÁNKOK EGY VÁROS TÖRTÉNETÉBŐL

A HATSZÁZ ÉVES SZABADKA
Szekeres László

H a felütjük bármelyik észak-amerikai enciklopé
diát, hogy megkeressük benne valamelyik ottani 
város alapítási évét, a legtöbb esetben pontos, 

akár hónapot is megjelölő adatot találunk. Ennek az 
a magyarázata, hogy az Újvilág városainak az alap
jait a bevándorló európaiak rakták le, viszonylag 
nemrég, s azóta az illető városokat a természeti ka
tasztrófáknál komolyabb megrázkódtatások nem ér
ték, tö rté n e tü k  szakadatlan , és levéltáraik  
sértetlenek.

Nem így nálunk. Az európai városok korukkal, 
éveikkel általában úgy vannak, mint a társaságbeli 
hölgyek -  senki sem tudja pontosan, milyen idősek, 
illetőleg előfordul, hogy a megadott évszámok/év
fordulók mögött a kíváncsi érdeklődő további éve
ket (évtizedeket, századokat) tud felfedezni, ha a 
felszínt egy kissé megkaparja. De míg személyek ese
tében a születési anyakönyv mérvadó adatokkal szol
gál, a városok alapításának dátumát, tényleges korát 
még a tudományos kutatók sem tudják precízen 
meghatározni.

A történészek, akik írott forrásokra támaszkodva mondják ki ítéleteiket, a városok/te
lepülések korát úgy határozzák meg, hogy azt a legrégebbi ismert hiteles okiratot veszik 
alapul, amelyben a kérdéses lakott hely neve legelőször fordul elő, vagy amelyben 
legelőször történik rá utalás.

Ez a történeti módszer. H a viszont a régészt kérdeznék meg, ami tudtommal eddig 
még nem fordult elő, akkor szinte bizonyos, hogy a régészeti leletek alapján, századok 
helyett a települések legtöbbjének kora ezredévekben lenne mérhető. Függetlenül attól 
azonban, hogy véleményét megalapozottan, a múzeumok régészeti raktáraiban elhe
lyezett leletekkel mint tárgyi dokumentumokkal alá is tudja támasztani, el kell fogadni, 
hogy gyakorlati szempontból a történész módszere két oknál fogva alkalmasabb a meg
határozásra.

Először: bár a régészeti adatok alapján az alapítási évet jóval korábbra lehet datálni, 
pontosan meghatározható évről nem lehet szó, mivel az őstörténelem folyamán nem 
volt írásbeliség, feljegyzések nem m aradhattak ránk, évfordulókat százszázalékos biz
tonsággal nem lehet megjelölni. A másik ok érzelmi jellegű. Lényege iskolarendsze



rünkben, neveltetésünkben gyökerezik, és az alábbi kérdésben jut leginkább kifejezésre: 
hogyan válhat egy durva kidolgozású vagy akár egy finoman megmunkált őskori agyag
edény egy város alapításának kormegjelölőjévé? Mellékesen még az is zavarólag hathat, 
hogy lehetetlen kinyomozi, miként is nevezhették egykoron a települést.

A legjobb tehát, ha a középkori okiratok mellett maradunk, amelyek mégicsak jobban 
megfelelnek a kívánalmaknak. Csak írásunk végén foglalkozunk röviden a legrégebbi 
történettel.

„Mi Losonczi István, macsói (Macva) bán és többek között bodrogi ispán (Bodrog 
megye főispánja) emlékezetül adjuk: mivel az országban megsokasodtak a tolvajok, 
rablók és más megrögzött gonosztevők, ugyanazon vármegye nemeseinek egyetemével 
és egyéb, bármely állású és állapotú emberével a tolvajok, rablók, útonállók és más 
megrögzött gonosztevők megzabolázására és kiirtására, valamint hogy minden pana
szosnak megfelelő igazságot szolgáltassunk, a királyi felség (Zsigmond) Szent György 
vértanúi utáni legközelebbi vasárnapon (ápr. 30.) Bodrog helység közelében általános 
megyegyűlést tartott.. . ” így szól annak az 1391. május 7-én Bodrogban (Bezdán kö
zelében) megszerkesztett (Kapocs Nándor és Kőhegyi Mihály fordításában idézett) latin 
nyelvű okiratnak a bevezető szövege, amelyben a fent nevezett Losonczi István mintegy 
száz különböző tolvajt, útonállót és egy okirathamisító papot ítélt el. Ezek között bukkan 
fel „a Zabothka-inak mondott Ágoston tolvaj” -, aki társadalmi helyzete szerint Pakay 
László fiának, Andrásnak volt a jobbágya. Nem kimondottan hízelgő dolog, hogy vá
rosunk nevének első említése éppen egy tolvajhoz fűződik, de mit tehetünk, ha a sors 
így hozta. Még így is hálásak lehetünk a gondviselésnek, hogy legalább ez az okirat 
megmaradt a gróf Zichy család nemzetségi levéltárában, amely szerencsésen átvészelte 
az idők viharait.

Szabadka jövőre, 1991 folyamán fog megemlékezni a szabadkai származású Ágoston 
jobbágy révén való első említésének hatszázadik évfordulójáról.

1391. Zabothka, a jelentéktelen falucjka az országos politikai életben nem vett részt. 
Az akkori bel- és külpolitikai helyzet egyébként is bizonytalan és zavaros volt. Valószí
nűleg éppen ezt tükrözi a fentebb említett okiratban lefektetett tény is, hogy „az or
szágban megsokasodtak a tolvajok, rablók és megrögzött gonosztevők”. Á század 
folyamán sikeres központosító politikát folytató két, tehetséges Anjou király -  Róbert 
Károly és Nagy Lajos -  után, akik külpolitikai vállalkozásaik során (az ország Lengyel- 
országtól Boszniáig terjedt) sohasem tették kockára az ország életerejét, és akiknek 
sikerült megzabolázniuk a főrendeket is, az utánuk következő Zsigmond alatt a királyi 
tekintély sokat vesztett korábbi fényéből, s a rendi oligarchia felütötte a fejét. Zsigmon- 
dot a német birodalom és a nyugati kereszténység túlságosan lekötötte, ennélfogva 
keveset tartózkodott Magyarországon. Természetes, hogy napirenden voltak a lázadá
sok, pártütések, amit a köznép érzett meg talán a legjobban. Zsigmond törvényei szerint 
a jobbágy ezentúl nemcsak hogy adófizető alany volt, hanem vérét is köteles volt az 
ország (az oligarchia) érdekében ontani. Azonkívül a tizedet ezentúl nem terményben, 
hanem készpénzben volt köteles fizetni, és törvénybe iktatták azt is, hogy a halfogás 
egyharmadát is be kell szolgáltatnia a földesúrnak. Mindez abban az időszakban történt, 
amikor az egyre nagyobb veszélyt jelentő törökök fokozatosan megközelítették az or
szágot. Első alkalommal 1371-ben lépték át határát, és miután 1389-ben a Rigómezőn



győzelmet arattak a szerb hadak felett, immár közvetlenül fenyegették a déli végeket. 
A Szerémség, a Temesköz és a Bácska a török támadások hatósugarába került.

Egy 1429-ben, a szomszédos Madarason kelt okirat bizonysága szerint Szabadka város 
(Zabathka libera villa regia) egészen 1439-ig királyi birtok volt, amikor, mint egy Po
zsonyban kiadott okirat tanúsítja, Albert király a két Hunyadi fivérnek adta zálogba. 
Ez az ügylet is azt bizonyítja, hogy a török veszély már közvetlenül fenyegette Szabadkát 
is, mivel a szerződés értelmében a zálogba adott birtok ellenértékét, a hatalmas összeget 
jelentő 2757 aranyforintot a Hunyadiaknak az Al-Duna közelében fekvő várak javítására 
kellett fordítaniuk. A Hunyadiak, illetve a rokon Szilágyiak kezéből a szabadkai „birtok” 
(possessio) 1464-ben dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda tulajdonába vándorolt, 
akinek Mátyás király mint odaadó hívének és hadvezérének ajándékozta. Ezt a változást 
is a török veszedelemmel lehet kapcsolatba hozni. Pongrácz János halála után fia, 
Mátyás lépett az örökébe. Lehetséges, hogy néhány kellemetlen tapasztalatból okulva 
éppen ő határozta el, hogy Szabadkán várat építtet az egyre gyakoribbá való török 
portyázások következtében veszélyeztetett Szabadka és környékbeli falvak lakosságának 
menekítésére. Erre a költséges elhatározásra bizonyos utalásokból és főleg abból kö
vetkeztethetünk, hogy 1496/97-ben komoly nézeteltérése támadt Váradi Péter kalocsai 
érsekkel, akinek (valamilyen nyomós oknál fogva!) nem volt hajlandó kiadni a különben 
legálisan járó papi tizedet.

A hagyomány és az okiratok egybehangzóan igazolják, hogy a szabadkai vár a mai 
Ferenc-rendi kolostor helyén épült fel, illetve hogy a mai kolostort és a hozzá csatlakozó 
templomot a későbbiek folyamán a várból alakították ki a ma is látható formában. 
1960-ban, a munkásegyetem alapozása közben olyan tárgyi bizonyítékok is felszínre 
kerültek, amelyek igazolják ezt a tényt. A véletlen úgy hozta, hogy az épület nyugati 
falát éppen az egykori várárok fölé tervezték, és a kidobott földből középkori cserepek 
kerültek elő, egyszersmind az árok mélységét (4 m) és alaját is meg lehetett állapítani. 
Érdekességként megemlíthető, hogy az árokben levő szórt anyag következtében a mun
kásegyetem nyugati fala azóta is állandóan repedezik, fokozatosan süllyed.

Pongrácz Mátyás halála után, mivel nem volt örököse, Szabadkával rövid ideig a 
király, majd Corvin János, Mátyás király fia rendelkezett. Corvin a halála előtt, 1504-ben 
Madarassal, Tavankúttal, Sebestyénházával és Vörösegyházzal együtt Szabadkát is 
enyingi Török Imrének ajándékozta. Brandenburgi Györgynek, aki Corvin özvegyével 
kötött házasságot, egy rövid időre sikerült a várat és a birtokot elperelnie, végül azonban 
(még egy per után) végleg a Török család tulajdonában maradt. Török Imrétől a fia, 
Bálint örökölte, aki egy bizonyos ideig a vár lakója is volt. Egyébként Bálint volt az 
utolsó belgrádi bán, akit azért, mert a nándorfehérvári várat a törököknek átadta, a 
király száműzött, és javainak elvesztésére ítélte. Jóllehet egy előnyös házasságkötés 
révén idővel kegyelmet kapott, Török Bálintnak nyomorultul, török fogságban, a Hét
toronyban (Jeni Kula) kellett befejeznie életét.

A történelem fintora, hogy Szabadka várának a Török család tulajdonából kellett a 
törökök kezére jutnia.

Szabadka meghódolása nem 1526-ban, a szerencsétlenül elvesztett mohácsi csata után 
következett be, mert ekkor a török sereg nagy pusztítások közepette elhagyta az or
szágot. A vár szélesebb környékén fekvő védtelen falvak, települések tűz martalékává



váltak, lakosságuk a várban meghúzódva, fegyverrel a kezében, egyelőre megmenekült. 
Azokban a sírokban, amelyeket 1986 folyamán a ferencesek temploma előtti téren ástak 
ki a régészek, valószínűleg azoknak a csontjait találták, akik az ostrom alatt vesztették 
életüket, és a szorult helyzetben a vár közvetlen közelében kellett őket elföldelni.

Nincs teljesen tisztázva, hogy a végleges meghódolás 1541-ben vagy 42-ben követke- 
zett-e be. A tényen azonban ez mit sem változtat.

Az 1526 és 1541 között eltelt tizenöt év alatt az ország tovább csúszott lefelé a lejtőn. 
Két trónkövetelő között folytak a harcok, amelyek a lakosságra újabb terheket róttak, 
és anarchikus állapotokat teremtettek. A Délvidéken súlyosbította a helyzetet a Dózsa- 
felkelés utórezgésének is tekinthető fegyveres megmozdulás rövid epizódja, amely Iván. 
cár és Fekete Ember (Jovan Nenad Crni) nevezéhez fűződik. A felkelők főleg szerbek
ből álló seregének a főhadiszállása -  mielőtt a hadműveletek súlypontját áthelyezték a 
Temesközbe -  rövid ideig a várban volt (1526 ősze).

1960-ban a munkásegyetem alapozásához kiásott mély árkok falán világosan elkülö
níthetők voltak az egymás felett elhelyezkedő különböző korú rétegek, közöttük az a 
fekete, égett maradványokat tartalmazó réteg is, amely a török hódoltság kezdetén 
keletkezett. Alatta korábbi, XI., XIV. és XV. századi cserepek, felette pedig török kor 
utáni, XVIII. századi leletek voltak.

A hódoltság korára még ma is érvényes Iványi István több mint egy évszázada tett 
megjegyzése: „Egyáltalában igen kevés adatunk van e korból vidékünkre vonatkozóan.” 
Hogy mégis fogalmat alkothassunk a kezdeti állapotokról, kölcsönveszünk egy idézetet 
a török Kemálpasazádéktól, aki Szeged bevételéről az alábbiakat jegyezte fel: „Még 
soha nem lehetett látni a hadifoglyoknak ilyen nagy mennyiségét, úgy, hogy a táborban 
egy kolduló szegénynél kilenc tündér szépségű, gyönyörű arcú fogoly volt; a gazdagok 
zsákmánya pedig határtalan vala. A szekerek rakva voltak szép arcú, jázmin ábrázatú, 
rózsa illatú, ezüst testű szépségekkel.” Hátborzongató kép. Ezrével hajtották gyalog, 
vagy vitték kocsikon, hajókon egymáshoz kötözve az ártatlan embereket a törökországi 
rabszolgapiacokra. A korábban sűrűn lakott vidék, ahol korábban minden 5-6 kilométer 
távolságban volt egy-egy falu, rohamosan elnéptelenedett. Aki elmenekülhetett, az az 
ország északi részeiben húzódott meg. Nagy méreteket öltött a pusztásodás, mert a 
kisszámú itt maradt lakosság a délről betelepülőkkel a nagyobb, biztonságosabb tele
püléseken tömörült. Szabadka is egy ilyen hely volt. Szabadka későbbi hatalmas birtok- 
területe is úgy keletkezett, hogy a XVIII. század elején használatba vette az elpusztult 
falvak területeinek egész sorát. A falvak nevét mindmáig a pusztanevek őrzik.

Mielőtt visszakanyarodnánk a korábbi régészeti korszakokhoz, zárjuk le a rövid török 
kori körképet Evlia Cselebi török útleírónak a szavaival, aki mint szemtanú a követke
zőket jegyezte fel az 1665 körüli Szabadkáról: „(...) Jelenleg a szegedi szandzsák földjén 
vámfelügyelőségi hely. Parancsnoka és 150 vitéz katonája folyton a felső-magyarorszá
giakkal harcol. Van janicsár szerdárja, helyettes bírája, számvevője, adószedője, eminje, 
építészeti agája. Vára egy végtelen terjedelmű sík mezőség közepén fekszik. Nyugati 
részén egy kis tó terül el, amelyben különféle ízletes halak tenyésznek. Várában 40 
katonaház (terem?!) és egy dzsámi van. Fejlődő külső városát, amelyben 140 nádtetejű 
magyar ház áll, tömésfal-kerítésű palánk övezi. Kertje és szőlője igen sok van.” 

így várta be városunk a nagy felszabadító háborúkat, amelyek végre meghozták a



békét, bár ezek azt is jelentették, hogy ismét idegen, ezúttal osztrák uralom alá került. 
Időközben a lassú betelepülés és szervezett nagy áttelepülések révén a lakosság ösz- 
szetétele is gyökeresen megváltozott. Ez a körülmény a mai Szabadka egyik meghatá
rozó tényezője.

Ezek után röviden fussunk át a tőlünk időben legtávolabb eső korszakokon, amelyeket 
a régészeti leletek képviselnek.

A Szabadka város területén talált legrégebbi tárgyak a bronzkorból származnak. A 
hatvanas évek folyamán az egykori Jaszi-barai iskola közelében ástak ki körülbelül 4000 
éves sírokat edénymellékletekkel egyetemben. Másfél évtizeddel később, a Sétaerdő 
mögött épülő egyetem tőszomszédságában került napfényre egy magányos, zsugorított 
helyzetben eltemetett ember csontváza. Mellette egy agyagedényt és két hosszú bronztűt 
találtak; az edény a fejnél, a tűk a mell táján helyezkedtek el. 1882-ben, a város déli 
felén működő Mácskovics-téglagyár anyaggödrében egy nagyobb méretű, körülbelül 50 
kilogrammot kitevő bronzleletre bukkantak, amelyben nagyszámú ép és törött tárgy 
volt (balták, kardok, lándzsák, tűk, sarlók). Ezeket egy kereskedő rejthette el szorult 
helyzetében a Kr. előtti XIV. század táján. A jelentős mennyiségű tárgy közül, sajnos, 
csak néhány került be az akkori gimnázium régiségtárába. A leletnek így is fontos szerep 
jutott, mert mint érv jelentős szerepet töltött be annak idején, amikor egy múzeum 
létesítése ügyében mozgalom indult.

A Kr. utáni első négy évszázadból, az úgynevezett szarmata korból való leletek a 
város területén három helyen is felszínre kerültek. Kisbajmokban, a Bácska pálya kö
zelében volt egy szarmata temető. Úgyszintén egy temetőt találtak Radanovacon, a két 
kaszárnya közötti területen. Nem mindennapi leletek bukkantak elő a századfordulót 
megelőző években a már említett Mácskovics-téglagyárnál: egy föld alatti üregből tíz
egynéhány teljesen ép, zömmel nagy agyagedényt ástak ki, ezek nagyobb része bekerült 
a múzeumba.

A népvándorlás korából három helyet említhetünk. A század elején a Bajnátban, a 
Zentai úti temető környékén egy magányos VII. századi sírt bontottak ki, amelyben az 
avar harcost íjával együtt földelték el. A második lelőhely is avar kori: a hajdani hu
szárkaszárnya melletti újtelepen három sírt ástak ki, keletkezésük a VIII. század elejére 
datálható. A harmadik is temető, amelyre a Bajai út és a zombori vasútvonal keresz
teződése közelében egy téglagyár épült.

Áttekintésünket fejezzük be azzal a korral, amely 1391-et, elmefuttatásunk kiinduló
pontját megelőzi, más szóval, beszéljünk a középkor korábbi szakaszáról.

A mai nagy kiterjedésű város területén nem kevesebb, mint hat (!) középkori falu 
romjairól van tudomásunk.

1. Említettük már, hogy a munkásegyetem körül korábbi, XI., XIV. és XV. századi 
településmaradványok vannak, a régi Zabothka fennmaradt emlékei. Ha ezen a kör
nyéken szisztematikus kutatásokat végezhetnénk, valószínűleg bebizonyíthatnánk azt a 
feltevésünket, hogy (a tatárjárás idejét leszámítva) a XI. század elejétől kezdve a kö
zépkor teljes tartama alatt lakott volt a település. Időnként a kiterjedése sem volt 
lebecsülendő (nem hiába fizetett érte a két Hunyadi 2757 aranyat); a Zentai út kezdete 
táján előkerült leletek azt tanúsítják, hogy a XV. században a település egészen addig 
terjedt.



2. Feltételezhető, hogy az okiratokban szereplő Kér XI. századi maradványai feksze
nek, ma m ár menthetetlenül, a használaton kívüli cservenkai vasútvonal mentén fel
épített település alatt. A templom romjainak helyét pontosan meg lehet állapítani.

3. A Zentai út és a Palicsi-tó között, az egykori Molczer-téglagyárral szemben levő 
magaslaton -  amelyet valamikor Kameniti H átnak neveztek -  160 évvel ezelőtt még 
láthatók voltak egy kisebb templom romjai. A hozzá tartozó település maradványait az 
említett téglagyár „emésztette” meg.

4. A Sever Villamosgépgyártól a Palicsi-tó felé húzódó magaslatot egyes régi okiratok 
Kamenita Greda-ként (Kőhalom) említik, az elnevezés biztosan régi rom okra utal. A 
tóparton talált sírok megdönthetetlenül településről tanúskodnak.

5. Radanovacon, a Körösi úttól néhány száz m éterre északra, egy magasabb földháton 
van egy rész, amelyen még ma is fel lehet ismerni egy középkori templom nyomorúságos 
maradványait, körülötte egymás hegyén-hátán fekszenek a csontvázak, tem etőt jelölve. 
A  csordaköz elejétől nem messze, a pesti vasút közvetlen közelében is volt egy temetővel 
körülvett templomrom, amelyet a századforduló táján részben fel is tártak.

A régészeti rész lezárásakor szomorúan kell megjegyeznünk, hogy különböző okoknál 
fogva a felsorolt számos lelőhely legtöbbje megsemmisült anélkül, hogy részletesebben 
feltárták volna.

Fejtegetésünk végén önként adódik a kérdés: vajon a számtalan keletkezési lehetőség 
közül melyikben lássuk Szabadka történetének igazi kezdetét?

Lehet válogatni.

A szabadkai Ferenc-rendi kolostor temploma



JELES ELEINKRE EMLÉKEZÜNK
Kalapis Zoltán

750
KÁLMÁN, ÁRPÁD-HÁZI HEXCEfi (?, 1208 -  Iva- 

nic-Grad vagy KloStar Ivanic, 1241. május 18. után).
-  A mai Jugoszlávia területén található, eddig egy 
helyen még sehol számba nem vett magyar középkori 
emlékek közé tartozik egy Árpád-házi herceg sírja is, 
amelynek helyszínét a kutatások elégtelensége miatt 
nem lehet pontosan meghatározni. Kálmán herceg
ről van szó, II. Andrásnak, az Aranybullát kiadó ural
kodónak és G ertrud királynénak másodszülött fiáról,
IV. Béla öccséről. A  két testvér a katasztrofális mohi 
csata után hanyatt-homlok menekült az üldöző tatá
rok elől, s Zágrábban találkozott újra, ahol a királyi 
család és az életben m aradt főurak gyülekeztek. In
nen írták esedező leveleiket a pápának, majd IV. Béla 
a tengerpartra futott, a mohi csatában súlyosabban 
megsebesült Kálmán herceg pedig feltehetően egyik 
szlavóniai birtokára indult, de útközben meghalt. A 
korabeli történelmi források egybehangzóan állítják, 
hogy a „Csázma melletti Ivanicson”, az ottani „do
minikánus apácák (beginák) templomába” tem ették 
el. A jelzett területen, egymástól néhány kilométerre, két hasonló nevű település van: 
Ivanic-Grad és KloStar Ivanic, de sírról egyikben sem tudnak. Talán a KloStar Ivanic 
melletti romtemplomban kellene keresni. A mai bizonytalanságok magyarázatát részben 
a középkori forrásokban találjuk meg. Ezek szerint a harceget „titkos sírban” helyezték 
örök nyugalomra, „mert az átkozott tatár nemzet a keresztények, kivált a fejedelmek 
sírjait, istentelen kézzel megszentségtelenítve, feltöri és csontjaikat szétszórja vala”. Csak 
a kútfők újabb faggatásával és az esetleges ásatásokkal lehetne a bizonytalanságot 
eloszlatni.

Kálmán herceg gyermekfővel kerül be a hatalmi harcok középpontjába, szem- és 
fültanúja volt a véres leszámolásoknak is. így ötéves korában veszítette el édesanyját, 
Gertrud királynét, aki a pilisi erdőkben a Bánk bán-féle összeesküvés áldozata lett. 
Apja, II. András Kálmánt hatéves korában dinasztikus érdekekből eljegyeztette egy 
hároméves lengyel hercegnővel, Szalóméval, és a fegyverekkel meghódított halicsi (Ga
lícia, Gácsország, ma Ukrajna és Lengyelország része) királyság trónjára ültette (1214). 
Halics birtoklásáért az elkövetkező években állandó harcok dúltak. Msztyiszláv novgo-



rodi fejedelem, aki szintén igényt tartott Halicsra, egyszer elűzte (1216), egyszer pedig 
foglyul ejtette a fiatal párt (1219-1221). A tizenegy éves Kálmán és a nyolcéves Szalóme 
ekkor már házastársak voltak.

Néhány évvel kiszabadítása után, az időközben nagykorúvá vált Kálmánt királyi apja 
társuralkodóvá tette (1226), és megbízta a Dráván túli országrészek kormányzásával. 
Ekkor Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege lett, de a halicsi királyi címet is 
megtartotta egészen haláláig. Uralkodásának néhány tényét a korabeli okmányok őriz
ték meg. 1231-ben Valkóvár (Vukovar), 1234-ben Verőce (Virovitica) táján végzett 
telepítéseket, 1237-ben pedig a pápa biztatására az eretnek bogumilok ellen vezetett 
hadjáratot, meghódította Boszniát és Humot, azaz Hercegovinát, 1238-ban újra alapí
totta Diakováron (Dakovo) a boszniai püspökséget, de vállalkozásainak nincs tartósabb 
eredménye.

A tatár betörés hírére Kálmán herceg a horvát hadak élén vonult a királyi táborba, 
s az egyébként csúfosan végződő mohi csatának egyik kimagasló alakja volt, Ugrin 
kalocsai érsekkel, a szerémségi püspökség alapítójával együtt. Néhány ember előrelá
tása, bátorsága azonban nem sokat segített, a fölényes harcászati előnyöket élvező 
tatárok nyílzáporaikkal harcképtelenné tették a szűk szekértáborba zárt magyar rendi 
sereget, könnyű lovasságukkal hol itt, hol ott keltettek riadalmat, majd a mezőn szét
szóródó, a Sajó mocsaraiban menedéket kereső katonák között vérfürdőt rendeztek. 
„Nem kegyelmeztek senkinek -  írja Spalatói Tamás, a tatárjárás krónikása -, barmok 
módjára mindenkit leöldöstek. Hullottak a szerencsétlen nyomorultak jobbra-balra, 
mint télen a levelek.” A vereség oly súlyos volt, hogy az egyik nyugati kolostori éve- 
könyvbe még ezek a sorok is bekerültek: „Magyarország, harmadfélszáz évi fennállása 
után, elpusztult.”

Kálmán herceg, akárcsak a király, futásban keresett menedéket. A király, IV. Béla a 
tatárjárás után visszatért, és az országépítés élére állt, Kálmán herceg pedig, mint tudjuk, 
menekülés közben, a mohi csatában szerzett sebeibe halt meg 1241 májusában, 750 
évvel ezelőtt. Özvegye, Szalóme, akivel a vallásos Kálmán herceg a korabeli feljegyzések 
szerint „tisztán, szűzen, csak mint testvér a testvérrel” élt, egy lengyel kolostorba vonult 
vissza, ahol még 23 évet töltött cellájának magányában.

425
ZRÍNYI MIKLÓS, HORVÁT BÁN, A SZIGEIVÁRI HÓS (?, 1508 kórul -  1566. szép- 

tember 8.) -  Zrínyi Miklós azok közé az „újgazdagok” közé tartozott, akik a mohácsi 
csata után a Habsburgokhoz csatlakoztak, s a császárt szolgálva emelkedtek fel a mo
hácsi csatában elesett zászlósurak, a kiveszett vagy a másik oldalra pártolt történelmi 
családok helyébe, amelyek sorából kerültek ki a vezető világi és egyházi főméltóságok: 
a nádorok, országbírók, bánok, vajdák, tárnokmesterek, püspökök és érsekek. A Zrí
nyiek ugyan az ősi dalmát Subicoktól származtak, de a család három országra -  Hor
vátországra, Magyarországra, Ausztriára -  kiterjedő hatalmát, nemkülönben hatalmas 
vagyonát, éppen Zrínyi Miklós alapozta meg. A török elleni küzdelmekben szerzett 
érdemeiért Ferdinándtól, királyi adományként, megkapta egész Muraközt Csáktornyá
val együtt. Emellett még gazdagon is nősült -  első felesége "  igepán Katalin volt -,



de birtokát, kincseit más módon, gátlástalan eszközökkel is gyarapította. A kortársi 
feljegyzések szerint Zrínyi a harácsoló feudális úr mintaképe volt, mértéktelenül kapzsi, 
s nem egy erőszakosság, csalás, sót gyilkosság is tapad nevéhez.

E nem túlságosan előnyös jellemvonások ellenére a Szigetvár védelmével és hősi 
halálával a történelem dicsőséges lapjaira jegyezte be nevét. Ennek az eseménynek 
jelentőségét a korabeli feljegyzések, de leginkább a horvát népdalok nagyították fel. 
Ezekben a bukás ellenére a védők győzelmét énekelték meg, mint ahogy ez Kosovo 
esetében is történt. A legendává vált történésekre a költő Zrínyi Miklós tette rá a 
koronát: a Szigeti veszedelem című nagy eposzával végképp megörökítette dédapjának 
emlékét.

A török szultán 1566 májusában indult Isztambulból magyarországi hadjáratára, 
vagyis akkor, amikor már levonult a tavaszi ár a folyókon, s a sár is felszikkadt az 
utakon. Augusztus 6-án a tengernyi török had körülzárta Szigetet, s megkezdte ostro
mát. A török források túlzásokban bővelkedve „erős és szilárd” erődítményként írják 
le, „amely négy egymással összefüggő erős várból és kerített erődből áll, amely ritkítja 
párját a föld kerekségén, s amely telides-tele volt alávaló gyaurokkal és jól megrakva 
halált hozó s az ítélet napját előidéző ágyúkkal”. Az erősség valójában az olasz Paolo 
Mirandola tervei szerint készült olaszbástyás, vizesárkokkal övezett földvár volt, amely
nek csak a lőportornya épült szilárd anyagból. A várat, a szigeti lakossággal együtt, 
mintegy 2500 katona védte, főleg horvátok. Az ostrom egy hónapja alatt a törökök 
szinte teljesen szétlőtték a várat, az Almás-patak vizével felduzzasztott vizesárkokat 
kiszárították, feltöltötték földdel, rózsével, szeptember 5-én pedig a lőportornyot is 
levegőbe röpítették. A védők tíz rohamot vertek vissza, de végül minden ellenállás 
hiábavalónak bizonyult. A kirohanásra szeptember 8-án került sor. Zrínyi Miklós a 
reggeli órákban háromszáz vitézével együtt, a kartácsra töltött tarackjának füstje alatt, 
rávetette magát a törökre. Néhány lépés után kilőtték a lovat alóla, s ő maga is halálos 
sebet kapott, mellette pedig sorra hullottak el hű lovashadnagyai is: Nikola Juranic, 
zászlóval a kezében, Vük Papratovic, Petar PataSic, Csáky György, Istvánfy Pál s a 
többiek is, mind a háromszázan.

A török nagyvezér levágatta Zrínyi fejét, és elküldte Niklas von Salm főkapitánynak 
-  aki a császári hadak élén tétlenül szemlélte Szigetvár agóniáját -, holttestét pedig 
ismeretlen helyen eltemette. Szulejmán török császár nem érte meg a győzelmet, két 
nappal a vár bevétele előtt halt meg díszes tábori vezérsátrában.

300
ZRÍNYI ÁDÁM, GRÓF (?, 1662. december 24. -  Zalánkemén, 1691. augusztus 19.) -  

Még egy Zrínyi sarjról megemlékezünk, Zrínyi Miklós, a költő és Löbl Mária Zsófia 
grófnő egyetlen fiáról, akitől híres apja, mint minden szülő, azt remélte, hogy majd 
egykoron „zengőbb trombitával énekli a magyar vitézségét és erős karját”. Az utódok 
azonban nem mindig szárnyalják túl az elődöket, olykor árnyékukban maradnak. Zrínyi 
Adámot is híres apjáról emlegeti az utókor, meg utolsó Zrínyiként, jóllehet ez az állítás 
csak részben igaz. Az osztrákok számára volt ő utolsó a rebbelis Zrínyiek közül, 
számunkra még csak ő jelentett lappangó veszélyt, akárcsak korábban Zrínyi Ilona,



I. Rákóczi Ferenc özvegye, később Thököly Imre felesége, vagy a két évtizeddel ko
rábban a bécsújhelyi vesztőhelyen lefejezett Zrínyi Péter. Egyébként a család utolsó 
sarja Zrínyi János volt, a kivégzett Zrínyi Péter fia, akit a bécsi udvar holtnak nyilvánított, 
valójában pedig koholt vádak alapján börtönbe vetette, s csaknem húszévi raboskodás 
után, elborult elmével ott is halt meg, tizenkét évvel Zrínyi Ádám elestét követően.

Zrínyi Ádám másfél éves volt, amikor apját egy Csáktornyái vadászat alkalmával a 
vadkan halálosan megsebezte. Neveltetéséről az anyja, később a bécsi udvar gondos
kodott. Lipót császár parancsára gondnokság alá helyezték, Prágában tanult, s iskoláz
tatása olyan módon folyt, mint II. Rákóczi Ferencé. Ennek alapján keltek szárnyra és 
éltek is elég sokáig azok a vádak, hogy Zrínyi Ádám elnémetesedett, nem tanult meg 
magyarul, császári tiszt lett, s ebben nagy szerepe volt anyjának, az osztrák grófnőnek. 
Ezeket a tévhiteket életrajzírója, Takáts Sándor oszlatta el azzal, hogy magyarul írt 
leveleire hivatkozva -  csak az udvarral érintkezett latinul vagy németül -, bebizonyította, 
hogy anyja Zrínyinek nevelte, s nem Löblnek, ahogy alaptalanul vádolták, s a török 
elleni küzdelmekben is magyar zászlósúrként vett részt, nem pedig császári tisztként.

Zrínyi Ádám valójában középszerű ember és katona lehetett, s ennek nem mond 
ellent az sem, hogy I. Lipót kinevezte fólovászmesternek, kamarásnak és tanácsosnak, 
rábízta Zala megye főispáni tisztét, s megtette légrádi főkapitánnyá. Ezeket a tisztsé
geket ugyanis mindig a Zrínyiek viselték, így már születésénél fogva Zrínyi Ádámot 
illették meg. Egy időben a császár azt is latolgatta, hogy kinevezi az osztrák zászló alatt 
harcoló magyar egységek főparancsnokává, de ettől, feltehetőleg politikai okokból, elállt. 
Túl veszélyesnek tűnt ezt a posztot egy Zrínyire bízni, akinek éppen apja egy nagy 
hatású politikai röpiratában (A török áfium ellen való orvosság) az állandó és önálló 
magyar hadsereg felállítását sürgette.

Zrínyi Ádám egy saját kiállítású bandériumát vezette a törökellenes háborúkba. Bi
zonyos források szerint 1686-ban ott volt Budavár ostrománál, két évre rá pedig a 
Belgrád felszabadításáért vívott csatában. Egy korabeli keltezésű levele szerint 1689-ben 
NiS környékén portyázott. Háromszáz évvel ezelőtt, 1691. augusztus 19-én a győzelmes 
szalánkeméni (Slankamen) csatában halt hősi halált 29 éves korában. Halála után, 
végrendeletével ellentétben, a már korábban erősen megtépázott vagyona a kincstárra 
szállt, s ezzel az Adriától a Muraközig terjedő hatalmas Zrínyi-uradalom is megszűnt 
létezni.
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KOHÁRY GYÖRGY GRÓR LOVASSÁGI KAPITÁNY (Csábrág, 1688. április 13. -  Pé-

térvárad, 1716. augusztus 5.) -  Emlékező soraink valójában az azonos életpályát befutó 
és azonos sorsú Koháry testvérekről szólnak -  Koháry Györgyről és Koháry Jánosról 
-, azaz nemcsak az egyikről, ahogy a fentiekben pusztán formális okok miatt feltüntet
tük. Mindketten egy régi felvidéki főnemesi család leszármazottai, iskoláikat a morva- 
országi Olmützben végezték, katonai pályára lépve kapitányi rangot értek el, s 
mindketten a déli részeken, 28 éves korukban estek el a törökellenes háborúkban: 
György a péterváradi csatában, 275 évvel ezelőtt, János pedig egy évvel később, 1717-



ben, Belgrádnál. S egymás mellett alusszák örök álmukat is a péterváradi Szent György- 
templomban, Vajdaság egyik legszebb barokk építményében.

Koháry György Spanyolország harcmezőiről érkezett a Bácskába, és nyomban belépett 
Savoyai Jenő herceg törökverő seregébe. A több mint 120 000-es tömeget mozgató, 
véres péterváradi csatában esett el, és még aznap, nyolc nemesi származású tiszttársával 
együtt el is temették a két évvel korábban, 1714-ben felszentelt templom alagsorában. 
A korabeli feljegyzések szerint a törökök a felismerhetetlenségig összekaszabolták: ti
zenhat sebből vérzett, mindkét kezét levágták.

Koháry János tűzérkapitány már Belgiumban is Savoyai Jenő vezénylete és a Habs
burgok zászlaja alatt küzdött, s ezt tette Belgrád falai alatt is, ahol a „kereszt diadaláért” 
áldozta fialat életét, miként Schams Ferenc, Pétervárad krónikása fogalmazta meg egyik 
munkájában. De más források, így a páterváradi templom falán található ékes latin- 
sággal megírt sírfelirat is a hősi halál tényét jegyzi, egyedül csak a péterváradi templom 
História Domusa közli, hogy a belgrádi csatát „sebek nélkül” élte túl, s csak utána halt 
meg valamilyen járványos betegségben.

Az imént említett epitáfiumot a Koháry család egyetlen életben maradt férfitagja, 
Koháry András lovassági tábornok, Hont megye főispánja, egy hétgyermekes család 
feje emelte testvérei emlékére. A Koháry testvérek is népes családból származtak -  
nyolcán voltak testvérek: négy fiú és négy leány -, apjuk, Koháry Farkas pedig édes
testvére volt a magyar történelemből és az irodalomtörténetből ismert Koháry István
nak, a költőnek és országbírónak, az „intakt jellemű öreg Kohárynak,” ahogy a korabeli 
feljegyzések emlegetik.

A Koháry család minden tagja Habsburg-hűségéről volt ismert, azaz labancok voltak. 
Az egyedüli kivétel a Koháry testvérek egyik nővére, Koháry Judit volt, aki szíwel-lé- 
lekkel a kurucok mellé állt, s II. Rákóczi Ferencnek rendíthetetlen híve. Alakjáról 
érzékletes sorokat írt Takáts Sándor a Régi magyar nagyasszonyok című kötetében.

A péterváradi csatának, amelynek eredményeként a török végképp a Duna túlsó 
partjára szorult, számos emléke van vidékünkön. A péterváradi Vezirac magaslaton 
található a hét méter magas Eugén-emlékoszlop, az Újvidék és Karlóca közti műúton 
pedig a tekijai Havas Boldogasszonyról elnevezett fogadalmi templom áll, az ismert 
búcsúhely, ahol a hagyomány szerint a csata napján, egy forró augusztusi éjjel után, hó 
esett és módfelett megzavarta a törököket. A törökellenes harcok szép -  talán éppen 
a legszebb -  emléke közé tartozik a katonaszentről elnevezett, védelem alatt álló pé
terváradi barokk templom falán elhelyezett sírfelirat is. A Koháry család kettős farkú, 
kardot villogtató oroszlános címerével ellátott, domborművekkel díszített, vörösmár
ványba faragott epitáfium a hősi halált halt Koháry testvéreknek állít méltó emléket.

200
HOBLK MÁRTON, SZAKÍRÓ; ÜGWÉD; KULTÚRAKÖZVETÍTŐ (Igal, 1791. december 

1. -  Eszék, 1845. május 5.) -  Hoblik Márton Somogy megyéből és pesti jogi tanulmányok 
után, ügyvédi oklevéllel a kezében, táblai jegyzőként került 1815-ben Verőce várme
gyébe. Eszéken telepedett le, s ott is élte le életét vezető megyei tisztviselőként: aljegy
zőként, főügyészként, verőcei, majd később bácsi és szerémségi táblabíróként.



Hivatali megbízatásainak nagy szorgalommal tett eleget, közben irodalmi becsvágyá
nak is hódolt -  verselgetett, színdarabokat írt. Már 1814-ben részt vett az erdélyi drá
mapályázaton, és a bírálóbizottság Katona József Bánk bánját is mellőzve az ő darabját, 
Kun László magyar király halála című szomorújátékát részesítette dicséretben. Ezután 
még három színművet írt (A valkói amazon, Rózsavár, A Jugovicsok), de közülük csak 
A valkói amazon maradt fenn kéziratban, s ez került egy ízben a közönség elé, a többi 
viszont elenyészett, s még a maga korában sem került színre. Hoblik színműírói pályá
jának tehát nem sok sikere volt, mint ahogy irodalmi próbálkozásai, így költészete is 
visszhangtalan maradt. Életrajzírója, Péterfi Mária gondosan feltérképezte munkássá
gát, de irodalmi értéket minden igyekezete ellenére sem tudott felmutatni benne.

Hoblik Márton több nyelvészeti munkát, néprajzi és földrajzi tanulmányt is írt, de a 
tudomány területén sem tudott jelentősebbet felmutatni, úgyhogy a tudománytörténet 
nem is tartja számon tudósként, illetve csak nagy fenntartásokkal hivatkozik rá.

Annál több elismeréssel szólnak napjainkban is Hoblik Márton újságcikkeinek hely- 
és tájtörténeti jelentőségéről, riporteri szemfülességéről. Fried István egyik tanulmá
nyában (A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 5-6.) „lelkes mindenes
nek” nevezi, s rámutat fontos kultúraközvetítő szerepére is. Miután cikkei „a kor 
legolvasottabb, legkeresettebb magyar újságjaiban jelentek meg, nyugodtan nevezhetjük 
Hoblik Mártont a délszláv ügyek egyik legfontosabb magyar informátorának”, állapítja 
meg, és még hozzáfűzi, hogy „jótollú újságíróként” hozzájárult ahhoz, hogy „a délszláv- 
magyar kapcsolatok tudományos kutatása meginduljon a magyar sajtóban is”.

Hoblik Márton valóban sokat publikált a budapesti lapokban, főleg a Tudományos 
Gyűjteményben, a Társalkodóban és az Akadémia folyóiratában, a Tudománytárban. 
Helytörténeti, földrajzi, topográfiai, statisztikai tárgyú írásaiban nagyobbrészt szlavóniai 
témákat dolgozott fel. Megírta Eszék történetét, számba vette Verőce fürdőit, begyűj
tötte a lakodalmi szokásokat, és még sok más cikket írt a népéletről általában. Figyelme 
később kiterjedt a Szerémségre is, így megírta a megye monográfiáját, de ez sajnos 
nem jelent meg, s a kézirat is elkallódott. A szerémi kalugyerzárdák címmel színes képet 
adott a szerémségi kolostorokról, ennek keretében felfigyelt Dositelj Obradovic mun
kásságára, s bemutatta a magyar olvasóközönségnek. „Szerb nyelven több munkát szer- 
ze -  közli -, kiadta Aesop meséit tanulságokkal, a józan ész tanácsáit, saját életrajzát 
és egyebet.”

Hoblik Márton munkásságával a magyar és a délszláv népek közeledését szolgálta, s 
már ezzel is megérdemelte, hogy 200. születésnapja alkalmából tisztelettel emlékezzünk 
rá. A kapcsolattörténészek pedig kiapadhatatlan forrásként közeledhetnek az újságok 
elsárgult lapjain lelhető műveihez.

TAKÁTS RAFAEL, SZÓTÁRÍRÓ, NYOMDÁSZ, FERENC-RENDI SZERZETES (?, 1748 
körül -  Szécsény, 1820. augusztus 30.) -  Takáts Rafael születési helyéről, időpontjáról 
nincs adatunk, feltehetően Gyöngyösön jött a világra 1748-ban vagy 1749-ben. Gyer
mek- és ifjúkorát is homály fedi. Később már elszaporodtak az életrajzi adatok, Heinlein 
István kutatásaiból tudjuk, hogy húszéves korában, azaz 1769-ben Szécsényben lépett



a Ferenc-rendbe, innen került Kaplonyba bölcsészetet, Szegedre pedig teológiát hall
gatni. 1774-ben szentelték pappá, s ettől kezdve a salvatorianus provinciához tartozó 
rendházak mindegyikében megfordult, hol itt, hol ott bukkant fel. így többek között 
rövidebb-hosszabb időt töltött Szegeden, Gyöngyösön, Vácon, Füleken, Rozsnyón, Ve
resegyházon, Kecskeméten, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Dorozsmán.

Szabadkán 1788-tól 1801-ig hitszónok volt, 1810-ben pedig a ferences házfőnök he
lyettese. A szegedi ferencesek régi gyakorlatához híven a „lentség”, azaz a környékről 
kirajzott dohánykertészek egyik pap nélkül maradt bánsági településén, Pádén megbíz
ták az ottani hívők lelki gondozásával. Erre 1790-92 között került sor. A helyettesítés 
gyakorlatának ezúttal azonban egy egészen rendhagyó eredménye született.

Takáts Rafael egy kis nyomdát hozott magával. A nyomógépet, a kézisajtót egy Ambró 
Ferenc nevezetű váci nyomdásztól kapta -  abban a reményben, hogy Szegeden esetleg 
fióknyomdát nyithat -, ő vezette be a szakma titkaiba is, a betűkészletet pedig a budai 
egyetemi nyomdában vásárolta, meg nyomdász barátai bocsátották rendelkezésére. 
Amikor Padéra érkezett, nyomdája komplett volt, megkezdhette a nyomtatást. Tudo
másunk szerint 19 kisebbfajta nyomtatványt állított elő, ebből náhány a Magyar Orszá
gos Levéltárban található, náhány pedig a magángyűjteményekben. A zrenjanini 
múzeumban is volt egy, de eltűnt, csak a leltárkönyv hitelesíti, hogy egykor a múzeumi 
gyűjtemény része volt.

1791-ben, azaz 200 évvel ezelőtt, Pádén adta ki egyetlen nyomtatásában megjelent 
művét: a Toldalék a Pariz-Pápai szótárhoz című munkáját. Ez a kiadás becses helyet 
foglal el a magyar tudománytörténetben, Gáldi László A magyar szótárirodalom a 
felvilágosodás korában és a reformkorban című könyvében azt írja róla, hogy „népnyelvi 
anyagának gazdagsága teszi a történeti nyelvjáráskutatás kitűnő forrásává”. Hazai tu
dományunk sajnos mindeddig nem vett tudomást Takáts Rafael munkásságáról. Pedig 
nemcsak a XV1I1. századi szótárírási törekvések hangyaszorgalmú képviselőjét tisztel
hetjük benne, hanem vidékünk első magyar nyomdászát, az első „vajdasági” magyar 
nyomda alapítóját is.

A könyvnyomtatás gyakorlását 1793 júniusától hatósági engedélyhez kötötték, s a 
tilalomra Takátsot is figyelmeztették, de ő tovább dolgozott. Emiatt aztán gyakori zak
latásoknak volt kitéve, a házkutatásokat megelőzve titkos helyeken rejtette betűit, nyom
tatóasztalát, így a szabadkai Ferenc-rendi kolostor egyik cellájában is. Végül kézisajtóját 
megsemmisítette, erre 1810. június 17-én megszüntették ellene az eljárást.

Ettől kezdve, a kiadás legcsekélyebb reménye nélkül, kézzel írta három szótári mű
vének sok száz lapját. Kéziratban maradt és a Magyar Tudományos Akadémia kézirat
tárában őrzik terjedelmes magyar szótárát, vaskos latin szótárát és egy másik latin szótár 
töredékét.

Magyar szótárának elejére a következő szavakat írta: „Nemzetnek Anya nyelvét rend
be szedni nem akarni annyit tesz, mint azt kívánni, hogy a N emzetnek elméje homályban, 
szíve vadságban, törvénye zavarban maradjon.”

KILÉNYI KOCSIS DÁVn* SZÍNÉSZ, SZÍNIGAZGATÓ (?, 1791 -  Debrecen, 1852. már
cius 13.) -  Garay Béla színháztörténetéből (Az ekhósszekértől a forgószínpadig, 1953) 
mindaddig úgy tudtuk, hogy a szabadkai magyar nyelvű színjátszás 1818-ban született



Kilényi Kocsis Dávid társulatának első vendégszereplésével. Gerold László legújabb 
kutatásai viszont (Száz év színház, 1990) igen nagy bizonyossággal valószínűsítik, hogy 
a kezdet két évvel korábbra, 1816-ra tehető, amikor is Láng Adám János színielőadások 
engedélyezéséhez folyamodott a város „Nemes Tanácsához”. Ez az eltolódás persze 
semmit sem von le Kilányi színház- és művelődéstörténeti jelentőségéből, ő minden
képpen az itteni „localis theátrum” egyik legnagyobb úttörője, megalapítója marad, mint 
ahogy másutt is hervadhatatlan érdemeket szerzett, lévén vándortársulatról szó.

A kétszáz évvel ezelőtt született Kilényi a francia háborúból hazatérve, 1815-ben 
alapította meg együttesét Alföldi Nemzeti Színjátszótársaság névvel, mégpedig a kor 
legjobb erőinek bevonásával, hiszen a társulat tagjai között kapott helyet Déryné, Szent- 
pétery, később Kántorné, Lendvainé, Megyeri („Van-e, ki e nevet nem ismeri?”). Nos, 
ez az együttes szerepelt 1818. november 22-étől a szabadkai „kávés Schultz uramnak 
Szálájában”, majd a farsangi napok beköszöntésével átkerült „a mostanában épült ne
mes Gymnasium” nagytermébe, amelyet erre az alkalomra a városi tanács „saját költ
ségén padokkal s ülőhelyekkel látott el; ugyancsak színpadot is állíttatott a terem egyik 
szegletében”.

Egy harmadik színháztörténész, a szabadkai születésű Váli Béla igen érzékletesen írta 
le (A magyar színészet története, 1887), hogy a vándorszínészek milyen körülmények 
között játszottak. A Schultz-féle vendéglőben a színészeknek a rögtönzött színpadra 
„egy ablakon keresztül létrán kelle bemászniok az udvarról, ha elkövetkezett jelenetük”, 
egy alkalommal pedig Déryné, a primadonna ablakmászás közben „átszúrta a mellére 
kötött marhahólyagot, melyben a vért helyettesítő vörösre festett víz volt rejtve, a januári 
fagyasztó hideg következtében úgy áthűlt, hogy veszélyes beteggé lön”.

Kilényi, a társulati igazgató színészként is fellépett, ám a szabadkaiak felrótták neki, 
hogy „szerepeit ritkán tudja”. Nem is csoda, hogy erre alig jutott ideje, hiszen az akkori 
„directorok” vállára minden ránehezedett, a jegyeladástól kezdve a rendezésig. De ők 
gondoskodtak a repertoárról is, fordították, átdolgozták, olykor írták is a darabokat. 
Ezen a téren Kilényi sorstársa, a már emlegetett Láng Adám egészen egyedülálló re
kordot állított fel: 112 művet fordított, 27 önálló, illetve átdolgozott darabját adták elő, 
ebből csak 5 jelent meg nyomtatásban is...

Kilényi és örökösen változó társulata még 1820-ban, 1827-ben és 1833-ban vendég
szerepeit Szabadkán. Némely források szerint 1827-ben átruccantak Zomborba is, ahol 
a Vadászkürt nevű szálló termében léptek fel, 1834-ben pedig Zentát keresték fel. A 
vándorszínészet hősi korszaka volt ez, a kezdetlegességre, az első lépésekre talán az is 
jellemző, hogy a színész szavunk is ez idő tájt született, s váltotta fel az „actor”-t.

Az említett színházi évadok közül alighanem az 1827-es volt a legjelentősebb. Kilényi 
erdélyi együttese ekkor „a nemzeti nyelven még eddig nem hallott, új, szorgalommal 
gyűjtött, többnyire énekes darabbal” vendégszerepeit Szabadkán. Többek közt a Sevillai 
borbélyt, a Don Jüant adták elő, a női főszerepeket pedig Déryné énekelte. Valójában 
ezek voltak az első operaelőadások Szabadkán. Másutt is újdonságszámba mentek, a 
vendégszereplő kolozsvári „Erdély-országi nemzeti játszó-társaság” is ez idő tájt alakult 
át „Erdélyi dal- és színjátszó társasággá”.
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PAULER GYULA, TÖRTÉNETÍRÓ, FŐLEVÉLTÁRNOK, AKADÉMIKUS (Zágráb, 1841. 

július 5. -  Badacsonytomaj, 1903. július 6.) -  Minden lexikonunk három Paulert jegyez: 
a nagyapát, az apát és az unokát. Ritka példa ez, amikor egy „történelminek” egyáltalán 
nem nevezhető polgári család három nemzedéken át kiválóságokat ad a közösségnek, 
lekötelezi az utókort. A nagyapa jogtudós, egyetemi tanár, igazságügyminiszter volt, az 
apa kiváló történetíró, az unoka pedig nagy hatású gondolkodó, az egyik legnagyobb 
rendszeralkotó magyar filozófus. Mindhárman tagjai voltak a Magyar Tudományos Aka
démiának, úgyhogy tiszteletre méltó tudós családként tarthatjuk őket számon.

Alkalmi emlékezésünk a középső Paulerrő! szól, aki százötven évvel ezelőtt született 
Zágrábban. Apja, Pauler Ákos, az első értelmiségi a családban, 1838 és 1848 között 
az ottani jogakadémia tanára volt. Elődei pozsonyi nyereggyártók, kovácsok voltak, ő 
viszont már 22 éves korában jogbölcseletet, magyar közjogot adott elő a horvát fővá
rosban. Higgadt modoráért tiszteletben tartották, de gyökeret verni sem ő, sem családja 
nem tudott, egy kicsit mindig afféle elszigetelt „gyarmati” főtisztviselői státusban volt. 
A horvát nemzeti célkitűzések előtt idegenül állt, így aztán „az illyr mozgalmak miatt 
állása küzdelmessé vált, azért saját kérelmére 1847 végén a győri kir. jogakadémiára 
helyeztetett át”.

Fia, Pauler Gyula is elszigeteltségben élt a zágrábi Duga ulica-i (Hosszú utca) lakás 
kényelmében, ahová apja magyarul tudó cselédeket hozatott Zalából. Iskolába is járt, 
az elemit otthon fejezte be apja felügyelete alatt. Kilencéves korában lépte át a győri 
gimnázium küszöbét, s ettől kezdve tanulmányai már rendes kerékvágásba kerültek. 
Oroszlánkarmát először tizennyolc éves korában mutatta meg a Vasárnapi Újságban 
megjelent Zrínyi-tanulmányával. A történelemtudománnyal azonban csak egy vargabe
tű után -  1863 és 1874 között ügyvédi gyakorlatot folytatott -  jegyezte el magát. 
1874-ben nevezték ki országos főlevéltárnokká, s ettől kezdve egyrészt sokat tett az 
Országos Levéltár korszerű szervezeti megalapozása érdekében, másrészt pedig egymás 
után jelentette meg adatgazdag történelmi tanulmányait. Ezen a téren ugyan autodi
dakta volt, de ez semmit sem von le munkásságának értékéből, a szakmabeliek is fejet 
hajtottak előtte, ideális tudósként emlegették. Kortársai egyébként „apró termetű, kur
tára nyírt, kerek fejű, peckes magatartású” emberként írták le, aki életében csak a 
munkát ismerte.

Már túl volt élete derekán, amikor 1877-ben nekifogott a korai magyar középkor 
kutatásához, s ettől kezdve 15 éven át jelentette meg búvárkodásának eredményeit az 
Árpád-ház korából. A korona 1893-ban került munkásságára, amikor két vaskos kö
tetben, A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt címmel, megjelent az 
azóta nélkülözhetetlen forrásmunkává vált alapműve. „A nemzet életrajzát volt szán
dékomban megírni a királyság három első századában” -  mondta egy helyütt művéről.

Pauler Gyula az eredeti kútforrásokra támaszkodva, azok kritikai értelmezésével és 
a kor pozitivista szellemében írta meg könyvét, s ez a módszer kiállta az idők próbáját. 
Természetesen az újabb kutatások sok mindent más megvilágításba helyeztek, de az 
általa feltárt adatok száz év után is állják a sarat, sőt megállapításainak, következteté



seinek, magyarázatainak, állásfoglalásainak nagy része is helytállónak bizonyult. A legújabb 
történeti munkákban is egy ilyen fordulattal szoktak hivatkozni rá: „már Pauler Gyula rá
mutatott”.

Nemrégen az egyik reprint sorozatban újra megjelent Pauler Gyula említett korszakos 
műve, mintegy jelezve, hogy változatlanul ott van a helye a legjobbak között, Marczali 
Henrik, Hóman Bálint, Györffy György mellett.
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DEGEN ÁRPÁD, BOTANIKUS (Pozsony, 1866. március 31. -  Budapest, 1934. március 
30.) -  Régi pozsonyi értelmiségi család sarjadéka. Nagyapja egyetemi professzor, apja 
jogakadémiai tanár, politikus, jogi író volt, s ő maga is a szellemi pálya felé tájékozódott: 
egyrészt orvosnak készült, másrészt pedig már ifjú kora óta nagy érdeklődéssel fordult 
a botanika felé, így tizenhét éves korában három közleményt jelentetett meg a pozsonyi 
flóráról. Húszévesen megismerkedett Bosznia-Hercegovina növényvilágával, később pe
dig egyre nagyobb hévvel és igényességgel tanulmányozta az Al-Duna és a Bánát vidékét, 
ezen belül pedig külön is a Delibláti-homokpusztát. Dúsgazdag ember lévén az utazgatás 
nem okozott neki gondot, bármikor hódolhatott passziójának, tudományos érdeklődésének.

A botanizáló fiatalember azonban nem szorította háttérbe a medikust, 23 évesen 
megkapta az orvosdoktori oklevelet, s munkába állt. Nem sokáig haladt azonban két 
vágányon, 1896-ban mint ismert botanikusnak, felkínálták a Vetőmagvizsgáló Állomás 
(később Intézet) vezető tisztségét, amit ő el is fogadott. Ezzel végképp a botanika mellé 
szegődött, tudományos érdeklődése most már csak a növénytanon belül oszlott meg, 
egy gyakorlatibb és egy elvontabb rész között.

Az intézet vezetőjeként főleg mezőgazdasági növénytannal, a vetőmagvak és a nö
vénynemesítés élettani alapjaival, a takarmányellátás kérdéseivel foglalkozott csaknem 
négy évtizeden át.

Félig-meddig magánemberként és a maga kedvtelésére egy életen át folytatta a fló
rakutatást is. Gyűjtési területébe bevonta Európa csaknem minden országát, nagy gond
dal és alapossággal térképezte fel a Kárpátok növényvilágát, továbbá a Velebitet és a 
Dinarai-hegyrendszert általában meg a Balkán félsziget sok más táját is. Szakkörökben 
a balkánflóra legjobb ismerőjének tartották.

Megfigyeléseiről, felfedezéseiről rendszeresen beszámolt a Magyar Botanikai Lapok
ban, amely az ő kiadásában és szerkesztésében jelent meg 1902-től 1934-ig, azaz haláláig. 
„Saját” lapja mellett még más hazai és külföldi folyóiratban is publikált, összesen ezernél 
több tanulmányt, közleményt tett közzé. Degen szenvedélyes gyűjtő is volt. Herbáriumát 
saját gyűjtésével gyarapította, de megvásárolta az ismert külföldi gyűjtők növényi anya
gát is, úgyhogy élete vége felé közel 300 000 herbárium-lapja volt, vagyis Európa egyik 
legnagyobb magángyűjteményét mondhatta magáénak.

1905 és 1912 között, hét éven át botanikus útjai a horvátországi karsztvidékre vezet
tek. Életrajzírója, dr. Lengyel Géza írja (Botanikai Közlemények, 1936), hogy a „gos- 
podin profesor”, ahogy a helybeliek, az egykori határőrök nevezték Degent, ezekben 
az esztendőkben nagy kiterjedésű területet fésült át a Velebittől és a Mala Kapelától 
a bosnyák PljeSivica-hegységig, azaz bejárta egész Likát és Észak-Dalmáciát. Az ekkor



gyűjtött növények száma meghaladta a kétezret. Ezek között volt az Európában addig 
nem ismert közép-ázsia Sibireae croatica cserje és az amerikai rokonságú Lesquerella 
velebitica, amelyet később róla neveztek el Degenia velebiticának. Ezenkívül még több 
mint ötven növény viseli nevét.

Az évenként ismétlődő, hetekig tartó botanikai expedíciók költségét minden esetben 
maga viselte. 0  fizette a helyi szekereseket, málhásokat, az ő vendégei voltak a vele 
tartó tanárok, laboránsok, preparátorok, s övé volt a drága felszerelés is. A lakatlan 
karsztteknók, dolinák és éles gerincek bejárása ettől függetlenül idegen fáradságos le
hetett. Degen kitűnő alpinista is volt, így alkalma nyílt kamatoztatnia hegymászó tudo
mányát.

Horvátországi kutatásainak eredmányeit több mint száz cikkben tette közzé, halála 
után pedig, 1936-38 között a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában -  özvegyének 
anyagi támogatásával -  három kötetben napvilágot látott életműve, a Flóra velebitica, 
amely teljes képet ad a vidék növényvilágáról. A most megjelenő Jugoszláv Enciklopé
diában dr. Stjepan Horvátié akadémikus szócikke méltatja Degen Árpád jelentőségét 
a balkánfóra feltárása terén.

PALÁGYI LAJOS, KÖLTŐ (Becse, 1866. április 15. -  Budapest, 1933. március 3.) -  
Palágyi ugyan a Tisza-parti városban jött a világra, de még e „honosság” alapján sem 
sorolható a „becsei költői körhöz”, Szülik József és Szászy István mellé. Ok ketten 
munkásságukkal teljes mértékben a városhoz kötődtek, Palágyira viszont ez nem mond
ható, s Becse is majdhogynem csak a véletlen műveként lett szülővárosa, nem beszélve 
arról, hogy szellemi rokonításuk is szinte lehetetlen.

Palágyi Lajos elszegényedett zsidó tanítócsaládból származott, eredeti neve Silbeers- 
tein volt. Apja emellett még komor, összeférhetetlen természetű ember -  „mosolytalan 
volt a ház, ahol a költő gyermekkorát élte”, mondja életrajzírója, Sporer János -, s 
jórészt emiatt is városról városra vándorolt, az egyik munkahelyről a másikra. Hat 
gyermeke volt, mind a hat más-más helységben született. Palágyi Lajos még csecsemő
korában elkerült Becséről, szülővárosához semmi sem kötötte, s nincs tudomásunk 
arról, hogy bármikor is felkereste volna.

Költőnk tízéves korában, 1876-ban Budapestre került, beiratkozott a Deák téri evan
gélikus gimnázium első osztályába, de félévkor kimaradt. Később már nem járt iskolába, 
részben évekig tartó betegeskedése miatt is, úgyhogy bátyja, Palágyi Menyhért, az egye
temi hallgató, a későbbi filozófus és irodalomtörténész segítségével művelte magát, 
örökös anyagi gondokkal küszködve.

Első költeményei 14 éves korában jelentek meg, 18 évesen pedig sordíjas újságíróként 
kereste kenyerét. 1889-től kezdve, rövid három év leforgása alatt, három verseskötetet 
jelentetett meg, önmagára, költészetére igen jellemző címekkel: Küzdelmes évek, Ko
mor napok, Magányos úton. A múlt század kilencvenes éveiben az egyik legterméke
nyebb író. Költészete a fővárosi proletáréletből, a nagyváros nyomorából sarjadt, s ő 
írta az első május elseji verset is, amelyet aztán a munkásrendezvényeken országszerte 
szavaltak.



1895-ben megismerkedett Gyöngyösi Cecíliával, a színiakadémia végzős növendéké
vel, aki nagy hatással volt rá, s pályájáról is lemondott, csak hogy új irányba terelje 
életét. Biztos jövedelemforrás híján csak három év múltán keltek egybe, amikor a 
kultuszminiszter irodalmi érdemeinek elismeréséül tanári állást kínált fel a költőnek, 
akinek semmilyen iskolai végzettsége nem volt. A hódmezővásárhelyi polgári fiúiskolá
ban kezdett tanítani magyart és németet, ott írta egyik főmúvét, a Rabszolgák című 
drámai költeményt, amelyért akadémiai pályadíjat kapott. Könyv alakban 1902-ben 
jelent meg, a Nemzeti Színház pedig 1904-ben mutatta be, de erős szociális jellege 
miatt, külső nyomásra, csakhamar levették a műsorról.

Ettől kezdve már nem alkotott jelentősebbet, a rezignáltság teljesen hatalmába kerí
tette. A Tanácsköztársaság idején sem volt politikailag aktív, de ettől függetlenül „régi 
bűnei” miatt megfosztották tanári állásától, kizárták a Petőfi Társaságból. Az első vi
lágháború előtt és után teljes mellőzöttségben élt: a konzervatívok forradalminak, a 
Nyugatosok művészietlennek, a szocialisták renegátnak tartották. A második világhá
ború után némileg növekedett ázsiója, Csizmadia Sándorral és Farkas Antallal együtt 
emlegették a szocialista költészet első képviselői között.

Palágyi Lajos valójában középszerű és társtalan költő volt, aki minduntalan ki akart 
törni e keretből, de kísérletei nem jártak eredménnyel. Életművének egyik ismerője a 
„kudarcok lovagjának” nevezi. Élete vége felé, amikor már évek óta nem jelentkezett, 
Palágyi ezt írta önmagáról: „Én csak egy magányos, öreg, nyugalmazott tollnok vagyok.”

KALLJVODA ANDOR, ERDÉSZMÉRNÖK (Újszász, 1866. augusztus 11. -  Kecskemét, 
1936. január 11.) -  Kallivoda Andor ősei több nemzedéken át erdészek voltak, így aztán 
a szakma iránti elhivatottságot szinte az anyatejjel, a szülői ház levegőjével szívta ma
gába. A megszokott úton jutott el a legmagasabb képesítésig: gimnáziumi tanulmányai 
után beiratkozott az 1808-ban alapított Selmecbányái erdészeti akadémiára. (Forrásaink 
ugyan nem említik a középiskolát, de a klasszikus vagy reálgimnáziumi érettségi bizo
nyítvány a beiratkozás feltétele volt.) Akkoriban a tanulmányi időszak három évet ölelt 
fel, de Kallivoda azon kevesek közé tartozott, akik a negyedik évi mérnöki tanfolyamot 
is lehallgatták, s 1890-ben mérnöki oklevéllel a kezében kezdte meg erdészi pályáját, 
mégpedig -  ez a legjobbakat megillető kiváltság volt -  az ország legrégibb erdőhivata
lában, az 1751-es létesítési besztercebányaiban mint díjnok (erdészjelölt, gyakornok).

Egy felvidéki és egy somogyi erdőgazdaságban viselt hivatala után, 1896-ban a fiatal, 
harmincéves szakembert Szabadkára helyezték, ahol erdőmesteri (erdőgondnoki) mi
nőségben átvette a város 13 247 holdnyi erdejének gondozását. A kiterjedésére nézve 
a vármegye második erdőbirtokának számító szabadkai még abban az évben állami 
kezelésbe ment át, hogy a homok további fásítását meggyorsítsák. Nos, ezt az állást 
töltötte be 16 éven át Kallivoda Andor, neve csakhamar összeforrt Szabadkával, az 
akáctelepítéssel, a homokfásítás ügyével.

Egyik első dolga volt, hogy Szabadka határában egy tizenöt holdnyi csemetekertet 
létesítsen, amelyről aztán fedezni tudta a szaporítóanyag-szükségletet. A meglevő, mint
egy 1800 hold akácos mellé évente 300-400 holdat telepített. Az 1909-ben megjelenő,



Borovszky-féle megyei monográfiában már közölhette, hogy „1896 óta mostanáig 4154 
kát. hold új erdőt telepített mesterséges úton, csemeteültetéssel, úgyhogy a város ez 
idő szerint 5950 kát. hold akácerdővel rendelkezik”.

A megyei monográfiában közölt cikkében az országra szóló vállalkozás részleteiről is 
szólt. Elmondta, hogy „a magasabb fekvésű homokot akác-, az alacsonyabbat nyár-, 
nyír- és fűzfélékkel, a humuszos barnás laposokat kocsányos tölgy-, szil- és amerikai 
kőris-csemetékkel, míg a sovány kifúvásokat feketefenyő-csemetékkel erdősítik. Nagy 
átlagban az elegyarány: 80 százalék akác, 10 nyár, fűz és nyír, 4 tölgy, szil stb., 6 százalék 
pedig feketefenyő”.

Jóllehet a szabadkai homokfásításnak nagy visszhagja támadt -  különösen az váltott 
ki dicséretet, hogy önköltséggel „jövedelmezővé tették a parlagon heverő kopár homok
buckákat” -, el kell mondanunk, hogy a fásítás nem volt minden előzmény nélküli ezen 
a tájon. Síkvidéki fásítást már a XVIII. század elején is sikeresen végzett a Temesi 
bánság (katonai) erdőhivatala a Bega mentén. A legnagyobb vállalkozás a Delibláti-ho- 
mokpuszta betelepítése és megkötése volt. A Duna -  Tisza közén is jelentős munkák 
folytak a homokfásítás terén, így Kecskeméten, de főleg Szeged környékén, ahol mindig 
jeles erdészek működtek Vedres Istvántól Kiss Ferencig. Nos, Kallivoda munkássága 
is ezek sorába tartozik. Szabadkai gyakorlatával az akáctenyésztés egyik legnagyobb 
szaktekintélye lett. Cikkeiben különösen azt a tévhitet igyekezett eloszlatni, hogy, az 
akác mindenütt tenyészthető. „A homoknál változatosabb talaj nincs” -  állapította meg 
egy helyütt, s kimutatta, hogy a homoknak csak hatvan százaléka alkalmas az akácne
velésre.

Az ember tájalakító tevékenysége az elkövetkező évtizedekben is intenzív volt, ma 
már Kallivoda sem ismerne rá a szőlőskertekkel, gyümölcsösökkel, zárt erdőtársulások
kal tarkított kultúrtájra, de a Szabadka -  horgosi homokvidék mai természeti képének 
kialakításában ő is részt vett, ennek a nagy munkának egyik méltánytalanul elfelejtett 
úttörője volt.

Kallivoda még az első világháború előtt elkerült Szabadkáról, Erdélyben működött, 
majd az összeomlás után Kecskeméten fejezte be pályáját, mint az alföldi erdőtelepítés 
egyik legnagyobb szakértője. Fia, a szabadkai születésű dr. Koltay György, aki a közép
iskolát is részben szülővárosában fejezte be, a családi hagyományt folytatva a nyárfa
tenyésztés európai hírű tudósa lett, s az erdészek közül elsőnek kapott Kossuth-díjat 
1954-ben.
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LÁNYI SAROLTA, KÖLTŐ, MŰFORDÍTÓ (Székesfehérvár, 1891. június 6. -  Budapest, 

1975. november 10.) -  A költőnő édesapja, Lányi (Langsfeld) Ernő, a zeneszerző, 
karmester és zeneiskolai igazgató a századforduló előtti és utáni másfél-másfél évtized
ben gyakran váltott munkahelyet, némi túlzással azt is mondhatnánk, hogy mint a 
vándormadár szállt egyik városból a másikba. Leánya ezt az örökös helyváltoztatást egy 
kis leegyszerűsítéssel később úgy értelmezte, mint az apja igényét a jó zenekultúra 
terjesztésére: amikor látta, hogy „vetése beérett, s művészi törekvése meghozta az akkor 
elérhető eredményt”, továbbállt. A gyakori költözködésnek persze nem ez volt az egye-



dűli oka, arra viszont magyarázatul szolgál, hogy a gyermekei miért születtek más-más 
városban, s arra is, hogyan került Lányi Sarolta kapcsolatba Szabadkával.

Lányi Ernő 1907-ben foglalta el a szabadkai zeneiskola Gaál Ferenc halálával meg
üresedett igazgatói székét. Tulajdonképpen visszatért, mert 1885-86-ban színházi kar
nagy volt Szabadkán. Csakhamar pezsgésbe hozta a város művelődési életét, családi 
hajléka pedig a „szellemi elit” találkozóhelyévé vált. „Lányi otthona Szabadkán is, mint 
mindenhol, ahol eddig éltek, igen vendégszerető” -  írja Lányi Ernő életrajzírója, Ke
nyeres Kovács Márta. -  „Brenneréken kívül főleg Kosztolányi Árpád gimnáziumi igaz
gató családjával járnak össze, de baráti körükhöz tartozik Vojnich Ferenc főjegyző, 
Mamuzsics polgármester, Milko Izidor ügyvéd, a neves író, doktor Wilhelm háziorvos, 
Völgyi János tanító bácsi, akit Lányi sokat ugrat túlzásba vitt vallásossága miatt, és még 
sokan mások. Lányiék középiskolássá cseperedett gyermekeinek a barátai ugyanezekből 
a családokból valók, így ezek elsősorban a Brenner fiúk, József (Csáth Géza) és Dezső 
(akit Kisdezsőnek becéznek), a Kosztolányi fiúk, Árpád és Dezső, a költő, akinek Lányi 
Hedda, a Fecskelány iránti szerelme bekerül az irodalomtörténetbe.”

Nos, Lányi Sarolta ilyen közegben töltött négy évet Szabadkán, tizenhat éves korától 
húszéves koráig. Időközben az ottani tanítóképzőben tanítói oklevelet nyert, 1908-10 
között pedig Csery Éva néven verseket, novellákat jelentetett meg a Braun Henrik 
szerkesztette Bácskai Hírlapban és Fenyves Ferenc Bácsmegyei Naplójában.

Lányi Sarolta 1911-ben kapott állást Budapesten, ahol csakhamar felzárkózott a Nyu
gat költői köréhez. A húszéves tanítónő útját a harmincnégy éves Osvát Ernő, a nagy 
szerkesztő egyengette. „... Sokat sétáltunk a Szigeten, a Ligetben, a pesti és budai 
utcákon -  vallotta később Lányi Sarolta. -  ... Irodalmi barátság volt ez, bár sok-sok 
elfojtott érzelemmel, ami énbennem versben élt tovább.” Elhatározó módon azonban 
egy másik Ernő, Czóbel Ernő, az irodalom- és párttörténész, a baloldali értelmiségi 
hatott rá, akinek élettársa lett, s a Tanácsköztársaság bukása után elkísért a moszkvai 
emigrációba is. Ez a fordulat derékba törte költői pályáját, keveset írt, még kevesebbet 
publikált. Főleg az orosz klasszikusokat fordítja, így Puskin verseit is. Elveszettségét 
csak fokozza az a körülmény, hogy férje koholt vádak alapján tíz évet töltött egy szibériai 
büntetőtáborban. Mindketten 1946-ban tértek vissza Budapestre.

A főleg a Budapest-Moszkva tengely köré sodort életszáluk sok-sok rész-fonadékát 
megtalálhatja az olvasó másutt is, itt még csak azt említjük meg, hogy Lányi Sarolta 
életének egyik epizódjára, a szabadkai kitérőre Dér Zoltán hívta fel újra a figyelmet
1982-ben, amikor Próbatétel címmel összegyűjtötte és közzétette Lányi Sarolta Sza
badkán publikált zsengéit és először jelentette meg 1935-37 között írt között írt nap
lójának integrált szövegét, „az igazságkeresés és a tájékozatlanság, a felháborodás és a 
felelem” szomorú dokumentumát.

CSEH KÁROLY TANÍTÓ, A KOMMUNISTA MOZGALOM MÁRTÍRJA (Ada, 1891. no
vember 2. -  Sachsenhausen, 1945. február 28.) -  Élete konok küzdelem volt a kétkezi 
munkások s a maga vélt igazáért. Ritka következetességgel ment végig a választott 
úton. Foglalkozásokat váltott a kényszerítő körülmények miatt -  volt tanító, szőlész, 
lapszerkesztő -, de elveiből nem engedett egy jottányit sem.

Száz évvel ezelőtt született Adán egy tanítócsalád gyermekeként. Maga is erre a



pályára lépett, Temesváron járt tanítóképzőbe, de haladó nézetei miatt eltanácsolták 
onnan, úgyhogy tanítói oklevelet Kalocsán szerzett. Az egyik adai tanyai iskolában kez
dett tanítani, s csakhamar, 1913-ban, 22 eves fejjel az adai földmunkásszövetség titkára 
is lett. Még ugyanebben az évben behívták tényleges katonai idejének letöltésére s ez 
a világháború kitörése miatt jócskán elhúzódott. 1917-ben, mint honvédhadnagy, orosz 
fogságba esett. Szibériába került a krasznojarszki fogolytáborba, ahol tagja lett egy 
illegális kommunista csoportnak, majd belépett a Vörös Hadseregbe. 1920 tavaszán az
V. hadsereg első nemzetközi brigádjának politikai biztosa volt őrnagyi rangban.

1921 augusztusában tért haza Adára, állásba lépett, s megkezdte illegális tevékeny
ségét is. 1922 februárjában megalakította lakásán a Jugoszláv Kommunista Párt adai 
illegális szervezetét, s annak titkára lett. Közreműködésével hamarosan Péterrévén, 
Becsén és Bácsföldváron is alakult pártszervezet. Szervezőmunkája mellett rendszere
sen tudósította a munkássajtót, s becsülettel ellátta tanítói teendőit is. Darwin elméle
tének tanítása miatt azonban pert indítottak ellene -  ez volt a híres adai majomper -, 
de felmentették a vád alól. Munkásmozgalmi tevékenysége miatt állandó rendőrségi 
megfigyelés alatt állt, gyakran letartóztatták, többször bebörtönözték. Az örökös üldöz
tetésnek 1932-ben két súlyos következménye is lett. Ebben az évben a szabadkai ren
dőrségi fogdában kegyetlenül megkínozták, ennek hírére az Oroszországból hozott 
felesége az állandó zaklatások, a nyomasztó bizonytalanság elől a halálba menekült. A 
családi tragédiát még egy nagy baj követte: elvesztette tanítói állását is.

Ettől kezdve szőlőt művelt felesben, később pedig a sajátját, meg nyelvleckéket adott, 
mestervizsgára készítette elő a segédlegényeket. Közben írt is, cikkeit, elbeszéléseit, 
tanulmányait a vajdasági magyar folyóiratok közölték, köztük a Híd is. 1935-37 között 
a Szabadkán megjelenő Népszava című lap főszerkesztője volt. Magánélete is rende
ződött, 1935 tavaszán feleségül vette szőlőszomszédját, Iszáki Ilonát.

1941-ben a megszálló hatóságok a topolyai táborba internálták, magánzárkába vetet
ték. A kihallgatások során válogatott kínzásoknak vetették alá. „... Rosszabbul bánnak 
velem, mint egy rablógyilkossal...” -  mondta feleségének, aki egy tiszt jóindulatából öt 
percig beszélhetett vele. Cseh Károlyt 1941 októberében több társával, láncraverve 
Pestre, a Margit körúti fegyházba vitték, onnan pedig a váci fegyházba került, ahol a 
bíróság hűtlenség bűntette miatt nyolc évre ítélte.

A komáromi Csillagerődből 1944-ben az egyik németországi haláltáborba, Sachsen- 
hausenba deportálták, s ott vagy az örökös éhezés következtében beállt végelgyengü
lésben, vagy a gázkamarában fejezte be életét. A zentai járásbíróság 1947-ben 1945. 
feburár 28-i dátummal holttá nyilvánította.

Cseh Károly írásait életrajzírója, Urbán János gyűjtötte össze, s jelentette meg 1974- 
ben Fáklyafényben címmel. Adán mellszobor őrzi emlékét, utcát, iskolát neveztek el 
róla, az Újvidéki Televízió pedig, Vicsek Károly rendezésében, tévédrámát sugárzott, 
melyet életének egyik epizódjából Gobby Fehér Gyula írt.

NYÁRY FERENC, VEGYTANTANÁR, MEZŐGAZDASÁGI SZAKÍRÓ, FELTALÁLÓ (Nagy
kőrös, 1837. július 1. -  Nagybecskerek, 1891. szeptember 14.) -  Száz évvel ezelőtt halt 
meg dr. Nyáry Ferenc, az 1846-ban alapított nagybecskereki magyar tannyelvű főgim
názium egyik jeles tanára. Amikor tizenöt évvel korábban, 1876-ban, „a város által



választott világi tanítóként” a Bega-parti város tanintézetébe lépett, a kilenctagú tanári 
karban olyan tudós férfiak működtek, mint Domokos Jenő igazgató, kegyesrendi szer
zetes, több matematikus munka szerzője, Kerach Ferenc zeneszerző, egyházi karnagy, 
akit állítólag Liszt Ferenc tanított zongorázni, Füredi (Fuchs) János latin és görög 
professzor, aki csőszteleki születésű lévén, az egyedüli torontáli honosságú a tanári 
karból. Idejövetelével Nyáry Ferenc a tantestületnek ezt a „tudós vonulatát” öregbítette.

Nyáry Ferenc az első, a bölcsészdoktori oklevelének megszerzése után Debrecenben, 
a második, a kémiai professzorságra jogosító diploma után pedig Selmecbányán tanár, 
az ottani Bányászati és Erdészeti Akadémián. Schenek István, a neves tudós és akadé
mikus mellett volt tanársegéd. Hogy hétévi együttműködés után miért hagyta el tanárát 
és főiskoláját, nem tudjuk, ha ismernénk az okát, alighanem magyarázatot találnánk a 
későbbi történésekre.

Nagybecskereken pedagógiai munkássága mellett bekapcsolódott a város és a megye 
közéletébe. Életrajzírója, Németh Ferenc idézi az 1886-87-es gimnáziumi értesítőt, 
mely szerint Nyáry tagja volt a „természettudományi társulatnak, a Selmecbányái gyó
gyászati és természettudományi társulatnak, a Torontál megyei közművelődési és ma
gyar nyelvterjesztő egylet igazgatótanácsának, a Torontál megyei statisztikai 
bizottságnak, a nagybecskereki városi képviselő-testületnek, a vajdahunyadvári egylet
nek, a Vöröskereszt Torontál megyei fiókegyletének, a nagybecskereki református egy
ház tanácsának”.

Nyáry Becskereken folytatta a Debrecenben és Selmecbányán megkezdett tudomány
népszerűsítő tevékenységét. A Falusi Könyvtár c. sorozat füzeteiben rendszeresen közli 
mezőgazdasági tanácsait, amelyeket a „különböző szakművek felhasználásával és saját 
tapasztalatai nyomán” ír. A borászat és szőlészet a szűkebb területe, így 1872-től haláláig 
szerkesztette a Franklin Társulat kiadásában megjelenő Borászati Naptárt, de a dohány- 
és a komlótermesztésről is kiad kézikönyveket.

1885-től sokat foglalkozott az akkumulátor továbbfejlesztésével. Eredményeiről 1886- 
ban beszámolt azElektrotechniker című bécsi szaklapban, 1887 elején pedig bemutatta 
készülékét Nagybecskereken, az eseményről a Torontál is közölt tudósítást. Találmá
nyával, azaz az akkumulátor tökéletesítésével azonban elkésett. A technikatörténet 
Nyáry nevét nem említi, azt viszont számon tartja, hogy egykori tanára, Schenek István 
és a Selmecbányái főiskola igazgatója, Farbaky István 1885-ben számoltak be a Bányá
szati és Erdészeti Lapokban az általuk szerkesztett elektromos akkumulátorról, s ezért 
a műszaki újdonságukért megkapták az akadémiai Marczibányi-díjat. Ők ketten az 
ólomakkumulátor alakját tökéletesítették -  a tömör lemezek helyett rácsokat alkalmaz
tak, amelyeknek hézagait ólomoxiddal töltötték ki -, s ezzel kiindulópontot adtak a 
további fejlődésre. Szerkezetüket a technika története Schenek-Farbaky-féle akkumu
látorként tartja számon. Egy időben ezzel világították a budapesti és a bécsi operát. 
Schenek István 1890-es akadémiai székfoglalója Kísérleti adatok az akkumulátorok 
működéséhez címmel hangzott el.

Nyáry Ferenc belebetegedett a kudarcba, kísérleteinek sikertelenségébe, egyre nehe
zebben tudott eleget tenni tanári hivatásának, majd egészségi állapota teljesen leromlott, 
és elborult elmével halt meg.



JAKOBEY KÁROLY, FESTŐ (Kúla, 1826. augusztus 17. -  Budapest, 1891. július 14.) 
-  Jakobey Károly édesapjaKözép-B ácskában folytatott sikeres orvosi praxist, így aztán 
a fiú az elemit szülővárosában, Kúlán, az első grammatikai osztályt pedig Verbászon 
fejezte be. Tanulmányait Baján, apjának új állomáshelyén folytatta, de tizenhárom éve
sen már Pesten találjuk Marastoni Jakab festőiskolájában, ahol együtt tanul Zichy 
Mihállyal, tizennégy éves korában pedig a bécsi Képzőművészeti Akadémia növendéke, 
itt a nála öt évvel fiatalabb Lotz Károllyal barátkozik. Életük ettől kezdve szinte egy
befonódik, eleinte meghitt, később fojtogató szálakkal.

A két tehetséges, jól induló ifjú művész együtt versenyezett a csodaszép Ónódy An
nának, a Nemzeti Színház balettkara üdvöskéjének kegyéért. A húszéves balerina ekkor 
a jobban befutott, portréiért nagyrabecsült, 36 éves Jakobey Károlyt választotta, mire 
a 31 éves Lotz Károly kiábrándultán Bécsbe távozott.

Ónódy Anna, amilyen szép, olyan könnyelmű is, a pénz szétfolyik a kezében. Jakobey 
mindent megtesz, hogy igényeit kielégítse. A munkákban nem válogat, csendéleteket, 
állatképeket fest, portrékat másol. Az igényességet egy ideig még nem adta fel, néhány 
fennmaradt portréja, tájképe ma is dicséri tehetségét, buzgóságát. Pénzhajhászás köz
ben azonban egyre csökken a színvonal, elszaporodnak a kétes értékű egyházi rende
lések. Mindent elvállal: régi mesterek előképei alapján nagyban állítja elő az 
oltárképeket, festi és restaurálja a templomokat. A művészi becsvágy fokozatosan ki
szikkadt belőle, felülkerekedett benne a mesterember, a vállalkozó. Egészen kiterjedt, 
üzemszerű templomfestési tevékenységet folytat. Nagyratörő, örökké elégedetlen fel
eségét azonban még ilyen áron sem tudta megtartani.

Lotz Károly 1865-ben véglegesen visszatért Budapestre, s megkezdte fényes pályáját. 
Egymás után kapta a jelentősebbnél jelentősebb megrendeléseket, s Ónódy Anna tágra 
nyílt szemmel felismeri, hogy amit férjétől várt, az Lotzbán ölt testet: ő lett az ünnepelt 
művész, a sokat kereső festő. Újra közelednek egymáshoz, eleinte félénken, de amikor 
a jóhiszemű Jakobey elkövette azt a ballépést is, hogy az agglegénynek induló Lotznak 
felkínálta az anyja halálával megüresedett lakásrészt, minden kötöttség szakadni kezdett: 
létrejött a családi háromszög, amelynek szereplője a háromgyermekes, de még mindig 
vonzó külsejű családanya, az öregedő templomfestő és a felkapott, sikerekben fürdő 
művész.

Jakobey Károly életének utolsó éveiben főleg a peremvidéki falusi templomokban 
kapott munkát, így sokat dolgozott szülőföldjén, a Bácskában is. A Hódság közelében 
fekvő Filipova (Backi Gracac), továbbá Szivác, Ókér, Bajmok és Őrszállás (Stanisic) 
templomában festett, illetve restaurált. Oltárképei Zomborban, Palánkán és Horgoson 
lelhetők. Ő készítette a topolyai golgota stáció-képeit is, amelyeknek nemrégen nyoma 
veszett. Számos munkáját -  oltárképét, portréit -  a szabadkai Városi Múzeumban őrzik, 
így Széchenyi és Deák Ferenc képmását is. Az előbbit Fridrich von Amerling bécsi festő 
eredetije, az utóbbit pedig Simonyi Antal fényképe alapján festette.

Amilyen elhibázott volt Jakobey egész élete, úgy múltak el utolsó napjai is. Miután 
1890-ben befejezte az őrszállási templom felújítását, többé már nem jöhetett szülőföld
jére. Az év végén és 1891 elején sokat betegeskedett, zilált családi ügyeit intézte, be
leegyezett a válásba is.

Az ötvenéves Ónódy Anna és az ötvennyolc éves Lotz Károly 1891 májusában több



mint tizenöt évi titkos együttlét után hivatalosan is egybekelt. Lotz az év végén örökbe 
fogadta Jakobey három gyermekét. Ország-világ előtt tehát mindent elrendeztek, a 
gubancot kifésülték. Minden a helyére került, az ügynek csak egy vesztese van: a sze
rencsétlen Jakobey Károly.

Gyermekeinek adoptálására már csak halála után került sor. A család végleges széthullását 
nem sokáig élte túl: száz évvel ezelőtt, 1891 nyarán hirtelen eltávozott az élők világából.



AZ ANYANYELVRŐL, A SZAVAK 
VARÁZSÁRÓL





Fehér Ferenc

A „mindenség” fogalma (Szenteleky Kornél emlí
tette töbször is) nemzetiségi környezetben a min
dennapi helytállást jelenti. Ma már a m aradékta

lan helytállás fogalmával azonosítható, s talán nem is 
csupán nemzetiségi kultúrákban. Fordítói munkásság 
dolgában mindenképpen, hiszen az egyetemes érté
kek figyelmen kívül hagyása, az esztétikai kizáróla
gosság fényűzésének tekinthető ott, ahol soknyelvű 
környezetben kell megőrizni az anyanyelvi művelődés 
értékeit. Persze, mindez egyéni meggyőződés dolga.
A rátalálások mindig hasonlíthatatlan eredményekkel 
gazdagítanak. A kisebbség, a nemzetiség kötelező je
gyei nélkül. Művészetben, irodalomban egyetlen kö
telező sajátság létezik: a színvonal, a tökéletesség. Az 
anyanyelvi kifejezésbeli bizonytalanság a gondolko
dás bizonytalansága. íróként, újságíróként, fordító
ként (mindenesként), magam is ismerem ezeket a 
törvényszerűségeket. Olvasáskultúránkról például 
alig is vannak felméréseink. Mintha csakugyan azt 
hinnénk, hogy az nem  más, mint az általános iskola 
kis alsósainak olvasástudása; tanító nénik ügye csupán, betűismeret. A fogalomszegény
ség azonos a gondolatszegénységgel. A megszólalás lehetőségét alig vitathatja el valaki. 
A szegényes olvasottság igen. H a ehhez még a szófontolgató félelem, fenntartás, igazo
dás, ügyeskedés járul -  befagyunk, mint cselédek vödrében a víz. Az anyanyelvi gondol
kodás lehetősége a megmaradásnak a lehetősége. Az emlékeinkben való létezésnek, a 
lélegzetvételnek a lehetősége.

H a írók találkoznak, úgy gondolom, az emberség nyújt kezet egymásnak. Az egymás 
megismerésének lehetőségeit a nemzetiségi író ismeri a legjobban.

Azok közé tartozom még mindig, akik vallják és munkájukkal, életútjukkal próbálják 
kifejezésre juttatni, hogy a művészi és társadalmi felelősségérzet elválaszthatatlan fo
galmak.

* **
. . .  Nem győztem követni iskolareformunk tévelygéseit az utóbbi esztendőkben. Annyi 

melléfogás, elhamarkodott intézkedés, bűnös felületesség után mindig csak az a kérdés 
m aradt meg bennem: fontos ezeknek az iskolaügyi szabászoknak az anyanyelvi művelt
ség? Az, amire minden más építhető? Amit nem lehet semmiféle tetszetős, napipolitikai



ügyeskedéssel elsinkofálni, mert ott bosszulja meg magát, ahol a legkevésbé várnák az 
ügyeskedéseikért poénokat remélő hivatalnok-lelkek: társadalmunk egészén.

Az anyanyelvi kifejezésbeli bizonytalanság a gondolkodás bizonytalansága. Nem igaz, 
hogy az ilyen ember valamely más nyelven műveltebb, talpraesettebb tud lenni. Kör
nyezete kegyesen elhiteti vele, hogy ez nem így van. Valójában az az igazság, hogy 
többet nem is remélnek tőle. Az újvidéki televízióban alkalomszerűen megszólaltatott 
bácskai, bánáti honfitársaink anyanyelvi megszólalása (mindegy, milyen nyelvről van 
szó), mindig a magabiztosságot is magában foglalja; s csak az ilyen magabiztosság 
jutatthatja el őket ahhoz a másik magabiztossághoz, amikor nem anyanyelvükön szó
lalnak meg. Az összefüggés, remélem, nyilvánvaló azok számára is, akik egyetlen nyelv 
bűvöletében élnek, s még csak kísérletet sem tettek, hogy valamicskét megtanuljanak 
a körülöttük élőknek az anyanyelvéból.

Az olvasáskultúra nem csupán a nemzeteknek vagy nemzetiségnek a témája. Társa
dalmi téma. Nálunk: jugoszláv téma. Ha valahol nem olvasnak (magyarul, szerbül, 
horvátul, szlovénül, macedónul, szlovákul, ruszinul, románul stb.), az országosan is 
elszomorító. De ezt a szomorúságot egyes nemzeteink és nemzetiségeink nyelvhaszná
latában is érezheti az ember...

. . .  A megszólalni tudás egyszerű, mindennapi témájánál tartunk. A nyelvtudás anya
nyelvi lehetőségeitől eljuthatunk máshova is, de vissza is találhatunk. Egy bledi nem
zetközi írótalálkozó után, ahogy sorunkra vártunk a turistairoda titkárnőjének 
tolóablakánál, percről percre változott a nyelv, amelyen kérdezősködtek a vendégek. A 
sorból ugyanaz a hang talán nyolc nyelv esetében segítette ki a titkárnőt. Előbb moso
lyogtunk, aztán megtapsoltuk az illetőt. Egy idősebb író volt. . .

**  *
. . .  Kétnyelvűségünk s abból szükségszerűen adódó gondjaink, bajaink bizarr és egy

ben félelmetes igazságú mottóját -  azt, hogy „fele víz, fele voda” -  Kossá János találta 
meg Dugonics András Magyar példabeszédek és jeles mondások című, 1820-ban meg
jelent gyűjteményében, hogy kötete bevezető írásának élére helyezze, s mintegy jelezze: 
beszélgetni fog, nem harangokat félreverni, és nem is iskolás nyelvi igazságokat fejte
getni . . .  „Kétnyelvűek vagyunk. Sokat beszélünk a kétnyelvűségről. De akárhogy kép
zeli is azt valaki, biztosan nem a keveréknyelvre gondol. Mert az nem kétnyelvűség, 
hanem hasadtnyelvűség”, írja a keveréknyelvre vonatkozó, elrettentő nyelvi hibákat 
idéző fejtegetésében. „Ez amolyan nyelvi senkiföldje, a két nyelv közöttiség, a két szék 
között a pad alattiság állapota. Mindkettőt rontó, mind a kettőt lebecsülő, felemás 
nyelv. Szerbnek magyar, magyarnak szerb habaréknyelv. Hiszen a kétnyelvűség első
sorban azt jelenti, hogy meg tudjuk különböztetni az egyiket a másiktól, s vagy magyarul 
beszélünk, vagy szerbül. . .  Mert ha így összezagyváljuk a kettőt, végül egészen eltompul 
a fülünk, az érzékünk a tiszta, elegyítetlen beszédre, sőt előbb-utóbb a tiszta, szabatos 
fogalmakra is. Mert ha felemás a szó, homályos a fogalom és felemás a gondolkodás 
i s . . .  Az volna a baj, ha beletörődnénk. Ha nem művelnénk, nevelnénk, ápolnánk 
mind a két nyelvünket.”



* * *
Legújabb éjfél körüli olvasmányomban (Gradus ad Parnassum sive synonymorum 

epithetorum. . .  Budae, 1827.) soha nem tökéletesített latin tudásom fejlesztése helyett 
a szótári megfejtésekben gyönyörködöm. Nem a szóban -  a jelentésében. Az antenna 
szó jelentése például: keresztfája a vitorlafának. Olyan ez, mint egy önmagába vissza- 
kunkorodó mese. Római gályákat látok magam előtt, háztetők magasában úszva. Az 
antennák és vitorlafák integetnek egymásnak. A tévékészülékek gályarabjai a gondo- 
lattalanság holt-tengerén eveznek. A vitorlafák alatt álló római atyafi füléhez emeli 
tenyerét, és izgalmas reklámokat hallgat a háztetőkről. A klasszikus irodalom első ta
lálkozása a tévével. Csak egy szó kellett hozzá: antenna. Keresztfája a vitorlafának. És 
napjaink gyanútlan emberének.

Van abban valami megrendítő, hogy az ars (még mindig az A-betűnél tartok) nem 
csupán művészetet jelöl ebben a parnasszusi könyvben, mint ahogy mi az ars közkeletű 
jelentését elkönyveltük. Mesterség is -  kézi mesterség. Az bizony. (A fazekasok, ötvösök 
például művészei is voltak a szakmának. A remekmű fogalma is ehhez a kézi mester
séghez fűződik. A sorozatgyártással együtt járó tucatáru, a bóvli fogalma modern kori 
jelenség.) És az is jelentése az egyszótagú arsnak, hogy: lelemény, találmány. Sőt: csa
lárdság, ravaszság, álnokság, fortély. Mintha csak napjaink művészetszemléletét prog- 
ramolná be tudatunkba ez a tudás lépcsőfokain örökkévalóságba vezetgető szótári 
kalauz, 1827-ből.

Az aura ezeregy vonatkozásban odakerült légijáratok és szagtalanító szerek fogalom
körébe, de jelentésének igazi összefüggéseit csak most értem, miután megtudtam, hogy 
az aura valójában szellő, levegő, fény, de kedvezés, kedv is. S nem tudom, miért, egy 
Janus Pannonius-vers hangulata száll rám: „ó ég, ó, halmok, frissen lengedező füvű 
rétek, elhagylak titeket. . . ” Diákköri órák emléke. Az elveszett fény elégiája: aura.

Megdöbbenve értesülök a Gradus ad Parnassus jelentésmagyarázataiból, hogy a bi- 
lingvis 1827-ben (Petőfi kisgyermekkorában) azt jelentette: kétszájú, hazug. Mintha a 
költő mást mondana, ha két nyelven is mondja. Vagy talán arra int ez a régi jelentés- 
tartalom, hogy nyelvet cserélhet az ember, de nem csereberélheti? Nem tudom.

* * *
. . .  A következő példa nem az irodaszellemmel foglalkozik, hanem az irodalmárral. 

A hazai ifjúsági költészeti fesztiválról szóló jelentésben olvashattuk e napokban, hogy 
Cirill Zlobec ljubljanai irodalmár elnököl a bírálóbizottságban. A szerb knjizevnik szónak 
rossz, téves fordítása, felszínes értelmezése ez a bizonyos irodalmár. E magyar szónak 
kissé lefokozó jelentése van: akire vonatkozik, az nem biztos, hogy igazi író; inkább 
csak afféle irodalmár, aki alighanem kedvtelésből s nem hivatásszerűen ír, azaz irodal- 
márkodik. Feltehetően azért lopakodott be írókról, költőkről szóló cikkeinkbe ez az 
irodalmár, mert a knjizevnik szóban nincs ott a pontos megjelölés: prózaíróról van-e 
szó, avagy költőről (hogy a további, műfaji megoszlást ne is soroljuk). Pedig tudnunk 
kellene, hogy az író megjelölés is vonatkozhatik mind a prózaíróra, mind pedig a költőre, 
sőt, egyéb írótársaikra is . . .



* * *
A szavak csodálatos hatalma. Gorán Kovacic az önkínzás t-  említettem már valahol -  

így írta: sebemuéenje. Ez erőszakolt szógyártásnak is minősíthető, nekem pedig azt a 
lehetőséget jelenti, hogy a lukovdoli gyerek alighanem a kolozsvári származású édesa
nyától tanult, hallott ilyesmiket. Klein Rozália nyilván nem tudott horvátul, amikor a 
századforduló táján, hirtelenében (egy újsághirdetés nyomán -  ahogy Tadijanovic me
séli) odakerült Lukovdolba, Kovaíicékhoz. Gyorsan kellett ismerkednie a nyelvvel, s 
föltehetően magyarul gondolkodott még akkor is, amikor férje, családja nyelvén kény
szerült rögtönözni, fogalmakat megjelölni. Kereste, magyarul, a horvát kifejezést, s 
eközben ő maga gyárthatott új szavakat. Ezek az így kitalált, szerkesztett nyelvi lele
mények tetszést arathattak, derűt válthattak ki a családban, megjegyezték, idézték őket; 
a nagydiák Iván pedig már tudatosan hasznáhatta fel őket írásaiban. (Ezekre a felte
vésekre indoklóan utalnak Vlatko Pavletic Gorán c. művének egyes lapjai, a 72., 121. 
és 122. oldalak.) Itt mondja Pavletic, hogy Gorán édesanyjának volt egy olyan kifejezése 
is: „besporodiéan” covek. Vagyis családtalan ember. De ezt már a magyar anyanyelvű 
teszi hozzá Pavletic fejtegetéséhez. Hasonló, árulkodóan magyar észjárásra utaló kife
jezések kerültek be a növekvű Gorán szókincsébe: „jezicavka” (nyelves, feleselő, akinek 
felvágták a nyelvét); „pozakonio se” (megesküdött -  megnősült); „jeziciti” (nyelvelni, 
szájalni); „objutriti” (megreggelizni); „kratkovidnik” (rövidlátó).

* * *
A fordító akkor pontatlan némelyik esetben, hogyha pontos. A tükörszó épp azért 

torzít, mert felületet érint. A nyelv azonban értelem, tehát mélység. Felületes ember 
ezért nem fordíthat jól.

Ezek a pontosságot szó szerint értelmező veszedelmek nemcsak hivatásos fordítóra 
leselkednek. Az újságíróra is. Közelítsük meg több irányból ugyanazt a témát.

A szerbhorvát cm s általában a fekete a szláv nyelvekben (cm, czarny, csornij és így 
tovább) kimutathatóan sok-sok olyan fogalmat fed, aminek a megjelöléséhez magyar 
anyanyelvűnkben nem szükséges ez a szó. Mégis gondolkodás nélkül fogadjuk be -  
főképp nyelvi bölcselkedést, megállást nem kedvelő napisajtónk nyelvébe. Pedig ezzel 
a tükörszavas engedékenységgel is sok-sok elfelejtett kifejezésre, tudatunkból kifakult 
szóra húzzuk rá a hantot. Gyászos, szomorú dolog ez, s nem fekete.

A színekről egyik írónk nagyon igaz nyelvi fejtegetéseit ovashattuk annak idején. Az 
ugyancsak szláv nyelvi hatással magyarázható szószaporítás jelenségéről van szó. Arról, 
hogy valamely más nyelvben természetes kifejezést, nyelvi vonzatot kényelemből akkor 
sem helyettesítünk be anyanyelvűnkön, ha ez a másik kifejezés vagy vonzat véletlenül 
tömörebb, egyszerűbb... Például már nem elégszünk meg a szín megjelölésével, azzal, 
hogy valami fehér, sárga vagy fekete, hanem hozzábiggyesztjük azt is, hogy színű.

Pedig a népdal sem fekete színű felhőről szól:
Imhol kerekedik 
egy fekete felhő,
Abban tollászkodik 
sárga lábú holló...



S a balladás vonatkozású népdal is azt mondja:
Verőcei kukorica de sárga, 
ott lőtték meg Máté Jóskát bokába.
Piros vére úgy folyik, mint a patak,
Bodó Böske siratná, de nem szabad.

A fekete a magyarban nemcsak színt jelöl, hanem olykor hangulatot, érzelmet, lelki- 
állapotot is. Az árnyalatokban megmutatkozó „pontatlanság” tényéhez tartozik például 
az is, hogy a fekete kenyér valójában barna. A gazdasági válságok idejét idéző feketepiac 
pedig már szókép, metafora.

A fekete megfelelőjével, a szláv crnivel -  már a kétnyelvű környezet kisiskolása is 
megtanulhatta -  csínján kell bánni. Már rég értesülhettünk róla, hogy a vöröshagyma 
az crni luk, s ha nagyon „pontosan” fordítjuk, akkor feketehagymának nevezzük. Azt 
már a poharazgatást is megengedő érettebb életkorban tudta meg a kezdő fordító, 
hogy a barna sör is crno pivo, s a vörösbor is crno vino. A fordító már akkor sejthette, 
hogy későbbi munkássága során meggyűlik majd a baja ezzel a szerbhorvát-magyar 
fekete-párhuzammal, de csak később tudta meg, hogy ezt a balsejtelmet is crna slut- 
njá-nak mondják.

A kétnyelvű környezet fordítójának meg kell tanulnia a leckét: a balsors crna sudbina, 
a baljóslatú hírek crni glasovi, mégsem fekete sorsról, legkevésbé fekete hangokról 
beszél az ember. A nehéz napok crni dani, a gonosz lélek crna du$a. A crni dub azonban 
nem „fekete tölgy”, hanem ébenfa. A crna loza nem „fekete szőlő” hanem vadszőlő; 
a crni slez egyszerűen csak mályva, a crni grahor magyarul bükköny. S aki szerbhorvátról 
fordít magyarra, annak azt is tudnia kell, hogy a „Crni ti obraz!” nem azt közli, hogy 
„Fekete a képed!” hanem: „Hogy nem sül le a bőr a képedről!”

A szláv nyelvekben annyira kedvelt ez a crn szó, hogy a macedón például még az 
agglegényt is crnogorecnek nevezi, a borúlátót crnogledecnek titulálja; a szlovén nem 
gyászmisét szolgáltat, hanem crna mas-át tart halottjáért, s az orosz a szabadkéményes 
parasztviskót is csornaja izbá-nak nevezi. A hajdani muzsik még a kincstári földekre is 
azt mondja: csornije zemlji, s az ott dolgozó társaira azt, hogy csornije kresztyane.

Hogyha ezt a más megjelöléssel is helyettesíthető crnit gondolkodás nélkül hagyjuk 
beáramlani nyelvünkbe, könnyen megtörténhetik, hogy „elfeketedik”, azaz elszürkül 
tőle kifejezésmódunk. Hogy nyelvi hibát vétünk vele lépten-nyomban, az bizonyos...

* * *
A nemzetek és nemzetiségek életében, Vajdaságban is, az anyanyelviség forrásai közé 

sorolhatjuk gyermeklapjainkat. Nem volt és nem is lehetett véletlen, hogy a háborút 
követő súlyos gazdasági körülmények között is, elsőként -  majdnem napilapjainkkal 
egy időben létesültek. A nyelvi lemaradás a tudatbeli lemaradást vonja magával. Nem
csak saját anyanyelvűnk esetében... Épp ezért indokolt (s csöppet sem holmiféle udva
riaskodás), hogyha itt is többes számot használunk, s a Jó Pajtás mindenkori szerepét, 
jelentőségét ebben a közös vetületben szemléljük. Meg is teszik ezt bizonyára nálam 
illetékesebbek, elsősorban pedagógiai vonatkozásban. Gyermeklapunk régi évfolyama
inak gondolatébresztő lapozgatása engem egypár egyéni észrevételre késztet.

Nem lapelemzés ez, adós maradhatok a szerkesztésről, annak alakulásfolyamatáról



szóló vélekedésemmel. A Jó Pajtás megszabadult a hajdani könyv nélküli életünk miatt 
reá háruló szépirodalmi kizárólagosságtól. Nem az a jó, hogy azóta kevesebb verset, 
mesét és szépprózát közöl, hanem az, hogy mit ad a felsoroltak helyében: változatos
ságot, gyermekeink mindennapjait tükröző lapszerűséget, tarka rovatokat, népszerű, 
tudományos ismereteket, történelmi vonatkozású tájékozódást. A televízió korszaká
ban, a szórakoztató képesújságok özönében elkerülhetetlenül módosult a gyermeklapok 
fizionómiája is. Az arányról persze joggal beszélhetnénk. Arról, hogy hol végződik az 
ésszerű, szükségszerű idomulás egyrészt a már-már napilapszerűhöz, másrészt az ér
dekeshez, a magazinos jelleghez, s hol billen ez át engedménytevésbe. Az igény nem 
hiányzik; látszik ez abból is, hogy még a képregények témaköre is jobbára irodalmi, 
klasszikus értéket jelöl.

A szépirodalmi érdeklődés elfogultsága nélkül, mégis azt állítanám, hogy ismét egy 
hézagpótló szerepvállalás vár a Jó Pajtásra. Könyvesboltjaink kínálata bizonyítja: nem 
dúskálhatunk ifjúsági és gyermekirodalmi művekben. De ne szépítsük a dolgokat: az 
általános könyvkiadási és könyvforgalmazási nehézségek következtében alaposan meg
csappant a választék ebben a műfajban is. Nem valamely gyermeklap teherbírásától 
függ, hogy enyhül-e ez a helyzet. Mit ismertessen, mit kínáljon a lap, hogyha hónap
számra nem jelenik meg újabb meséskönyvünk, verseskötetünk, regényünk a gyerme
keinknek. Bizonyos időszaki mellékletekkel, válogatásokkal, sajátos szempontú és 
rendeltetésű irodalmi összeállításokkal talán mégis foglalkozhatna a szerkesztőség. Hi
szen erre vonatkozóan hallottunk már kérelmeket korábban is, amikor pedig gazdagabb 
volt a választék könyvesboltjainkban. S arról sem kellene lemondani, a Jó Pajtásnak 
arról a régebbi, szép szokásáról, hogy nagyarányú akcióit külön könyvkiadványokkal 
teszi teljesebbé. . .

* * *
A tudat üveghegyein innen és túl, neveltetésünk vasrácsai mögött, ott nyüzsögnek, 

kavarognak életérzékelésünk és életérzésünk rabszolgái, közkatonái, fantomjai és csip- 
kerózsikái -  a szavak. Vannak közöttük világot vállukon tartó óriások és mulatságos 
törpék; új egyenruhájukban feszítő daliák és kiszolgált zsoldosok; elterpeszkedő ural
kodók és tudat lőréseihez áhított köznép; csengettyűbojtos bohócok és mindenre kap
ható szajhák, vagy szendergő csipkerózsikák a gyermekkorunk mesefájáról lepergett 
levélszőnyegen.

Olyan gyakran élünk, sőt visszaélünk velük, de annál ritkábban vizsgálgatjuk őket. 
Nem a rémisztő hangzású etimológia vagy az általános nyelvtan tudományos igazsága
inak megfelelően, hanem az erkölcsi-lélektani önismeret tükrében... E vizsgálódás szem
pontjából, tapasztalásom szerint, a szavakban alig, sőt egyáltalán nincsenek 
mindnyájunkra egyaránt érvényes törvényszerűségeik. Magyarán, úgy tudom: mindig 
az nyom a latban, hogy ki mondja, ki írja, és mit mond vagy mit ír. Tegyük hozzá 
gyorsan: meg az, hogy ki hallja, ki olvassa! Mindez arra utal, hogy általában sok bajunk 
van a szavalial: megválogatjuk, ízlelgetjük, megropogtatjuk, megrágjuk őket; van, aki
ből harapófogóval sem tudunk kihúzni egy szót sem, mert mondjuk, állja a szavát, de 
aztán kikerekíti beszédjét, sőt, hetet-havat összehord, karattyol, mondatlan kifejezéseket 
használ, mígnem torkára forrasztjuk a szót.

Mindegyik ige mögött egy-egy magatartás és viszonyulás -  egymáshoz és az adott



világhoz is. S mindez csak akkor érdekel bennünket igazán, hogyha a szó őszinte, hogyha 
hitele, erkölcsi fedezete van.

Ez a szó tulajdonképpeni, igazi varázsa!
De a szó tisztelete kell hozzá, hogy varázsa meglegyintsen. És erkölcsi meg szellemi 

iránytű kell, hogy megkülönböztessük a kimondott vagy leírt szó akrobatáit, zsonglőréit, 
papjait, hóhérait, hivatalnokait, anarchistáit és iparosait. . .

(A szemelvényeket Fehér Magda válogatta)



JEGYZETEK AZ ÉDESRŐL
Németh István

fIj
yermeklapunk nyelvművelő versenyének záró- 

, ünnepségén fölkértek, szóljak egy-két szót én is 
az egybegyűltekhez: diákokhoz, tanítókhoz, ta

nárokhoz, szülőkhöz. A verseny rajzos, szöveges té
m ája a környezetvédelem  volt. A bekü ldö tt 
dolgozatokból jó néhányat magam is elolvastam, a 
legjobb rajzokat pedig itt tették közszemlére, a záró- 
ünnepségen.

Nemsokára én kerülök sorra, de még mindig nem 
tudom, mit fogok mondani. A tekintetem a kifüg
gesztett gyermekrajzokon kalandozik, a kék meg a 
sárga az uralkodó szín rajtuk.

Talán nekem is a kék színről kellene valamit m on
danom, arról a tiszta kékről, az ég kék vizéről. D e 
hát a költők elmondták ezt már előttem, és sokkal 
szebben mondták el, mint amit én most rögtönözni 
tudnék róla.

Idefelé utazva az ú t mentén az árok partján itt-ott 
pipacs virított, lám, gondoltam magamban, ez a szép 
virág végül is az út szélére szorult, a vegyszerek tel

jesen kiszorították a búzából, a búzatáblákból, amit bizonyára eredményként könyvelnek 
el valahol, hiszen a pipacs haszontalan gyomnövény, végre sikerült majdnem teljesen 
kiirtani, eltüntetni, pedig egyik virág se volt ilyen lángoló, mint a pipacs, s ha teljesen 
kipusztítjuk...

D e ki törődik ezzel. Abban a sok, év végi hajszában született iskolai dolgozatban, 
amely erre a versenyre készült, a gyerekek fölemelik a hangjukat a természetvédelemért, 
s ha felnőnek, tettekkel is küzdeni fognak azért, amit most szavakban megfogadtak. 
Világszerte erősödik az úgynevezett zöldek mozgalma, tehát jelen vannak, jelentkeznek 
m ár azok, akik másként gondolkoznak, mint mi.

Akik talán még a pipacs teljes kipusztításának is az útját állják majd.
A pipacs önkéntelenül eszünkbe juttatja azt a másik virágot, azt a másik gyomnövényt, 

amely szintén a búzatáblákban nyílott, s épp egy időben a pipaccsal: a búzavirágot.
No, erről fogok beszélni, ha szóhoz jutok, a búzavirágról, amiből egy szálat se láttam 

idefelé jövet, nemhogy a búza közt nem láttam, de még az árokszélre szorítva sem. 
Mintha m ár kiirtódott volna. Pedig a kékje számomra a legcsodálatosabb kék volt.



Valami kis siratófélét, afféle gyászbeszédet kellene rögtönöznöm most a kipusztított 
búzavirágról.

De a gyerekek nem szeretik a siratókat, a gyászbeszédeket. Nevetni szeretnek, most 
azonban a helyzet komolysága -  a lakótelepek körül a hatalmas szeméttelepek, az 
elszennyesedett folyók, a gyárak füstjében fuldokló városok látványa -  nem engedi meg, 
hogy nevessünk.

Szóval a kékről, a tiszta kék színről fogok néhány szót szólni, de az egészet össze 
kellene kötni a nyelvműveléssel, hiszen nyelvművelő verseny záróünnepségen vagyunk, 
és nekem itt íróként kell szólnom, nem biológusként vagy a környezetvédelem agitáto
raként. El kellene tehát mondani, hogy ne csupán a folyók tisztaságának a visszaállítása 
lebegjen előttünk, ne csak az eltűnőben, kiveszőben lévő pipacs és búzavirág miatt 
aggódjunk, hanem legyünk éppily érzékenyek egy-egy eltűnőben, kiszorulóban levő 
szavunk iránt is.

Példának a szerencsétlen és már klasszikussá érett gyümölcslevet hozom fel, ami 
széltében-hosszában szókká változott, sz-szel és két k-val, vagyis valamelyt megmagya
rítva. Tehát rövidre fogva: legnemesebb céljainkért küzdve (például a tiszta környe
zetért) ne feledkezzünk meg küzdeni anyanyelvűnk szavainak tisztaságáért, meg
maradásáért sem.

Ezt próbáltam eldadogni rövid beszédemben.
Aztán terített asztalokhoz ültünk, ott helyben ugyanabban a teremben, ahol az ég 

színéről, a búzavirágról és a „szokk”-ról szóltam. Az ebéd mellé innivalót is fölszolgáltak, 
valami citromos vizet, a felszolgáló asszonyok és a gyerekek kínálgató szava szerint: 
szokkot. * * *

/

A vállfaárus pultján fedeztük föl a faragott sótartót. Úgy nyúlok érte, mintha gyerek
kori emlék gurult volna váratlanul a lábam elé. Nagyon megörülök neki. Legalább húsz 
éve nem láttam már ilyet. Leveszem a fedelét, annak a belső felén ott van a másik 
fadugó. Ezt is kipattintom. Ebbe jön a paprika, az öblösebbik felébe a só.

Praktikus dolog ez, nélkülözhetetlen minden olyan embernek, aki tarisznyából kosz
tolódik.

Meg is veszem mindjárt. Milyen jó lesz ebben a sót, paprikát vinni a szalonnához 
kiránduláskor!

-  De tudod-e még, hogy hívják? -  kérdezi a barátom.
-  Már hogyne tudnám! -  válaszolom, de abban a pillanatban, hogy ki akarom mondani 

a nevét, elönt valami bosszantó melegség.
-N o ?
-  Itt van a nyelvem hegyén -  mondom kínlódva és szégyenkezve.
-  Hát akkor ki vele!
Barátom élvezi kínlódásomat. Majd prédikációba kezd: ilyenből pergetted a sót meg 

a paprikát a szalonnára, mindig ott volt a tarisznyádban, mikor még kapálni jártál, most 
meg már a nevét is elfelejtetted? Naiszen, te is...

-  Ne gyötörj már, mondd meg a nevét, ha te tudod! -  szólok rá bosszankodva.
-  Hát sóskupa!
Csakugyan. Nahát! Igen, sóskupa.



Ha öregapám fölkelne a sírjából, ő biztos tudná még a nevét. Mikor hullott ki én- 
belőlem?

Most három és fél dinárért visszakaptam. Jó ideje nem éreztem már a hiányát, a 
nevét is, lám, elfelejtettem, de most ott áll a fiókban, a kések közt, örökös készenlétben, 
és figyelmeztetésül, hogy ételünk és szavunk sótlan ne maradjon.

* * *
Egy rozzant tanyai épület előtt, az árokpartra vetve egy mogorva pult áll, melléje 

fektetve pedig egy régimódi fiókos stelázsi nyújtózkodik. Mind a két öreg bolti bútor
darabot pókháló és porréteg borítja. Lecsapjuk a pult lapjáról a port, s így már, akár 
az öregember arcáról, erről is sok minden leolvasható. Vásznat, kanavászt, kartont vagy 
talán még selymet is mértek rajta, a tulajdonosnak nem lévén rófje, a mérést a pult 
peremébe vésett rovátkák segítették. Más rovátkákat is fölfedeztünk rajta, meg bevésett 
betűket, mint az öreg iskolapadokon, meg olaj- és festékfoltokat. Az oldalán kampós 
szögek. Melyiken lóghatott a néhai boltocska legfinomabb szerszáma, az élesztővágó?

Hány évig szolgálhatta ez a tisztességben megrepedezett pult a gazdáját és a tanyai 
vevőket? Elhasználódottságából ítélve igen hosszú ideig. Talán a század elejétől fogva 
a közelmúltig. Egészen addig, amíg ki nem tessékelték ide az árokpartra.

Ismét végighúzom rajta a tenyeremet. Szólni szeretnék hozzá, tisztelegni előtte. Régi 
szerszámok, kiszolgált bútordarabok, akár egy öreg fejősszék is, mindig tiszteletet éb
resztenek bennem.

/

Mindig sóvárgó szemű tanyai kisgyerekek álltak ez előtt a pult előtt. Es nagykendős 
vagy mezítlábas asszonyok. Elébük a boltos nem mindig azt rakta le a pultra, amit ők 
szerettek volna, mindig csak azt és annyit, ami és amennyi a családnak nélkülözhetetlen 
volt. De az a nagy zacskóba csomagolt három szem savanyú cukor fölért néha a világ 
kincsével. Forró kis emberi boldogságok szemtanúja volt ez a pult, és cincogó emberi 
nélkülözéseké. Az elejét a csizma, a klumpa, a bakancsorrok fölszálkásították, lekop
tatták.

A pult meg a boltos mögött ott állt ez az óriási varázsdoboz, ez a fiókos stelázsi, 
amelyen minden fiók fehér zománclappal van ellátva, a zománclapokon pedig fekete 
zománcbetűk. Milyen varázslatos szavak! Fehérbors, Kénpor, Bors, Kópiapapír, Gelatin, 
Ólomfehér, Majoránna, Konzervpor, Mandula, Sodabicar, Fehérgyömbér, Mazsola, 
Mogyoró, Burgonyaliszt, Babérlevél, Köménymag, Kénlap, Szekfűbors, Faszegek, Fahéj, 
Rizskeményítő, Hosszúbors, Búzadara, Bors PP, Fehér PP, Pörköltkávé, Keserűsó, 
Zsemlemorzsa, Búzakeményítő, Kaolin, Sötétzöld, Kék, Venyege, Liszt, Burinarizs, Bu
daiföld, Babfehér, Süvegcukor, Világoszöld, Liszt numero 2, Gyertyák.

A fiókok már mind üresek, néhány ki is hullott a helyéről.
De hol van a boltajtóról az az éles hangú kis csengettyű?
És a kocsikenőcs, a lekvár és az élesztőillat?
Hova tűnt a boltajtóról a sárga nyersből ostorszíjköteg?
Csak illatok és emlékek maradtak meg, és ez a két öreg bútordarab, ide az árokpartra 

vetve. Egyik se kell már senkinek.
Százötven méterrel arrébb, a településsé sűrűsödött tanyák közt új önkiszolgáló bolt. 

Még csak friss mészillata van.



* **
Régi szövegekből néha váratlanul előbukkan egy-egy szó, kifejezés, amiért sokszor 

emlékeink egész lomtárát felforgatjuk, mégsem akadunk rá. Ismerjük az újramegtalálás 
örömét. Valójában ilyenkor érezzük át igazán, mekkora ereje lehet egy szónak. Ez a 
szó, éppen csak ez, rég berozsdásodott zárt nyit. S abban a pillanatban elveszett éveink 
tündérkertjébe lépünk.

-  Építsünk rókavárat!
Igen, rókavárnak hívtuk azt a téglalap alakú, átlókkal átszőtt ábrát, melyet mi liba

pásztorok a búzatarlón építettünk magunknak. A rókavár útjain a tarlót kicsupáltuk. 
Eső után könnyű volt rókavárat építeni, könnyen szakadt a tarló.

Mi a rókavárban zavarócskáztunk. A szomszéd faluban, Topolyán a kanászok is ját
szottak benne.

„A kilopós abból állott, hogy a rókavárba mindenki betett egy zálogot. A lajbiját, a 
botját, a kalapját stb. A róka ostorral a kezében őrizte ezeket a tárgyakat. Megközelíteni 
csak az utakon volt szabad. Ha a róka megcsapott valakit, akkor szerepet cseréltek. A 
rókát kiszámolással választották. Nagyon kellett ügyeskedni a rókának is, a lopónak is, 
hogy egymás eszén túljárjanak. Mindennek villámgyorsan kell történnie. A lopásnak is, 
az ostorcsapásnak is. Víg és nagy szemfülességet igénylő játék.”

Egy kéziratot lapozgatok, szerzője Zöldy Pál szegedi lakos, aki valamikor Topolyán 
tisztviselősködött, s összegyűjtötte a helység régi szokásait, közmondásait, lejegyzett 
mindent, ami neki érdekes volt, egy mai néprajzosnak pedig értékes kútforrás lehet.

Én most csak pergetem ennek a munkának a lapjait, és gyönyörködöm. Az adatok 
ugyan a századforduló tájáról valók, és kizárólag Topolyáról, sok helyen mégis Kishe
gyesre és a gyermekkoromra ismerek. Térben csak 12 kilométer, időben 40-50 év 
választ el a vizsgált színhelytől, mégis ugyanazokat az illatokat, ugyanazokat a zamatokat 
érzem, és ugyanazokat a jajkiáltásokat hallom. Itt minden annyira ismerős nekem, 
mintha velem történt volna.

„Danyi, Danyi dagasztani, Kesely lábát igazgatni.”
Utca hosszat csúfoltuk ezzel a mondókával Dániel nevű pajtásunkat, vagy inkább a 

Danyi vezetéknevűt, mert amarra nálunk az én gyermekkoromban aligha kereszteltek 
Dánielre valakit.

Tudják-e még ezt a gúnydalocskát a mai gyerekek? Fújják-e még azokon az utcákon?
És a libapásztorok (vannak még egyáltalán?) hogyan szólongatják, hívják haza a messzi 

árokparton legelésző kislibákat? Vajon úgy, mint mi: buri, buri, buri?
Itt-ott látok még legelészni kislibákat, de ezt a bolyhos, pitypangszínű puha szócskát 

rég elfelejtettem.
És ezeket az igazi szép kandisznó neveket, hogy: Kardos, Bicskás, Gyémánt, Gyilkos, 

Káplár, Huszár? Kutyának sem tudunk már rendes nevet adni. Most jártam épp egy 
öreg házaspárnál, kint a falu legszélén laknak, öreg parasztházban. Megkérdeztem, hogy 
hívják a kutyájukat. Bobinak, mondták. Nem ők adták neki ezt az „úri” nevet; a kutyát 
már a nevével együtt szerezték.

Hogy hívtuk mi a kutyáinkat? Hány kutya volt a mi utcánkban? Volt-e kutya
pajtásunk?

Fontosabbakat is elfelejtettem. Azt mondják, hogy az ember a kellemetlen dologra



nem szívesen emlékszik. Hogyan felejtettem el mégis azt a gúnyversikét, amivel annyit 
öltek és üldöztek a pajtásaim?

-  Német, kilóg a béled, Száz kutya húzza, öregapád nyúzza!
Ezzel a gúnyversikével Topolyán a magyar szóra adott sváb gyerekeket macerálták, 

pajtásaimnak erre a nevem adott jó alkalmat.
Zöldy Pál mindent följegyzett, még ezt a gúnyverset is; el se hinné, mekkora örömet 

szerzett most nekem vele. Mert valóban úgy van, ahogy írja: „A múltból él a jelen, a 
jelenből fog élni a jövő! Édesapám szavai és cselekedetei engem még ma is éltetnek: 
a lelkemben idézem őket! Remélem, az én fiam is emlékezni fog rám; és reá az ő 
gyermekei! És ezek az emlékezések nem lesznek haszontalanok!”

Igen, igen. Az a rókavár bennem már csak homályosan élt, a nevét is elfelejtettem. 
Néha már kétségeim támadnak afelől, hogy vajon én építettem-e azokat a rókavárakat. 
Akinek nincs múltja, a jelenben sem tud jól megkapaszkodni.

* * *
Vajdasági magyar nyelvemlék, anno 1976:
„Gradevinsko Trudbenik Beograd, ha felmondott is, szila zákona. Hogy eladta hajóit, 

míg én betegállományon voltam. Okra, hogy szakmámba nem tudnak visszahelyezni. 
De megtudták a 25 évi szolgálatom igazolását, hogy harmadik kategória nyugdíj illet. 
Ez idáig rendben volna. Csak a Duvanszko Insztitutnál következett a baj. 1958-ban 
átminősítettek négyünket tisztviselői havi fizetésre, 7800 régi dinár havi fizetésre. 1. 
szeptember 1985-ban újabb rendeletre 12 100 dinár lett a fizetésünk. Társaim 20-40 
ezer régi dinár fizetés különbözetet kaptak 1. január 1958-tól. Én ezt a különbözetet 
nem kaptam, mert három elemim volt és négy elemi kellett az átminősítésre. Relja 
Dimitrijevic igazgató Beograd, Duvanszko Insztitut elrendelte, hogy mondjak le a hat
vanszázalékos rokkantdíjamról, és vizsgázzak le a negyedik elemire. Én ezt meg is 
tettem. Mire levizsgáztam, törvény megváltozott, hogy konkurszt kellett volna Inszti- 
tutnak kiírni. De ezt későbben már megtagadták, hogy konkurszt írjanak ki. Mikor 
követeltem emberi jogomat, elbocsátottak. Bepereltem a felső bírósághoz, ott azt adták 
be, hogy én nem is voltam náluk szolgálatban. Bíróság az én igazolásom nem vette 
obzirba. Insztitut za Duvana Beograd lemondatta velem a 25 évvel összekötött harma
dik kategória jogomat a hatvan százalék invalidáról. Egy ütéssel két jogomtól megfosz
tottak.”

(Válogatta a szerző)
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MŰVELŐDÉSI ESEMENYNAPTAR
Sinkovits Péter válogatása

1990. január 3. -  Juhász Géza a húsz évvel ezelőtt 
elhunyt Laták Istvánra emlékezik a Magyar Szóban.
„A két háború közötti jugoszláviai magyar irodalom 
egyik eredeti, jelentős személyisége, s a szegényma
gyarság költője volt” -  értékeli két évtized távlatából 
az irodalomtörténész.

Január 5. -  Újvidéken sajtótájékoztatót tartott dr.
Dorde Nadrljanski tartományi oktatási-művelődési 
titkár az egységes köztársasági oktatási törvényjavas
latokkal kapcsolatban. Az alig egy hete tisztségében 
lévő miniszter kifejtette, hogy az új törvényjavaslatok 
tartalmazzák a vajdasági sajátosságokat. A nemzeti
ségi oktatással kapcsolatban a közvélemény egy ré
szében nyugtalanságot keltett az az állítás, hogy a 
készülő törvények veszélyeztetik a nemzetiségiek jo
gait. Mindazok a rendelkezések, amelyeket az eddigi 
vajdasági törvény tartalmazott, s amelyekkel elége
dettek voltunk, helyet kaptak az új törvényjavasla
tokban is, mondta a miniszter.

Január 10. -  Végei László Túl az Operencián című 
szomorú operettjének ősbemutatója a Szabadkai Népszínházban.

Január 15. -  február 15. -  A vajdasági pedagógusok téli találkozója.
Január 18. -  A Fórum Könyvkiadó Alkotók Gyűlésének plénumán a könyvkiadó és 

ennek keretében az AGY új szervezeti konstituálódásáról volt szó.
Január 25. -  A Szerb SZK Képviselőháza elfogadta az oktatási törvényeket.
Január 27. -  Ezen a napon kezdődött és március 10-éig tartott Magyarittabén a 

sorrendben 15. Teli Találkozó elnevezésű hagyományos művelődési rendezvénysorozat.
Január 28. -  74 éves korában elhunyt Sturc Jolán. Pedagógiai pályáját a zombori 

gimnáziumban kezdte, majd a szabadkai gimnázium tanáraként a későbbi pedagógusok, 
írók és művelődési dolgozók nemzedékeiben hintette el a nyelvápolás igényét, serken
tette a művelődési munkára való készséget. Néhány évig Újvidéken főiskolai tanár, 
majd visszatért Szabadkára. Közreműködött az Életjel műsoraiban is.



Február 1. -  Elhunyt Sziveri János költő. 1954-ben 
született Muzslyán. Az általános iskolát falujában, 
középiskolai tanulmányait Mostarban és Zrenjanin- 
ban végezte, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészet
tudományi Kara Magyar Tanszékének hallgatója lett. 
Verseivel szinte mindegyik jugoszláviai lapban jelen 
volt. Szerbre lefordított költeményeiért 1975-ben 
Karlóca város Aranypecsét-díjával jutalm azták. 
1977-ben neki ítélték oda a Sinkó-díjat, 1988-ban 
pedig megkapta a Vajdasági Iróegyesület díjat. Ver
seken kívül képzőművészeti esszéket és drámákat is 
írt. Megjelent művei: Szabad gyakorlatok, Hidegpró
ba, Penge, Jovan Zivlak válogatott verseinek fordításai, 
Ács József képzőművészeti monográfia (más szerzőkkel 
közösen), Szelídítés, Dia-dalok, Szájbarágás, Mi szél 
hozott?

Nemzedéktársaival együtt főszerkesztőként irányí
totta az Új Symposion c. folyóiratot, amelynek éléről
1983-ban távolították el. Ezután a megpróbáltatások 

, , sorozatát kellett kiállnia, hamarosan egészsége is
(Foto: Grencso István) végzetesen megromlott, ennek ellenére vállalta a te
vékeny együttműködést az újjáalakult szerkesztőséggel. Utolsó éveiben Szabadkán a 
színház dramaturgja, majd Budapesten élt.

Február 7-én temették el a budapesti Farkasréti tem etőben .

Babarczy László rendező a Liliom próbáján 
(Fotó: Ótos András)



Február 6. -  Bemutató az Újvidéki Színházban. Babarczy László kaposvári vendég 
rendezésében színre került Molnár Ferenc Liliom című műve. 1978 óta ez a harmadik 
Molnár-darab a színházban.

Február 10. -  A szarajevói Kamaraszínházban megtartották Végei László Médeia 
tűkre című drámájának ősbemutatóját.

Február 16. -  Csúzán bemutatták a Horvátországi Magyarok Szövetségének sorrend
ben tizedik Évkönyvét.

Február 21. -  Szabadkán bemutatták a Jugoszláv Enciklopédia magyar nyelvű kiadá
sának második kötetét.

Február 22. -  Az újvidéki telepi könyvtár Kaláka 
című rendezvénysorozata keretében a 60. születés
napját ünneplő dr. Bori Imre akadémikust köszön
tötték. A neves irodalomtudós munkásságáról dr.
Bányai János, dr. Csáky S. Piroska és dr. Gerold 
László beszélt.

Február 24. -  Fehér Ferenc-emléknapot tartottak 
a szabadkai gimnázium dísztermében.

Február 28. -  Ének, avagy jótanács címmel az Ú j
vidéki Színházban fiatal színészek Villon-összeállítást 
m utattak be.

Március 1. -  Tizenöt év után ismét lesznek gimná
ziumok Vajdaságban, Szerbiában. A döntést a Szer
biai Oktatásügyi Tanács hozta meg, ennek 
értelmében ősztől kétféle típusú gimnáziumban fo
lyik az oktatás: általános (reál) és klasszikus gimná
ziumban.

Március 9. -  Az Újvidéki Színház nagytermében az 
Irodalmi Pódium vendége volt Monoszlóy Dezső. A 
Bécsben élő magyar íróval Hornyik Miklós beszélge
tett el.

Március 13. -  A Forum-díj bírálóbizottságának egybehangzó döntése alapján a Fórum 
Képzőművészeti Díjat az 1989. évre Milenko Prvacki pancsovai festőművész és a ki- 
kindai Terra nemzetközi szobrászati szimpózium kapta.

Március 17. -  Kinka Rita szabadkai zongoraművésznő részt vett a Washingtonban 
megrendezett 37. nemzetközi zongoraversenyen. Mozart-, Beethoven-, Prokofjev- és 
Bartók-szerzeményekkel lépett a közönség elé. A zsűri a harmadik helyet ítélte oda 
neki zongorajátékáért, és elnyerte a közönség díját is.

Bori Imre



Március 23. -  Magyarok Vajdaságban címmel megjelent a Magyar Szó első tematikus 
különkiadása, amely a nemzetiségi politika, a nemzetiségi jogok, a népességpolitika, a 
művelődési élet és oktatás, valamint a gazdaság, továbbá az identitástudat és a nyelv- 
használat kérdéskörét dolgozta fel. A címadó munka szerzője Burány Nándor. A te
matikai különkiadás megírásában részt vettek: Ágoston András, dr. Ágoston Mihály, 
dr. Bori Imre, Herceg János, dr. Hódi Sándor, Mirnics Károly és dr. Tóth Lajos. 
Szerkesztette Sebestyén Imre.

Április 4. -  Meghalt Ács József, a hazai képzőmű
vészet kiemelkedő egyénisége. 1914-ben született 
Bácstopolyán. 1934-ben beiratkozott a belgrádi Ki
rályi Művészeti Iskolába, majd három évre rá az ak
kor megnyíló M űvészeti Ákadém iára. 1938-ban 
állított ki első ízben, Szabadkán, a Híd köré csopor
tosuló képzőművészekkel. Pedagógusként dolgozott 
Topolyán, Zentán és Újvidéken, az ötvenes években 
tevékenyen részt vett a művésztelepek létrehozata
lában és tevékenységük elindításában. 1956-tól kezd
ve a Magyar Szó képzőművészeti kritikusa volt. A 
róla szóló monográfia 1986-ban jelent meg a Fórum 
Könyvkiadónál.

Újvidéken helyezték örök nyugalomra.
Április 11. -  A Szabadkai Népkör nagytermében 

11-én és 12-én lebonyolították a Középiskolások 
Színművészeti Vetélkedőjét. A zsűri a legjobb elő
adásnak a szabadkai Lazar Nesic Iskola Szimfónia 
című darabját ítélte meg, amelynek alapjául Weöres 

Ács József Sándor Mária mennybemenetele c. verse szolgált.

Április 12. -  Két napon át Újvidék vendége Szabó István Oscar-díjas magyar filmren
dező. Azonkívül, hogy a Jadran moziban sor került legújabb filmjének, a Hanussennek 
a jugoszláv premierjére, előadást tartott a Művészeti Akadémia hallgatói számára.

Április 16. -  Az Újvidéki M-stúdió vendége volt Konrád György neves magyar író, 
akivel Végei László beszélgetett.

Április 20. -  Becsén megtartották a középiskolások művészeti vetélkedőjét. A körzeti 
selejtezők után itt mérték össze tudásukat a legjobbak a vers- és prózamondásban, 
továbbá az írói készségben (vers, novella, riport, kritika, humoreszk). Kiállították és 
díjazták a legjobb képzőművészeti munkákat is.

Április 23. -  Dr. Dávid András, a Fehér Ferenc-emlékbizottság elnöke a Fórumban 
m egtartott sajtótájékoztatón ismertette a több évre kidolgozott kerettervet, valamin* 
az idei évre tervezett munkálatokat és elképzelések megvalósításának ütemtervét.



Május 3. -  A Gerold László (elnök), Gion Nándor, Juhász Erzsébet, Jung Károly és 
Vajda Gábor összetételű bírálóbizottság szavazattöbbséggel a Módosulás című regé
nyéért Herceg Jánosnak ítélte oda az 1989. évi Híd Irodalmi Díjat.

Dr. Bányai János átadja a Híd-dijat Herceg Jánosnak 
(Fotó: Ifjú Gábor)

Május 4. -  A Fórum regénypályázata zsűrijének döntése értelmében az 1990. évi 
regénypályázat díját Szathmári Istvánnak ítélték oda Almok és életek című regényéért.

Május 9. -  Bódis Gábor és Németh Árpád, az Újvidéki Televízió két munkatársa 
Napló címmel hetilapot indított.

Május 11 -  Huszonhetedszer került megrendezésre Kanizsán a Tiszai Ünnepi Játékok, 
ezúttal a humor és a szatíra jegyében. A színházi előadássorozat június elsejével zárul.

Május 14. -  A Zentai Múzeumban megnyílt a 75 éves zentai festőművész és grafikus, 
Andruskó Károly alkotásainak reprezentatív tárlata.

Május 15. -  Újabb bemutató az Újvidéki Színházban. Tompa Gábor (Kolozsvár) 
rendezésében színre vitték Georg Büchner Woyzeck c. drámáját.

Május 19. -  Szerény ünnepség keretében Újvidéken átadták a Fórum hagyományos 
díjait. A Híd-díjat Herceg János, a Fórum Képzőművészeti Díjat Milenko Prvaőki, 
valamint a kikindai Terra nemzetközi szobrászati szimpózium, a regénypályázat díját 
pedig Szathmári István kapta. A díjakat dr. Bányai János, a Fórum  LKNYM vezéri
gazgatója adta át, a bírálóbizottságok döntéseit pedig dr. Gerold László, Béla Duránci, 
valamint dr. Vajda Gábor indokolta meg.

Május 21. -  A Magyar Tudományos Akadémia kültagjává választotta dr. Bori Imre



irodalomtörténészt, az Újvidéki Bölcsészkar Magyar Tanszékének rendes tanárát, a 
Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tagját.

Május 25. A jugoszláviai magyar népzenei együttesek és szólisták, valamint a nép
tánccsoportok legtömegesebb és legrangosabb szemléjének színhelye volt Újvidék. Két 
nap alatt mintegy ezerötszáz résztvevő lépett közönség elé. Képviseltették magukat 
Vajdaság nemzetei és nemzetiségei is.

A Durindón az újvidéki Petőfi Sándor, a topolyai Bratstvo, a Svetozar Miletic-i N é
meth László, a székelykevei Petőfi Sándor, a szabadkai Lányi Ernő és a Népkör együt
tese, a kanizsai Cifraszűr, a kishegyesi Petőfi Sándor, a kikindai Egység, a tordai Petőfi 
Sándor, a bajsai Bratstvo, a tornyosi Ady Endre, a moravicai Ady Endre és a pacséri 
Pacsér Művelődési Egyesület, továbbá a becsei Batyu együttes, a zentai Kertek helyi 
közösség együttese és az adai Művelődési Központ népi együttese lépett fel.

A Gyöngyösbokréta keretében a kupuszinai Petőfi Sándor, a topolyai Bratstvo, a 
zrenjanini Petőfi Sándor, a nemesmiliticsi Németh László, a doroszlói Móricz Zsigmond, 
a horgosi Bratstvo, a tornyosi Ady Endre, a kikindai Egység, a kisoroszi Bratstvo-je- 
dinstvo, az uzdini művelődési ház, az újvidéki áafarik, a martonosi Bratstvo, a gombosi 
Arany János, a székelykevei Petőfi Sándor, az újvidéki Makszim Gorkij, a péterrévei 
együttes, a moravicai Ady Endre, a tordai Petőfi Sándor, a muzslyai Petőfi Sándor, a 
temerini Szirmai Károly, a Szabadkai Népkör, az újvidéki Sonja Marinkovic és a ven
déglátó újvidéki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület m utatkozott be.

A Gyöngyösbokréta résztvevői Újvidék főterén. 
(Fotó: If jú Gábor)



Május 26. -  A Csipak Angéla, Balázs Attila és Csányi Erzsébet összetételű bizottság 
Majoros Sándornak ítélete oda a Sinkó-dijat.

Június 1. -  Szilágyi volt a házigazdája a Petőfi Sándorról, Kiss Ferencről és a Petőfi 
brigádról elnevezett általános iskolák találkozójának.

Június 1. -  Gádor Mária budapesti és Torok Sándor szabadkai képzőművész kiállítása 
a budapesti Vigadó Galériában.

Június 1. -  A budapesti Ünnepi Könyvhéten az Újvidéki Fórum Könyvkiadó a ha
gyományokhoz híven bemutatta gazdag választékát. Öt szerző -  Ács Károly, Bori Imre, 
Brasnyó István, Hódi Sándor és Jung Károly dedikált.

Június 12 -  Párizsban, a Theatre de la Ville-ben a vajdasági származású Nagy József 
mozgásszínháza, a Jel bemutatja A kormányzó halála című projektumot.

Június 13. -  A Titoverbászi Népkönyvtárban emlékestet tartottak Szirmai Károly író 
születésének 100. évfordulója alkalmából. A Szirmai-centenárium jegyében a Temerini 
Ifjúsági Otthonban Szirmai Károly-emlékszoba nyílt.

Június 24. -  Az Újvidéki Színház kistermében megtartotta alakuló gyűlését A Jugo
szláviai Magyar Művelődési Társaság, melynek célja az alkotói tevékenység közösségi 
serkentése, az alkotói eredmények szervezett népszerűsítése, az íráskultúra nemzetiségi 
szerepének fokozottabb érvényesítése és a magyar nemzeti kultúra egészébe való kap
csolódás ösztönzése, a délszláv és az ország más nemzeti-nemzetiségi íráskultúráival 
való kapcsolatok tervszerű ápolása, valamint az alkotói érdekvédelem, az önsegélyezés, 
a szerzői/emberi jogvédelem. Az alapító közgyűlésen megválasztották a 15 tagú veze
tőséget, melynek elnöke dr. Bosnyák István egyetemi tanár, titkára Torok Csaba 
újságíró-költő.

Június 27. -  Újvidéken a H-színház bemutatta Zalán Tibor Azután megdöglünk című 
darabját.

Június 28. -  Lezárult a Fórum Könyvkiadó és az Újvidéki Rádió által meghirdetett 
zenei pályázat, amelyet a jugoszláviai magyar költők megzenésített verseinek és e mű
fajnak a népszerűsítése céljából írtak ki. Á több mint negyven pályázó közül a zsűri az 
első díjat a zentai Zyntharew együttesnek ítélte oda.

Július 4. -  Soltis Lajos tanársegéd vezetésével tizenhatodik alkalommal indul útnak 
a Tanyaszínház ekhós szekere. Az idén Tóm Jones-Harway Shmidt Szemfényvesztők 
című zenés bohózatát adták elő Modri György, Szántó Valéria, Tóth Loon, Szőke 
Zoltán főiskolai hallgatók, valamint Simon Mihály, Pocik József, Káló Béla, Magyar 
Attila és Vass Attila közreműködésével.

Július 5. -  Budapesten a Dorottya utcai Kiállítóteremben megnyílt Baráth Ferenc 
újvidéki grafikusművész plakátjainak kiállítása. A szerzőnek mintegy ötven, többnyire 
az Újvidéki Színház számára készült plakátja került bemutatásra. A tárlatot a nagyszámú 
érdeklődő jelenlétében Tolnai Ottó nyitotta meg.
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Baráth Ferenc plakátja

Július 5. -  Ezen a napon kezdődött és július 14-én zárult Temerinben a jubileumi, 
sorrendben 15. TAKT. A képzőművészeti alkotótábor fiataljaival ez alkalommal Peno- 
vác Endre festőművész és Nagy László szobrászművész foglalkozott.

Fiatal képzőművészek a temerini alkotótáborban. 
(Fotó: Dudás Szabolcs)



Július 7. -  A pulai filmfesztiválon a forgatókönyvért járó Aranyarénát Deák Ferencnek, 
a Zorán Miskovic által rendezett H atár című film írójának ítélték oda.

Július 10. -  Rubicon néven Temeriben Hász Róbert könyvkiadó magánvállalatot ala
pított. A kiadó első könyvajánlata Érdújhelyi Menyhért Újvidék története című, 
1894-ben megjelent könyve.

Július 16. -  Megnyitotta kapuit a kanizsai népzenei tábor, ahol a gyerekek szervezett 
keretek között sajátították el a népi hangszereken való muzsikálást s a népdaléneklés 
szabályait.

Július 20. -  Aiszkhülosz A leláncolt Prométheusz c. drámájával kezdetét vette az 
augusztus 10-éig tartó YU-FEST, amelynek keretében tizenegy bem utatót tartottak 
Szabadkán.

Július 27. -  Topolyán megkezdte munkáját a Videó- és Filmalkotó Tábor. Négy do
kumentumfilm és egy rajzfilm forgatása szerepel a tervben. A hangsúly továbbra is a 
valóságfeltáró videoszociográfiára helyeződött.

Augusztus 3. -  Új székhelyén, a népkerti pionírotthonban 38. alkalommal kezdetét 
veszi a Zentai Művésztelep munkája. Az idei alkotótábor asszociációs motívuma a búza, 
a búzakalász.

Augusztus 22. -  A Vrnjacka Banja-i 14. forgatókönyv-fesztiválon Deák Ferencet, a 
H atár című film íróját tüntették ki az első díjjal.

Szeptember 4. -  Egy hónapon át folyt az aláírásgyűjtés Szabadkán és Vajdaság-szerte 
a Szabadkai Népszínház megújhodásáért, a magyar, illetve a horvát és szerb társulat 
visszaállításáért. A petíciót több mint tizenötezren írták alá.

V ajdasági M agyarok Demokratikus K özössége
1990. szeptember 28.

A Hírmondó fejléce



Szeptember 11. -  Megkezdődött a 38. Kanizsai írótábor. A téma: a mindennapi ke
nyerünk. A kétnapos tanácskozáson több mint tíz dolgozat foglalkozott ezzel a kérdés
körrel. Az írótábor kísérőrendezvényeként megnyílt Csikós Tibor kanizsai, illetve 
Andruskó Károly zentai képzőművész tárlata, valamint bemutatásra került Vicsek Ká
roly filmje a kanizsai alkotókról.

Ezzel egyébként zárult a Tolnai Ottó által körvonalazott, zöldprogramnak nevezett 
négyesztendős ciklus, amely az alkotók érdeklődésének homlokterébe emelte a követ
kező témákat: a Tiszát, a parkokat, az agyagot és a kenyeret.

Szeptember 15. -  Megjelent a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Hír
mondója. Felelős szerkesztő dr. Hódi Sándor.

Szeptember 16. -  A szabadkai munkásegyetem földszinti dísztermében negyvennél 
több tudományos és művelődési dolgozó, pedagógus és népművelő jelenlétében meg
alakult a VMDK tudomány- és művelődésügyi bizottsága. Az értekezlet résztvevői hat 
albizottságból álló munkatestületet neveztek ki, amelyek koordinátorává dr. Szöllősy 
Vágó Lászlót választották.

Szeptember 21. -  Kishegyesen megtartották a Csépe Imre Emléknapot. Az elmúlt 
időszak tevékenységét értékelte ünnepi ülésén a Csépe-emlékbizottság, felléptek az 
Aranyeső vers- és prózamondó verseny győztesei, valamint köszöntötték Németh István 
írót hatvanadik születésnapja alkalmából.

(A válogatás a Magyar Szóban, 
1990. január 1. és október 1. között megjelent híranyag alapján készült)
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