


 
 
 

Délvidéki magyar „megoldás” 
 
 

Az „Önrendelkezéssel a megmaradásért!” c. konferencia kiadványa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabadka, 2009. október 30. - november 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadó: Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, 2009. október 
 
 

Nyomdai munkák: AULA Kiadó 



2 

 
 
 
 
 
 

Lektorálta: a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 
kuratóriuma  
 

A borítót tervezte: Kiss Anikó 
A kötetet szerkesztette: Vámos Imre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Támogatóink: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-963-06-8267-1 



3 

Elıszó 
 
 
 

„De túl minden bún, minden szenvedésen  
Önérzetünket nem feledve mégsem.  
Nagyszívvel, melyben nem apad a hőség,  
Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség!” 
 (Sajó Sándor) 

 
 
 
Jelen kötet a 2009. október 30. és november 1. között Szabadkán a Magyar Fiatalok Határok 
Nélkül Alapítvány szervezésében megrendezésre került konferencia elıadóinak, valamint az 
alapítvány által „Délvidéki magyar ’megoldás’” címen meghirdetett pályázat résztevıinek 
dolgozatait tartalmazza.  
Immáron több mint kilencven esztendeje, hogy az I. világháborút követıen szerb királyi 
csapatok szállták meg a hajdani Magyar Királyság déli vármegyéit, mindenekelıtt Bács-Bodrog 
és Torontál jelentıs részét, valamint Temes megye déli területeit.  
Az új hatalom – a revizionista törekvésektıl való vélt félelmében – igyekezett minden módon a 
helyi kisebbségek életét megkeseríteni. Így lett a terület relatív többségét alkotó magyarokból, 
valamint rajtuk kívül a németekbıl, románokból és ruszinokból egy csapásra a nagypolitika által 
gerjesztett ellenség. A Szerb-Horvát-Szlovén-, majd késıbb a Jugoszláv Királyság egyébként 
teljes jogú polgárainak számító és a szerbekkel azonos nyelvet beszélı horvátok és bunyevácok 
is hamar a hatalom ellen fordultak, sıt maguk a terület szerb lakói is elégedetlenek voltak az új 
rezsimmel, mely nagyobb terheket rótt a lakosságra, mint korábban az Osztrák-Magyar 
Monarchia.  
A királyi diktatúra idején, a II. világháborút megelızı években esély sem mutatkozott 
valamiféle önrendelkezés kivívására, míg 1941-ben néhány esztendıre a terület ismét magyar 
közigazgatás alá került. A háborút követı népirtásokat, kényszer-áttelepítéseket követıen 
beköszöntött a Tito marsall nevével fémjelzett „békeidı”, és a jugoszláv sajtóban általában 
ekként nevezett Vajdaság (a szerb többségő Szerémség hozzácsatolásával) névleg autonómiát 
kapott. Az idillinek éppen nem mondható idıszaknak a délszláv háború sötét évei vetettek 
véget, melynek során a megfogyatkozott – elmenekült, vagy a háborúkban elesett – magyar 
kisebbséget Jugoszláviában újabb határok szabdalták szét.  
A közelmúlt történetét nem tisztem bemutatni, de meg fogják ezt tenni a jelen kötetben helyet 
kapó neves szerzık tanulmányai. İk, akik a délvidéki magyarságról tartott konferencia elıadói-
résztvevıi is egyben, egyrészrıl a múltban gyökerezı ellentmondásokat hivatottak feloldani, 
valamint a jövıben a magyar kisebbségre váró lehetıségeket, feladatokat mutatják be a 
háborúkon, diktatúrákon, népirtásokon túllépett, és az Európai Unió felé kacsintgató Szerb 
Köztársaságban.  
Olvassa szeretettel, tisztelettel és figyelemmel a következı tanulmányokat, mert a különbözı 
javaslatok, ötletek eredıjeként születhet meg az a megoldás, mely elısegíti a délvidéki 
magyarság mind fizikai, mind szellemi gyarapodását.  
 
 
 
Kopp Kristóf 
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumának megbízott elnöke 
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Badis Róbert – szociológus, az Identitás Kisebbségkutató Mőhely elnöke 
 

A vajdasági civil szféra jellemzıi  
 
Milyen szerepe van a vajdasági magyar civil szervezeteknek a vajdasági magyar közösség 
életében? Beszélhetünk-e speciális kisebbségi civil szektorról Vajdaságban? És ha igen, akkor 
milyen jellegzetességekkel bír? Milyen állapotban vannak a vajdasági magyar civil szervezetek? 
El tudják érni a kitőzött céljaikat? Ezekre a kérdésekre keresem a választ egy civil szervezetek 
helyzetét felmérı kutatás eredményei alapján. 
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Mgr. Bozóki Antal – ügyvéd, az Árgus - Vajdasági Magyar Kisebbségjogi 
Civil Egyesület elnöke 

 
Kisebbségi jogok és az autonómia/önkormányzati törekvések Szerbiában 

 
Tanulmányát a szerzı négy fejezetre osztotta: Az elsı fejezetben általános értékelést ad az 
emberi és nemzeti kisebbségi jogok állásáról Szerbiában, másodikban elemzi Szerbia 
Köztársaság alkotmányának az emberi és kisebbségi jogokra vonatkozó rendelkezéseit, a 
harmadikban bemutatja a vajdasági magyarok kisebbségi autonómia/önkormányzati törekvéset, 
az utolsó, negyedik fejezetben a nemzeti tanácsok jogosítványait boncolgatja, a nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló, a szerbiai parlamentben 2009. augusztus 31-én 
elfogadásra került törvény rendelkezései alapján. 
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Dr. Constantinovits Milán Ph.D. -  közgazda, egyetemi docens, Szent 
István Egyetem, Gödöllı 

  
A közép-európai átalakulás és az Európai Unió 

 
Elıadásomban a közép-európai államok politikai-gazdasági átalakulásának eredményeivel, 
problémáival kívánok foglalkozni, ezen országok európai uniós kapcsolatrendszerének 
tükrében. 
Érthetı módon elsısorban magyar szempontból vizsgálom a ma már történelemmé vált 
gazdasági átalakulást, keresve a felemelkedés és összekapcsolódás lehetıségét a Kárpát-
medencei magyarság számára az adott európai uniós keretek között. 
Az elıadás elsı részében az átalakulás menetét és tapasztalatait elemzem, a második részében 
pedig a lehetıségek megvalósításának feltételeit veszem számba. 
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László Péter Sándor – egyetemi adjunktus 
 

Kárpát-medencei autonómiafolyamatok történelem-földrajzi kérdései 
 
Az autonómiaformák térségünkben mindenkoron kiemelt kérdésként kezelendık. E formák 
függenek geopolitikai helyzettıl, makrorégiókat meghatározó nagyhatáskörő nemzeti és 
nemzetközi szerzıdésektıl és szövetségektıl. Rajta hagyják jegyüket azonban az antropológiai 
bélyegek is, mint pl. nemzeti jövıkép, és nemzeti mentalitás (kezünkben tartjuk-e a jövınket?), 
de természetesen a "birodalmi" mentalitás is rásüti számos jegyét. Minél fegyelmezettebb, 
önrendezıbb, önkorlátozóbb egy nemzet (Skandinávia), annál gördülékenyebben lehet a 
minoritásnak helyzetbe kerülnie az autonómia területén. Az egyes nemzeti önkorlátozást úgy 
tárgyaljuk, hogy azt vizsgáljuk, vajon mekkora szeletet képes feláldozni egy nép saját 
szuverenitásából a minoritás(a) javára? Az autonómiakésztetés azonban még ettıl a mélyen 
motivált erıtértıl is mélységesebb erıvel és lendülettel latba esı törvényszerőség. Ez 
nevezetesen a megosztáscsökkentés, különbözıség-csökkentés elérésére fókuszáló, arra törekvı 
jogalkotás, ami csakis a kollektív jogokkal érhetı el, s csak így teljesedhet ki az emberi 
személyiség. Megfontolásaink tárgyát képezik az autonómia-féleségek földrajzi formálódásai, 
csoportosulásai; figyelve azok elıtörténetét, régi és mai alakzatait, valamint a jövendı nehezen 
kibontakoztatható történelmi útvonalvezetését, amelyet azonban már ma is jól érzékelhetı 
törvényszerőségek szegélyeznek.  
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Dr. Bodó Barna - egyetemi docens, Sapientia - Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem 

 
A szórvány, mint társadalmi kérdés 

 
A kisebbség létalapját a hagyomány, a történeti és kulturális múlt határozza meg. Torzul viszont 
a jelen, szórványban hiányoznak azok az intézmények, amelyek ezt a létet mőködtetni 
hivatottak. Epikurosz intermundiájára való hivatkozással a kisebbségi létet történelmen 
kívüliségnek nevezı filozófus sem tagadhatja: vannak évszázados, tehát történelmi léptékő 
kisebbségek. Az anyanemzet és az államnemzet közötti térben „mintha-lét” alakul ki, és ennek 
okán szakadás áll be a létezı és a kívánt-természetes-lehetséges közé. A kisebbségi lét nem 
azért átmeneti, mert két létforma közötti, hanem azért, mert nem teljes lét. Hiányzik belıle az a 
képesség, hogy a meglévı helyzeteket integrálja.  
Maradjunk a szórványnál. Itt a köztes lét milyen tényezıi hatnak, amikor a gyermek etnikai 
hovatartozásával kapcsolatos döntések megszületnek? Ugye, milyen furán hangzik, ha azt a 
kérdést tesszük fel: a napi kihívások özönében gondol-e a gyermeke iskolájának választásakor a 
szülı arra, hogy a magyar a jelentıs nyelvek közé sorolandó, ugyanis beszéltségi fok 
szempontjából a 47. a világon számon tartott 5-6000 (ki a pontos szám ismerıje?) nyelv közül? 
Az is aligha érdekli a szülıt, hogy szakemberek szerint egy írásbeliséggel rendelkezı nyelv, ha 
legalább 20 ezren beszélik, nem pusztulhat el. Szülınk mást érez: hogy a helyi többségitıl 
eltérı anyanyelve sok esetben gond forrása. Tudott dolog, hogy az érzelmek skáláján mindenki 
anyanyelvén a legotthonosabb, ugyanakkor a napi érintkezés során felismerhetı az idegenes 
mondatfőzés, kiejtés. Egy kisebbségekkel szemben barátságtalan, olykor ellenséges világban azt 
veszi figyelembe, ami a napi életvitelben számít. És akkor még nem beszéltünk arról a sok 
helyen fellelhetı hiedelemrıl, hogy kisebbségi nyelven nehezebb érvényesülni, még a 
munkahelyen is érheti az embert hátrány anyanyelve miatt. 
Szórványban a hétköznapok kommunikációs csatornáin sokkal nagyobb a többségi nyelv iránti 
igény az anyanyelvinél – gátlások alakulnak ki. Feloldásukra tudatos kísérlet ritkán történik, a 
teljes kétnyelvőségnek hiányzik a megfelelı társadalmi megbecsültsége. 
Nyelvi-kulturális szigeten, a szórványban élıt etnikai vonatkozásban érik a legnehezebben 
kezelhetı hatások. A másság, a hozzá kapcsolódó képzetek és értelmezések mindent áthatnak. 
Erıs közösség és mőködı intézmények hiányában meghatározóvá a múlt válik. S mert 
nyelvileg-kulturálisan kiszolgáltatott a szórványban élı, a mássághoz kötıdı képzetek biztos 
identitástudat helyett többnyire félelmet, veszélyérzetet indukálnak. Az azonosság érzelmi-
tudati elemei közvetlen társadalmi meghatározottság hiányában ideológiai síkon tételezıdnek. 
Vagyunk, mert voltunk. A „mit kellene” helyébe a „mit kellene elkerülni” lép. 
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Matuska Márton - Nyugdíjas újságíró, az 1944-1945-ben lezajlott délvidéki 
magyarirtás kutatója 

 
Lefejezve, kiszolgáltatottan  

 
A második világháború végén a Délvidéken élı magyarokat az a tragédia érte, hogy 
fölszabadulásként szakadt rájuk egy népirtásszerő vérengzés, amelynek során Tito fegyveresei, 
a helyi szerb lakosság hathatós közremőködésével több tízezer magyart lemészároltak. Az 
események elıtt – a közeledı bolsevizmus elıl – elmenekült az itteni magyarok vezetıinek 
tetemes hányada, akik maradtak, azoknak a nagyobbik része áldozatul esett, az életben 
maradottak pedig üldözötté váltak. A kivégzettek között ma már számon tartunk harminc papot 
is. A politikai vezetık és a lelkek pásztorai nélkül maradt délvidéki magyarság súlyos válságba 
került, megmaradásának szinte feltétele lett a behódolás az új rezsimnek, ami majdhogynem a 
rendszerrel való azonosulássá vált a titói rezsim idejének végére, s a tendencia a teljes beolvadás 
felé mutatott. 
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Vékás János - A Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató 
Intézetének kutatója 

 
Nemzeti identitás és társadalmi szerkezet 

 
Az autonómia a vajdasági magyarság számára egyrészt mozgósító jel-kép, másrészt az 
együttgondolkodás közösségformáló tényezıje, harmadrészt az eddigi szabályozásnál sokkal 
hatékonyabb érdekérvényesítı keret. Az elıadás amellett érvel, hogy e harmadik téren van a 
legtöbb teendı, amely csak úgy mozdítható elı, ha mélyebb tudásunk van az autonómia keretét 
képezı társadalmi szerkezetrıl és az identitásról, mint a társadalmi integráció négy 
tényezıcsoportjának egyikérıl. Végül javaslatot tesz annak kutatására és megvitatására, hogy a 
vajdasági magyarság számára a mai körülményekben az autonómia mely formája, tartalma és 
hatásköre mutatkozik a legcélszerőbbnek. 
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László Péter Sándor – egyetemi adjunktus 
 

Délvidéki településföldrajzi sajátosságok 
 
A településformák kezdeti idıkben szállásszerő – oppidiumokban, ispánsági várakban 
koncentrálódtak, ám Kárpát-medence-szerte jellemzıen aprófalvasak voltak a Honfoglalás 
"közelében". Egy kitüntetetten sajátos településforma éppenséggel a kevéssé városiasult 
térségekre (Szabadka, Partium, Dunántúl-Ormánság) – jellemzıen alakulhatott ki egyedien, 
unikalitásában sajátosan. Itt a Szabadka-térségben a nyílt település sajátos formája jött/jöhetett 
létre. Ez a forma a tanya, vagy telephelyi, vagy települési forma vagy éppenséggel originálisan 
is lehet akár telephelyi formáció (halászat, kikötés, darvászat, pákászat, akár lakás, 
fokgazdálkodás). Ez a tanya: hungaricum. Típusai és féleségei (lakóhelyi, telephelyi) 
feltételezhetıen a Kárpát-medence keleti-délkeleti felében "formázódhatott" elı. Alapvetıen 
elkülönülnek a nyugati (udvarházak, délnyugati ún. kerített házas), valamint a felvidéki (Hadas) 
formuláktól. Még az észak-alföldi peremek talpas és körbetornácos (Szilágy) különleges 
ámbitusaitól /Hortobágy/, kódisszállásaitól /Barkók/ és a tornác-"kellékekkel" ellátott /Felsı-
Tiszavidék/ házaktól is különböznek.  
Valószínősíthetı ez az archaikus eredet Biharból, esetleg Kolozsból, amelyet a régi vármegyei 
elterjedésben kell érteni és értelmezni. Napjainkban legújabb felismerések (infiltráció-
elméletek) segíthetnek. Ezen migráció-elméleteket, a vándorlások lehetséges ısi és mai 
útvonalait taglalja a tanulmány történeti-földrajzi szempontokat alapul véve. A migrációs 
elméleteket (infiltráció) igyekszünk legkülönfélébb társadalomtudományok segítségével 
felvázolni. 
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A konferencia elıadóinak a témához kapcsolódó tanulmányai 
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Mgr. Bozóki Antal: Lesz-e nemzeti önkormányzat?* 
Elkészült a törvényjavaslat a nemzeti tanácsokról 

 
 

 A szerb kormány július 2-án elfogadta a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló 
törvénytervezetet, mely – a sajtójelentések szerint – „sürgısségi eljárásban kerül a köztársasági 
képviselıház elé”. A (most már) javaslat elfogadását nyilvánvalóan a szerb kormányfı július 6-
ai budapesti útjához idızítették. 
 A kormányülés után Svetozar Čiplić emberi jogi és kisebbségügyi miniszter 
nyilatkozatot adott a szerb sajtónak „a törvény várható elınyeirıl”. Elmondta azt is, hogy a 
törvény szövege „95 százalékban” azonos azzal, amiben a kisebbségi nemzeti tanácsok 
képviselıivel tavaly megegyeztek – „kivéve a nemzeti tanácsok pénzelésére valamint a 
választói névjegyzék összeállítására vonatkozó szakaszokat”. 
  
Hét évet késik 
 A (röviden) nemzeti tanácsokról szóló törvény meghozatala legalább hét évet késik. A 
szerb kormánynak eredetileg csak „a nemzeti tanácsok megválasztásának szabályait” kellett 
volna törvényileg rendezni. A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelmérıl 
szóló – még a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (JSZK) Hivatalos Lapjának 2002. február 
27-ei számában közzétett – törvény 19. szakaszának utolsó (13.) bekezdése ugyanis elıírja, 
hogy „a nemzeti tanácsok megválasztásának szabályait külön törvény fogja rendezni”. 
 A nemzeti tanácsokat – törvény híján – a volt JSZK Hivatalos Lapjának 2002. július 26-
ai számában megjelentetett, a nemzeti kisebbségek tanácsát megválasztó elektori közgyőlés 
munkájáról szóló szabályzat alapján választották meg. A vajdasági magyar nemzeti kisebbség 
elsıként választotta meg nemzeti tanácsát a Szabadkán, 2002. szeptember 21-én tartott elektori 
közgyőlésén. A tanács megbízatása azonban már csaknem három éve megszőnt. 
 Hét év nem kevés idı egy nemzeti kisebbségi közösség jogainak és szabadságainak 
megvalósítása szempontjából, Szerbia mégsem tartotta fontosnak, hogy ezt a kérdést rendezze. 
Vagy éppen azért, hogy ne legyen törvényes alapja a nemzeti kisebbségi 
önkormányzatiság/autonómia e fontos intézménye megválasztásának és mőködésének? Külön 
kérdés, hogy mivel foglalkozott (illetve nem foglalkozott) az emberi jogi és kisebbségügyi 
minisztérium 58 beosztottja az elmúlt egy év alatt és, hogy miért csak most került sor a 
törvénytervezetnek a kormány elé terjesztésére? 
 
Mi változott? 
 A nemzeti tanácsokról szóló törvény javaslatával nemcsak az a gond, hogy túl hosszú 
ideig készült – valójában az emberi jogi és kisebbségügyi minisztérium 2008. július 7-ei 
felállítása elıtt is már létezett a tervezet –, hanem az is, hogy milyen változtatásokkal fogadta el 
a szerb kormány. Čiplić a kormányülés után ugyanis azt nyilatkozta, hogy „a törvény elfogadása 
után a nemzeti tanácsok állami szervezeteknek számítanának”.  
 Ha ez így igaz, és nem a miniszter tévedésérıl van szó, akkor ez lényegében módosítja a 
nemzeti kisebbségi tanácsok jogi helyzetét és a nemzeti kisebbségek önkormányzatának a 
megvalósítását és a nemzeti tanácsokkal is egyeztetett – akkor még – munkaváltozat szövegét 
is. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy az államilag irányított és pénzelt nemzeti tanácsok 
megfogalmazhatják és kifejezhetik a nemzeti kisebbségek érdekeit. 
 Sokáig vitatott volt, hogy a 2002. évi, úgynevezett kisebbségvédelmi törvény hatályos-e 
vagy sem, mivel idıközben megszőnt a JSZK és Szerbia és Montenegró államközössége is. A 
szerb (és a hatalomhoz közeli magyar) tisztségviselık és a Magyar Nemzeti Tanács vezetıi 
ugyanis azt állították, hogy ez a törvény napjainkban is hatályos. Ha ez így van, akkor nem lett 
volna szükség a nemzeti tanácsok hatásköreinek az új törvénybe való foglalására és 
módosítására. Nyilvánvalóvá válik, hogy a jelenlegi szerb hatalmi szervek számára a nemzeti 
kisebbségek önkormányzatának, illetve a nemzeti tanácsok jelenlegi (az említett törvénybe 
foglalt) illetékességi köre is túlságosan szélesnek, ezért elfogadhatatlannak látszik. 
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 Ezt igazolja a nagybecskereki Civil Társadalom Fejlesztéséért Központ (CRCD) 
legújabb közleménye is, amelyben felhívja a figyelmet, hogy a „a nemzeti kisebbségek jogainak 
megvalósulása terén hátralépést jelent az oktatási kerettörvény”. A Nemzeti Oktatási Tanács 43 
tagja közül a 15 kisebbségi nemzeti tanács ugyanis csak egyetlenegy tagot választhat. 
Nyilvánvaló, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás megvalósulására és 
fejlesztésére egy kisebbségi képviselı szinte semmiféle hatást nem tud gyakorolni. 
  
A követelmények minimuma 
 A magyar szellemi élet megırzéséért és fejlesztéséért felelıs intézmények, valamint a 
délvidéki magyarság érdekében tevékenykedı civil szervezetek, történelmi egyházak, politikai 
szervezetek és az értelmiségiek képviselıi a Szabadkán, 2008. október 3-án megtartott 
tanácskozáson elfogadott Nyilatkozatban fogalmazták meg azt a minimumot, amit a nemzeti 
kisebbségi tanácsokról szóló törvénynek tartalmaznia kell. 
 Ennek lényegi tartozéka, hogy „az általános választói névjegyzék részét képezı 
választói névjegyzéket a közigazgatási szervek hozzák létre és gondozzák, együttmőködve a 
magyarság érdekvédelmi szervezeteivel” azzal, hogy szavatolniuk kell az önkéntesség elemét a 
választópolgárok számára. 
 A nemzeti tanácsok illetékességével kapcsolatban az az álláspont került elfogadásra, 
hogy ezeknek a tanácsoknak „döntéshozatali, véleményezési, javaslattételi és egyetértési 
hatáskörökkel” kell rendelkezniük, valamint, hogy „intézményeket, közhasznú gazdasági 
társaságokat és alapítványokat hozhassanak létre”. Fontos kitétele még a Nyilatkozatnak, hogy a 
nemzeti tanács törvényben szabályozott jogkörének megszegésével hozott jogi aktusok „a 
törvény erejénél fogva legyenek semmisek”.  
 A szabadkai tanácskozás szerint a nemzeti tanács „az oktatás, a mővelıdés, a 
tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén hatáskörébe utalt kérdéseket jogszabályszerő 
általános aktusokkal szabályozza, valamint egyedi döntésekkel rendezze a törvénnyel 
összhangban”. A közös álláspontok szerint a nemzeti tanács „az állam, a tartomány, valamint a 
helyi önkormányzatok döntése alapján átruházott hatáskörben közhatalmi feladatokat látna el”. 
 
 „Szőkmarkúbb” törvény 
 Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke az újvidéki Dnevnik 
napilapnak adott július 4-ei nyilatkozatában „kedvezıen értékelte”, hogy a szerb kormány 
jóváhagyta a nemzeti tanácsokról szóló törvényjavaslatot. A belgrádi Blic napilapnak adott 
korábbi nyilatkozatában Pásztor már „jelezte azt is, hogy értesülései szerint a nemzeti 
tanácsokról szóló törvény tervezetét a kormány úgy módosította, hogy az a jogkörök 
vonatkozásában szőkmarkúbb lesz a szakértık által megfogalmazott eredeti dokumentumhoz 
képest”. A VMSZ elnökét is kötelezik azonban a szabadkai tanácskozás álláspontjai, amelynek 
egyébként ı volt a „házelnöke”. 
 A VMSZ elnökével szemben a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) a „jelenlegi 
formájában elfogadhatatlannak tartja a nemzeti tanácsokról szóló törvényjavaslatot”.  
 – A javaslat azáltal, hogy az oktatás, a mővelıdés, a tájékoztatás és az egyenjogú 
nyelvhasználat tekintetében csak többszörösen ellenırzött véleményezési jogot kapott, 
alkalmatlanná vált a magyar autonómia politikai funkcióinak érvényesítésére. A szerb kormány 
által elfogadott megfogalmazás következtében a nemzeti tanács nem vállalhatja a vajdasági 
magyar közösség alapértékeinek feltárását, kifejezését és képviseletét. A törvényjavaslat 
értelmében például nincs joga politikailag legitim állásfoglalást kialakítani a magyarverések 
ügyében. Ez így nem autonómia – fogalmazott a VMDP a július 7-ei közleményében.  
 A terjedelmes, 138 szakaszból álló törvényjavaslat, amelyek közül 82 a választási 
szabályokkal foglalkozik és mindössze 14 a tanácsok illetékességével, most – a kormány által 
elvégzett változások szemszögébıl – újabb alapos elemzést érdemel. Szükséges lenne tehát, 
mivel lényegileg meghatározza a nemzeti önkormányzat megvalósulását, hogy a vajdasági 
magyar közélet szereplıi, a civil szervezetek és a Magyar Érdekvédelmi Fórum (MÉF) is 
mielıbb állást foglaljanak a törvényjavaslatról, még mielıtt a szerb parlament elé kerülne.  
 Amennyiben a törvényjavaslat szövege nem tartalmazza teljes egészében a Szabadkán 
egyeztetett álláspontokat, a Magyar Koalíció, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség 
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köztársasági parlamenti képviselıinek szükségszerően ellene kell szavazniuk. Erre kötelezi ıket 
a Nyilatkozat, és az erkölcs is.  
 
Mgr. BOZÓKI Antal, ügyvéd 
 
 
2009. július 12. 
__________ 
* http://www.vajma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor&id=2726 (2009. július 12.); 
Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, VII. évf. 102. szám (2009. július 12.) és 
Miniszterelnöki Hivatal, Nemzetpolitikia Ügyek Fıosztálya, Reggeli Sajtófókusz, Reggeli 
Sajtófigyelı (2009. július 13.). 
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Mgr. Bozóki Antal: Nemzetellenségek és a többiek* 
(Újabb) nagy (bal)siker a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

 
 

Nagy sikernek értékeli a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) az augusztus 31-én 
elfogadott nemzeti tanácsokról szóló törvényt, hangzott el a párt szeptember 4-i 
sajtótájékoztatóján, amelyet Józsa László, a letelt mandátumú Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 
Korhecz Tamás, tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségügyi tikár, valamint 
dr. Várady Tibor, a törvényjavaslatot kidolgozó szakcsoport tagjai tartottak Szabadkán.  

Józsa még azt is szükségesnek tartotta hangoztatni, hogy „az említett idıszakban 
Szerbia óriási lépést tett a kisebbségi jogok védelme területén”, miközben számos területen és 
egyre jobban csorbulnak a jogaink (az oktatásban, a közigazgatásban és az igazságügyben, a 
tájékoztatás és nyelvhasználat területén stb.) (Vélhetıen Svetozar Čiplić szerbiai kisebbségi és 
emberi jogi miniszter a Večernje novosti c. nagy példányszámú belgrádi napilap augusztus 16-i 
számában megjelent nyilatkozata inspirálta, miszerint „egyetlen szomszédos államban sem 
élnek olyan jól a nemzeti kisebbségek, mint Szerbiában”.)  

– Nem kell kerülgetni az igazságot, ki kell mondani, hogy ezt a törvényt mi írtuk, mi 
kértük, a mi víziónkat jelenti, mondta Korhecz Tamás a nemzeti tanácsokról szóló jogszabályról 
a (szeptember 12-i) Magyar Szónak.   

 
Megosztott közösség 

Nos, ez a törvény, amelyet – tegyük hozzá – a VMSZ képviselıinek a segítségével 
hozott meg (hét évi huzavona után) a szerb parlament, jócskán megosztotta a vajdasági magyar 
közösséget.  

Emlékeztetıül: 
Nyolc vajdasági magyar civil szervezet 2009. augusztus 2-án azzal a kéréssel fordult a 

délvidéki magyar politikai pártok vezetıihez, a Szerb Képviselıház VMSZ-es képviselıihez, a 
vajdasági magyar civil szervezetekhez és minden, a Délvidék magyarságának sorsa iránt 
felelısséget érzı szervezethez és személyhez, használják ki a váratlanul kínálkozó alkalmat, és 
kérjék ki a délvidéki magyarság véleményét a tekintetben, hogyan szavazzanak augusztus 31-én 
a VMSZ parlamenti képviselıi a Nemzeti Tanácsokról szóló törvény esedékes meghozatalakor. 
Javasolták, az illetékesek hívjanak sürgısen össze politikai tanácskozást e kérdés tisztázására. A 
tanácskozás összehívására, amit természetszerően a VMSZ-nek kellett volna megtenni, nem 
került sor.  

Tíz civil szervezet és négy vajdasági magyar politikai párt elnöke 2009. augusztus 28-
án felhívást intézett a délvidéki magyarsághoz a Magyar Nemzeti Tanács ügyében, amelyben 
felszólították a Magyar Koalíció (MK) támogatásával a VMSZ-nek a parlamentbe jutott 
képviselıit, szavazáskor ellenezzék a törvény elfogadását. A felhívás ellenére, a VMSZ 
képviselıi három nappal késıbb mégis a törvényre szavaztak. 
 Mi is a gond ezzel a törvénnyel? Anélkül, hogy annak ismételt részletes boncolgatásába 
fognánk, csak megismételjük: Nem tesz eleget két alapvetı követelménynek: nem biztosítja a 
nemzeti tanácsok közvetlen módon, tikos szavazással való megválasztását és a nemzeti 
önkormányzatot is csak a korlátozott kulturális autonómia formájában látja elı.   
 
Víziónak is rossz 
 Korhecz szavaival élve: Nem kell kerülgetni az igazságot, ki kell mondani: a törvény 
ilyen formában és tartalommal való meghozatala nem siker. Lehet, hogy a szövegét a 
törvényjavaslatot kidolgozó szakcsoport VMSZ-es tagjai (is) írták, de nem nekik köszönhetıen 
lett elfogadva, nem az ı érdemük. Már annál az oknál fogva sem, hogy ennek a törvénynek, 
mármint a nemzeti tanácsok megválasztásának szabályairól szóló törvénynek a meghozatalára a 
nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelmérıl szóló 2002. évi törvény 19. 
szakaszának az utolsó bekezdése kötelezte a szerb parlamentet. İk csak segédkeztek egy olyan 
törvény elfogadásában, amely megfelel a hatalomnak.  
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Víziónak pedig egyenesen rossz a törvény, mert megoldásaiban sokkal kevesebb jogot 
és illetékességet biztosít a kisebbségi nemzeti tanácsok számára és szőkebb kollektív jogokat a 
kisebbségeknek, mint a nemzetközi kisebbségvédelmi egyezmények (pl. az Európa Tanács 
keretegyezménye a nemzeti kisebbségek védelmérıl). Egyszóval: Talán vissza nem térı 
alkalmat mulasztottak el a munkacsoport tagjai és a VMSZ-es képviselık, hogy olyan törvény 
kerüljön elfogadásra, amely megfelel az ıshonos vajdasági magyar közösség érdekeinek. 
(Érdekes mód, Korhecz nem vonta le a tapasztalatot a legutóbbi képviselıi választásokon 
elszenvedett vereségbıl.) 

Ezen még az a tény sem változtat, hogy Hans Ola Urstad, az EBESZ szerbiai 
misszióvezetıje szeptember 2-án „üdvözölte a kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
elfogadását a szerb parlamentben és kifejezte reményét, hogy a nemzeti kisebbségeknek 
hasznuk lesz a törvénybıl és alkalmazásából”. (Az EBESZ misszióvezetınek – aki a napokban 
elhagyja Belgrádot, mivel megbízatása lejárt – új munkahelyén több sikert kívánunk, mivel 
vajdasági kisebbségi ügyekben nem éppen a túl nagy járatosságáról gyızıdtünk meg.) 

 
Kinek jó ez? 

A törvény elfogadása után beindult a VMSZ politikai propagandája. Vezetı 
tisztségviselıi az általuk is irányított sajtóban szükségesnek érezték, hogy meggyızzenek 
bennünket arról, a törvény elfogadása az ı eredményük, de a mi számunkra milyen „nagy 
siker”. Hogy ez nekünk eddig nem jutott eszünkbe? 

– Mi örülünk annak, hogy ez a törvény végre terítékre került és elfogadását jelentıs 
eredményként éljük meg. Az meg, hogy a partról bekiabálók (értsd: a választók – B. A. megj.), 
mit gondolnak, nem döntı – nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ elnöke a szeptember 1-jei 
Magyar Szónak.  

Korhecz – a korábbi eufórikus megnyilatkozásaihoz hasonlóan – a szeptember 4-i 
sajtókonferencián még ettıl is tovább ment, mondván, hogy „az autonómia-kódex, vagyis a 
nemzeti tanácsokról szóló törvény elfogadását egyaránt az európai irányultságú demokratikus 
Szerbia, a magyar nemzeti közösség, a VMSZ és a saját sikerének éli meg”. (A közvélemény 
számára az igazi sikerélmény az lenne, ha a kisebbségügyi tikár összehasonlító jelentést 
készítene hétéves tevékenységérıl, amelybıl azt lehetne megállapítani, hogy javult a magyar 
nemzeti kisebbség helyzete.)     

De vajon sikernek mondható egy törvény támogatása a közösségi érdekekkel szemben?  
Súlyos dilemma elıtt áll most a vajdasági magyar közösség. Ha valaki feliratkozik a 

választói névjegyzékre, akkor elfogadja a törvény rendelkezéseit is, és egyúttal szőkíti/csonkíja 
a saját nemzeti önkormányzati jogait is. Ha viszont nem iratkozik fel a választói listára, akkor 
azok malmára hajtja a vizet, akiknek a törvény jelenlegi tartalma és a nemzeti tanács tagjainak 
elektori úton való választása is megfelel. (Amennyiben ugyanis a vajdasági magyarság esetében 
nem győlne össze a szükséges 117.000 aláírás a választói névjegyzéken, akkor mégiscsak 
elektori választásokra kerül sor.) Mindkét esetben csapdába essünk, a vesztes pedig 
közösségünk lesz. Ördögi kör ez, akárhogy is nézzük. Kinek jó ez? 

 
Hárítsuk a civilekre 

Az a Józsa László, aki hétéves MNT elnöki tisztsége alatt nem a civil szervezetekkel 
való korrekt együttmőködésrıl vált ismerté, szeptember 8-án így nyilatkozott: 

– Azon politikai erık, civil szervezetek, amelyek fontosnak tartják, hogy legyen magyar 
választói névjegyzék, azoknak kell magukra vállalni azt a feladatot, miszerint ajtóról-ajtóra 
menve megkeresnek minden vajdasági magyart és felhívják a figyelmőket a külön választói 
névjegyzékre való feliratkozás lehetıségére.  

Ezek szerint Józsa nem tartja „fontosnak” a magyar választói névjegyzéket. Ha ezt a 
civil szervezetek szükségesnek tartják, akkor szervezzék is meg. Mondhatnánk, politikai 
cinizmusnak sem rossz. 

Pásztor István is szeretné mielıbb elfojtani a törvény elfogadása miatt elégedetlenkedık 
hangját. A sajtó szerint szeptember 18-ára több mint 200 meghívót küldött szét és tanácskozásra 
hívta (nem a törvény elfogadása elıtt, hanem után) a vajdasági magyar pártok, az egyházak, a 
civil szervezetek, valamint az értelmiség képviselıit, hogy „megállapodásra jussanak a nemzeti 
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tanács, a választói névjegyzék és más, a vajdasági magyarság számára fontos kérdésben”. (A 
dátum már azért is érdekes, mert a Vajdasági Magyar Demokrata Párt választmánya – a tervek 
szerint – szeptember 19-én vitatja meg a törvényrıl készült bıvebb elemzést, s ennek alapján 
javaslatot tesz a MK tagjainak legszükségesebb törvénymódosítások közösen 
kezdeményezésére. Más kérdés, hogy erre a törvénymódosításra jelenleg nincsen szinte semmi 
esély.) 

– Az szeretném, ha dőlıre jutnánk abban a kérdésben, hogy ki az, aki szerepet kíván 
vállalni a közös akarat kialakításában, és ki lesz a partner abban a folyamatban, amit úgy 
hívunk, hogy a meghozott törvénnyel való élés lehetıségének a biztosítása – jelentette ki 
Pásztor, majd hozzátette, hogy mindenki, aki szembeszáll a kezdeményezéssel, nemzeti 
ellenség, akivel attól a pillanattól kezdve nem kíván többé foglalkozni – olvasható a szeptember 
10-i Magyar Szóban.  

Az ilyen, a demokráciában nem szokványos hangnem után még csak az a kérdés, ki fog 
megjelenni Pásztor tanácskozásán, „ki lesz a partner” azok közül, akik nem támogatták a 
törvény elfogadását ilyen megszövegezésben? Hogy kivel kíván és kivel nem kíván Pásztor 
foglalkozni a jövıben, lehetne az ı magánügye is, ha nem pártelnök lenne. A közösségnek 
viszont – elıbb-utóbb – nyilván dőlıre kell jutnia a kérdésben, hogy ki képviseli az érdekeit, és 
ki nem. Ki kinek itt a szolgája? Azt pedig, hogy ki (volt) a „nemzetellenség”, nem az egyének, 
az utókor fogja eldönteni… 
 
Mgr. BOZÓKI Antal, ügyvéd 
 
 
2009. szeptember 13. 
 
_________ 
* http://www.vajma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor&id=2853m (2009. szeptember 
13.) 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, VII. évf. 133. szám (2009. szeptember 13.)
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Mgr. Bozóki Antal: Elkésett tanácskozás* 
A Vajdasági Magyar Szövetség tanácskozásának margójára 

 
 

 Érdekesnek és jelentısnek ígérkezı esemény színhelye lesz a hét utolsó munkanapján 
Zenta. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke ugyanis szeptember 18-
ára ebbe a tiszamenti városba hívta tanácskozásra a vajdasági magyar pártok, az egyházak, a 
civil szervezetek, valamint az értelmiség képviselıit. A több mint 200 meghívó szétküldése is 
azt tanúsítja, hogy a VMSZ elnöke igencsak fontosnak tartja a tanácskozást.  
 Mi a témája ennek a hamarjában összehívott konferenciának és miért éppen most kerül 
rá sor? 
 
Választói névjegyzék 
 A zentai győlés témáját – a meghívólevél alapján – „a magyar választói névjegyzék 
összeállításának kérdése és a jövıbeni Magyar Nemzeti Tanácsról való elképzelések” képezik. 
   – A vajdasági magyar választói névjegyzék összeállítása annak lehetısége, hogy 
közösségünk közvetlen úton válassza meg az új Magyar Nemzeti Tanácsot. Azonban a 
névjegyzék nemzeti hovatartozásunk, közösségi összetartozásunk vállalásának szimbóluma is, a 
vajdasági magyar közösség önrendelkezési vágyának megvalósulása – a konferencia módot 
jelent arra, hogy ebben a kérdésben is kikristályosodjanak úgy az egyéni vélemények, mint a 
civil szervezıdések, pártok álláspontjai – olvasható Pásztornak a napirenddel kapcsolatos 
levelében. 
 A másik témát, amelyben Pásztor tanácskozni kíván, az eléggé kacifántos 
megfogalmazás miatt, nehezen lehet kihámozni: „Mindannyiunk – értelmiségiek, mővészek, 
civil szférában tevékenykedık, intézmények, melyeknek az MNT alapítója és amelyeknek a 
jövıben az alapítója lehet, nemzetileg fontos intézmények és amelyek azok lehetnek, egyházak 
és pártok – közös érdeke, hogy az új Magyar Nemzeti Tanács (MNT) irányába megfogalmazzuk 
azokat az elveket, elvárásokat és feladatokat, amelyekbıl az eddig hiányzó stratégiai 
dokumentumok megíródhatnak – a konferencia ennek a munkának az elindítását is szolgálja.” 
Érthetı, vagy nem? 
 A VMSZ tanácskozására az után kerül sor, hogy a szerb parlament augusztus 31-én 
elfogadta a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvényt. A törvény elfogadását 
támogató egyetlen, a hatalomba részt vevı vajdasági magyar párt elnökének most szüksége van 
a meghívottak támogatására, mert az nélkül nehezen lesz kivitelezhetı a választói névjegyzék 
összeállítása, illetve az új MNT tagjai közvetlen úton való megválasztáshoz szükséges (egyesek 
szerint 117.000, mások szerint 120.000) magyar választó aláírása.      
 A másik téma, a jövıbeni MNT irányába megfogalmazandó „elvekrıl, elvárásokról és 
feladatokról” szóló esetleges vita valójában még nem is idıszerő, hiszen az új MNT 
megválasztására – optimista számítások szerint is – csak mintegy hat hónap múlva kerül sor. Ezt 
a témát, az elnök úr is bizonyára csak a látszat kedvéért ragasztotta az elıbbihez.  
 Nem hagyható szó nélkül az sem, hogy a tanácskozást munkanapon tartják. A 
szervezıknek végre illene figyelembe venni azt is, hogy a meghívottak óriási többsége nem 
valamelyik állami pénztárnál kapja a fizetését, vagy napidíjat, és személygépkocsi sem áll a 
rendelkezésére.  
 
Törvénybe illeszkedni? 
 A szerb parlamentben a VMSZ képviselıi a Magyar Koalíció (MK) másik két pártjának 
(a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség), 
valamint a Magyar Polgári Szövetség és számos civil szervezet ellenkezése ellenére 
megszavazta a törvényt. A hatalomban nem részes magyar politikai pártok és civil szervezetek 
idejében felismerték, de fel is hívták a VMSZ-es képviselıket, hogy ne támogassák a törvényt, 
mivel az nem biztosítja a nemzeti tanácsok közvetlen módon, tikos szavazással való 
megválasztását és a nemzeti önkormányzatot is csak a korlátozott kulturális autonómia 
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formájában látja elı. (Pásztor levelében tévesen az önrendelkezés kifejezést használja, ami 
valóban csak „vágy” marad.) 

 Végel Lászó író és Losonc Alpár tanár 2001-ben éppen azért lépett ki a (2002. 
évi) szövetségi kisebbségvédelmi törvényt elıkészítı csoportból, mert „a közvetlen 
választásokra vonatkozó véleményüket teljesen mellızték”. Most – a VMSZ jóvoltából – ismét 
olyan helyzetbe kerültünk, hogy – amennyiben nem lesz a törvény szerint meghatározott számú 
választópolgár a listán – újból elektorok útján lesz megválasztva az új MNT.   
 A másik megjegyzés arra vonatkozott, hogy Józsa László, a letelt mandátumú Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke, Korhecz Tamás, tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti 
kisebbségügyi tikár és dr. Várady Tibor, az akkor és a mostani törvényjavaslatot kidolgozó 
szakcsoport tagjai nem használták ki a nemzetközi egyezmények által biztosított minden 
lehetıséget, és nem követelték a kollektív kisebbségi jogok szélesebb skálájának a törvénybe 
való beemelését. Bizonyára jóvátehetetlen hiba ez, akárhogy is nézzük. (Forognak is a nagy 
jogász elıdök a sírjukban, Deák Leó, Várady Imre és Nagy Iván, akik a két világháború között 
méltóan képviselték a vajdasági magyarok érdekeit, nemzetközi fórumok elıtt is, de mindig a 
lakosság követeléseivel összhangban.)  

 A VMSZ most ezzel a tanácskozással azt szeretné igazolni, hogy a közvetlen 
választásokat szorgalmazza, és a választói lista összeállításához kell a részvevık támogatása. 
Miért fogadta el akkor a törvénybe iktatott megoldást: ha nem lesz meg az aláírások szükséges 
száma, akkor mégiscsak elektori választásokra kerül sor? Miért volt erre szükség? Miért nem 
lehet itt is olyan magyar választói névjegyzék, mint Horvátországban és Szlovéniában? Azt 
viszont, aki nem akar „partner lenni” az ilyen politikában, „aki szembeszáll a 
kezdeményezéssel”, máris „nemzeti ellenségnek” kiáltották ki.  
 Vannak olyan személyek, sajnos még az értelmiségiek között is, akik azt mondják, hogy 
„bele kell illeszkednünk a meghozott törvénybe”. Más szóval (ismét) hunyászkodjunk meg. De 
vajon meddig fogadjuk még el a ránk erıszakolt megoldásokat? Meddig tanácskozunk még 
olyan témákról, amelyeket már régen letárgyaltunk, de valaki(k) mindig visszavet(nek) 
bennünket?  

Miért nem szervez(ett) a VMSZ már eddig tanácskozást az ıshonos magyar nemzeti 
kisebbség jogainak a megvalósulásáról a 2000. október 5-i fordulat után? Tanácskozást a 
kisebbségi oktatás beomlásáról, a magyar többségő községek bíróságainak a megszüntetésérıl, 
a tájékoztatás sanyarú helyzetérıl, a latin betős írásmód számőzésérıl a mindennapi 
használatból, a szobrok ledöntésérıl, az emlékmővek meggyalázásáról, arról, hogy Szabadka a 
magyarok számára „nem biztonságos város”?        
 
Mgr. BOZÓKI Antal, ügyvéd 
 
 
2009. szeptember 16.  

 
__________ 

* http://www.vajma.info/universal.php?rovat=tukor (2009.szeptember 16.)
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Mgr. Bozóki Antal: A király új ruhája* 
Gondolatok a zentai tanácskozás után 

 
 

A szerb parlament augusztus 31-én – hétévi vajúdás után – elfogadta (a sokat és sokak 
által vitatott tartalmú) a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvényt. Miután a 
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti képviselıi – a többi magyar párt és számos 
civil szervezet követelése ellenére – megszavazták a törvényt, a párt szeptember 18-án Zentán 
konferenciát szervezett  „a választói névjegyzék összeállításának kérdéseirıl és a jövıbeni 
Magyar Nemzeti Tanácsról való elképzelésekrıl”.    

 
 

Csak a VMSZ szorgalmazza 
A zentai tanácskozáson az Ágoston András vezette Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

(VMDP) nem jelent meg, dr. Páll Sándor, a Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség 
(VMDK) elnöke pedig nyíltan elutasította, hogy bármilyen módon támogassa a választói 
névjegyzék létrehozását. Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) elnöke is 
kedvezıtlenül értékelte a törvényt és bejelentette, hogy pártja a választói névjegyzékkel 
kapcsolatos álláspontját késıbb fogalmazza meg.  

Ebbıl is látszik, hogy a magyar pártok között teljes az egyet nem értés a törvény 
tartalma és a választói névjegyzék létrehozása módjának kérdésében is. (A VMDP szeptember 
16-án, a VMDK és a civil szervezetek pedig szeptember 26-án javasolták a törvény 
módosításának sürgıs benyújtását, mind a nemzeti tanácsok demokratikus létrejöttének módját, 
mind pedig az autonómia ismérveit illetıen. Más dolog, hogy ennek a kezdeményezésnek 
bizonyára nem sok eredménye lesz.)  

Leszögezhetjük: a nemzeti tanácsokról szóló törvény ismét megosztotta a vajdasági 
magyarságot és az ezzel kapcsolatos vita, még ha tanácskozásnak is nevezzük azt, elterelte a 
figyelmet az itteni magyarság helyzetének valós felmérésérıl és problémáiról, valamint szítja a 
közösségen belüli ellentéteket. Mindez objektíve csak a szerb hatalom érdekeinek felel meg.  

Az újvidéki civil szervezetek már korábban hangoztatták, hogy az új törvény a nemzeti 
kisebbségek számára egyrészt csak valamiféle korlátozott kulturális autonómiát lát elı, vagyis 
nem biztosítja a vajdasági magyarság számára a nemzeti autonómiát, másrészt pedig nem zárja 
ki a nemzeti tanács elektorok útján való megválasztását.  

A civilek szerint, az elıkészítı munkacsoportban részvevı magyarok (Várady Tibor, 
Józsa László és Korhecz Tamás) sajnos kiváló alkalmat mulasztottak el, hogy kiharcolják 
a lényegi nemzeti kisebbségi önkormányzatot. Nem használták ki a nemzetközi egyezmények 
által biztosított minden lehetıséget, és nem követelték a kollektív kisebbségi jogok szélesebb 
skálájának a törvénybe való beemelését. Még Pásztor István, a VMSZ elnöke is – zentai 
bevezetıjében – „közbülsı állomás”-nak nevezte a törvényt, ami nem jelenthet mást, mint 
annak elismerését, hogy nem „a megvalósítható maximum”, ahogy egyesek állítják. Legújabb 
(2009. szeptember 26-i) közleményükben a civil szervezetek fel is vetették az említett trió 
felelısségének kimondását a törvény elkészítése és a nemzeti tanács eddigi mőködése kapcsán.  

Vannak olyan vélemények is, hogy a VMSZ – habár nyilvánosan a magyar választói 
lista létrehozásának elıírt módját propagálja (mely szerint „minden választójoggal rendelkezı, 
nemzeti kisebbséghez tartozó polgár külön nyomtatványon írásban kérheti a választói 
névjegyzékbe való felvételét – 52. szakasz 2. bekezdés) – valójában az elektori választásra 
számít. (A legtöbb vélemény szerint a magyar választói névjegyzék csak az általános választói 
névjegyzék kivonata lehet, aminek a létrehozása állami feladat.)  

A választói névjegyzék, amit máris „nemzeti hovatartozásunk, közösségi 
összetartozásunk szimbólumának” neveznek – s ezt a kialakult politikai légkör is táplálja – „jó 
magyarokra”, akik feliratkoznak a választási listára, és „rossz magyarokra” oszt bennünket. 
Kérdés azonban, hogy mennyire helyénvaló az ilyenfajta politizálás, milyen károkat okoz az 
ilyen alapon való megosztás? Ahelyett, hogy a választó polgárokra bíznák, döntsenek a saját 
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belátásuk szerint. (Egyébként, a szerb alkotmány 47. szakaszának 2. bekezdése szerint, „senki 
sem kötelezhetı arra, hogy a nemzeti hovatartozásáról nyilatkozzon”.) 

Vannak olyan elemzık is, akik szerint, ha netán mégsem sikerül a választási lista 
létrehozása, akkor az a VMSZ-nek kettıs hasznot hoz: A sikertelenségért, egyrészt, az ún. 
nemzetárulókat/nemzetelleneseket (akik nem támogatják a lista törvényszabta módon való 
felállítását) lehetne vádolni, másrészt pedig az elektori választások által a párt biztosíthatja 
önmaga számára a nemzeti tanácsra gyakorolt döntı befolyásának megtartását. 

Külön problémát jelent, hogy a törvény (55. szakasza) szerint, a „választói névjegyzék 
vezetését, valamint a választói névjegyzék teljes körő, pontos és naprakész vezetéséhez 
szükséges egyéb kérdéseket” a kisebbségügyi minisztérium majd „részletesebben szabályozza”. 
Ennek a szabályzásnak a határidejét a törvény azonban nem szabta meg. Talány, hogy erre 
mikor kerül sor. Továbbra is marad, tehát, a status quo… 

 
Meztelen a király 

 A vajdasági magyarok túlnyomó többsége számára bizonyára ismeretlen a törvény 
tartalma. Még a törvény mellett agitálók között is vannak olyanok, akik el sem olvasták, vagy 
éppen nem értik azt és csak a párt álláspontját szajkózzák. Nagyon hasonlít ez a „meztelen 
királyról” szóló elbeszélésre, amelyben a hőséges alattvalók azt mesélik, milyen gyönyörő, ékes 
ruhája van a királynak, mert nem merik kimondani, hogy a király meztelenül jár. Esetünkben: 
Azt beszélik, hogy milyen jó ez a törvény nekünk, holott valójában csak a szerb hatalomnak 
felel meg. A legszomorúbb azonban mégis az, hogy a VMSZ képviselıi még nemzetközi 
fórumokon is ezt a mesét ismételgetik. 

Valójában egy rossz törvényrıl van szó, amely semmivel sem viszi elıbbre a vajdasági 
magyarság önkormányzatát, és amelyre csak azért volt szüksége Szerbiának, hogy az országról 
alkotott képet javítsa. Ezt segíti a VMSZ tisztségviselıje is, aki szerint „most a mi dolgunk 
beélni a teret, amelyet az új törvény teremtett számunkra”. Ha a törvény szinte semmilyen teret 
nem teremt, hogyan lehet azt beélni? És a párt volt elnöke is, aki – a tıle már megszokott 
módon –„történelmi jelentıségő okmány”-nak minısítette a törvényt, amely (szerinte) „a 
nemzeti kisebbségek iránti tisztelet jele”.  

A zentai tanácskozáson rámutattak arra is, hogy „a törvényen rajta van a legitimáció 
hiányának bélyege”. A szakcsoport tagjai csak a VMSZ-t képviselték. Ez mellett nem tartották 
tiszteletben a 2008. november 7-én Szabadkán tartott tanácskozásnak a nemzeti tanács 
közvetlen úton való megválasztásával kapcsolatos álláspontjait. A Magyar Koalíció által a szerb 
parlamentbe jutott VMSZ-es képviselık pedig a törvényrıl való szavazáskor figyelemre sem 
méltatták a többi négy magyar párt (a MPSZ, a Magyar Remény Mozgalom / MRM, a VMDK 
és a VMDP) és tíz civil szervezet (augusztus 28-i) határozott felhívását, hogy „a szavazáskor 
ellenezzék a törvény elfogadását”. 

A zentai tanácskozás talán egyetlen pozitív hozadéka, hogy Pásztor István – e sorok 
írójának ismeretei szerint – elsı alkalommal igen keményen bírálta a Kárpát-medence utolsó 
egypárti testületének, a Magyar Nemzeti Tanácsnak az eddigi mőködését. Szerinte a 2002-ben 
elfogadott törvény és az általa megválasztott nemzeti tanács elıre halálra volt ítélve, már maga a 
megválasztás módja is ellenszenvet szült: 

– Sarkosan fogalmazva az MNT egy megvetendı intézménnyé nıtte ki magát, és a 
megfogalmazott bírálatok a VMSZ-re csapódtak le, hiszen egypártivá sikeredett. Az a kísérlet, 
hogy a VMSZ függetleneket, értelmiségieket emeljen be, ellensúlyozva az egypártiságot, nem 
volt sikeres. Régóta úgy éltük meg, hogy az MNT elidegenedett, nem volt nyitott, taszított, és 
nem vonzott, megosztott és nem integrált. Az igazsághoz tartozik az is, hogy az MNT 
hatáskörei a 2002-es törvény alapján igen beszőkültek és az is tény, hogy mi így közösen soha 
nem fogalmaztuk meg elvárásainkat a Magyar Nemzeti Tanács irányába. Ezzel a mulasztással 
közösen kell szembenéznünk. Tényként élem meg azt is, hogy az MNT munkáját az utóbbi 
években az alacsony hatékonyság jellemezte – fogalmazott Pásztor Zentán. 

A VMSZ elnökének ilyen, meglepınek is mondható szavai remélhetıleg lehetıséget 
nyitnak a MNT és volt elnökének hét évi tevékenységérıl való tárgyilagos vita kezdetére és 
arra, hogy egy olyan, új összetételő nemzeti tanács jöjjön létre, amely képes lesz 
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megfogalmazni és hatékonyan képviselni a vajdasági magyarok érdekeit a szerb hatalmi szervek 
elıtt.  
 
Mgr. BOZÓKI Antal, ügyvéd 
 
 
2009. október 4. 
 ________ 
 
* http://www.vajma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=tukor&id=2903 (2009. október 4.);  
Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, VII. évf. 147. szám (2009. október 5.) és 
Miniszterelnöki Hivatal, Nemzetpolitikai Ügyek Fıosztálya: Reggeli Sajtófókusz, Reggeli 
Sajtófigyelı (2009. október 5.). 
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Mgr. Bozóki Antal: A nemzeti tanácsok jogosítványai* 
 
 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló, a szerbiai parlamentben 2009. 
augusztus 31-én elfogadásra került törvény kapcsán a szerbiai és a külföldi fórumokon, de 
Brüsszelben, Strasbourgban és Budapesten is számos nyilatkozat hangzott el, ami arra utal, 
hogy fontos, a kisebbségek helyzetét befolyásoló törvényrıl van szó. A hivatalos szerbiai, köztük 
magyar tisztségviselık, de egyes magyarországi politikusok és európai parlamenti képviselık 
részérıl azonban olyan nyilatkozatok is elhangzottak, amelyek valótlanul mutatják be a törvény 
jelentıségét és tartalmát. 

 
 

A „legeurópaibb” törvény 
Az új törvény kapcsán olyan megtévesztı nyilatkozatok is elhangzottak, hogy az „a 

legmagasabb európai mércéknél is magasabb fokon védelmezi a Vajdaság területén élı 
kisebbségek jogait”, és hogy „a nemzeti tanácsokról szóló törvény elfogadásával elmondhatjuk, 
hogy a vajdasági kisebbségek teljes kulturális autonómiát élveznek”. Az egyik magyar 
tisztségviselı brüsszeli tárgyalása során kifejtette, hogy „ez a törvény a legeurópaibb, amit a 
szerb parlament meghozott, és Közép-Európa, Nyugat-Balkán, de az egész unió elıtt példaként 
állhat”.  

Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) tiszteletbeli elnöke, a Blic 
belgrádi napilapnak a párt október 18-i zentai tanácskozása kapcsán adott nyilatkozatában, az 
okmány „történelmi jelentıségét” hangoztatta. 

– A Szerb Parlament augusztus 31-én elfogadta a Nemzeti Tanácsokról szóló törvényt, 
amely egész Európában mintaértékő lehet a kisebbségvédelmi szabályozás kapcsán. Számos 
uniós állam, például Szlovákia, példát vehetne arról, hogy Szerbia milyen széleskörő kulturális 
autonómiát biztosít az ott élı 13 kisebbségi közösségnek, különösen a nyelvhasználat, az 
oktatás, a kultúra és az anyanyelvő tájékoztatás területén – mondta Tabajdi Csaba, az Európai 
Parlament plenáris ülésén elhangzott napirend elıtti hozzászólásában. 

Még Orbán Viktor, az Európai Néppárt alelnöke, a Duna Televízió Heti Hírmondó címő 
mősorának adott október 18-i exkluzív interjújában is, a nemzeti tanácsok létrehozásáról – 
feltehetıen a nem teljes tájékozottsága miatt – azt mondta: „Fantasztikus eredményeket értek el 
a vajdasági magyarok, amit az itthoni magyar közvélemény nem igazán respektált és nem adta 
meg az érte járó elismerést”.  

Nem csoda, hogy a megalapozatlan és eltúlzott, propaganda jellegő kijelentések után a 
vajdasági, a magyarországi és az európai közvélemény is elferdített képet alkotott a törvényrıl. 
Az egymást szinte túllicitáló nyilatkozatok hozzájárultak annak a hiedelemnek az elterjedéséhez 
is, hogy Szerbiában ez az elsı ilyen jellegő törvény, és hogy most elıször kerül sor a nemzeti 
tanácsok felállítására. De vajon így van-e? 

 
Európai feltétel 

Az augusztus 31-i törvény csak azok számára jelent újdonságot, akik nem kísérik 
figyelemmel a szerbiai történéseket és a vajdasági magyarság helyzetének alakulását.   

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelmérıl  szóló törvény 
(megjelent a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság / JSZK Hivatalos Lapjának / Službeni list SRJ/ 
2002. február 27-ei 11. számában) 19. szakasza már elılátta, hogy „a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyek önkormányzati joguk érvényesítése céljából a nyelvhasználat és írásmód, az 
oktatás, a tájékoztatás és kultúra területén nemzeti tanácsokat (továbbiakban: tanács) 
választhatnak”.   

Ennek a (kisebbségvédelminek is nevezett) törvénynek a meghozatala egyébként 
elıfeltétele volt az országnak az Európa Tanácshoz (ET) való csatlakozásának. Miután 2003. 
február 4-ével megszőnt a JSZK, és helyébe lépett Szerbia és Montenegró államközössége, az 
ET-be való felvételére 2003. április 3-án került sor.   
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A 2002. évi (25 szakaszból álló) törvény egyetlen (a 19.) szakaszban rendelkezett a 
nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól, azzal a kitétellel (utolsó bekezdés), hogy „a nemzeti 
tanácsok megválasztásának szabályait külön törvény fogja rendezni”.  

Ez a „külön törvény” azonban soha nem készült el és Szerbia a volt államközösség 
kisebbségvédelmi törvényét sem emelte be a jogrendszerébe. Ezért a jogászok között vita tárgya 
volt, hogy a törvény hatályos maradt-e vagy sem.  

A 2006. november 8-án (Mitar napján) kihirdetett új szerb alkotmány bevezetıjének és 
az 1. szakaszának a megfogalmazásából is látszik, hogy az alkotmány meghozatalának politikai 
indokai voltak, éspedig annak kinyilvánítása, hogy Szerbia a szerbek nemzeti állama. Tehát 
nemzeti alapon megkülönbözteti az (állam)polgárokat: Az 1. szakasz Szerbiát már csak úgy 
említi, mint „a szerb nép és minden itt élı polgár” államát. Az „etnikai közösségek”-et már meg 
sem említi.  

Az emberi nemzeti kisebbségi jogokkal a szerb alkotmány II. része (18–81. szakasza) 
foglalkozik.  

A nemzeti autonómia szempontjából rendkívül fontos az alkotmány 75. szakasza 3. 
bekezdésének megfogalmazása, mely szerint „a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás valamint a 
hivatalos nyelv- és íráshasználat területén megvalósuló önkormányzati joguk érvényesítése 
céljából a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nemzeti tanácsokat választhatnak, a 
törvénnyel összhangban”.  

E rendelkezés azonban – a részleges kulturális autonómián túl – nem teszi lehetıvé a 
nemzeti kisebbségek számára a nemzeti autonómia egyéb megnyilvánulási formáit, sem a 
kisebbségi közösségek számarányos képviseletét a szerb parlamentben, vagyis kettıs mércét 
alkalmaz. Ez a bekezdés képezi a jogi alapot (és keretet is) az augusztus 31-én elfogadott, a 
nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény meghozatalára, amihez Szerbiának több 
mint hét és fél évre volt szüksége.  

Ez ellentétben áll azokkal a követelésekkel, amelyeket a szerb hatalom támaszt a 
kosovói szerbek nemzeti autonómiája érdekében. Ismeretes, hogy a szerb kormány még 2004-
ben külön dokumentumot dolgozott ki, amelyben a kosovói szerbek számára nemzeti alapú 
területi és perszonális autonómiát irányoz elı. Ebbıl is látszik, hogy az Alkotmány elfogadását 
javasló pártok a szerbiai nemzeti kisebbségek számára nem hajlandóak biztosítani azokat a 
jogokat, amelyeket a saját nemzettársaiknak követelnek Kosovón.     

Az sem mellékes körülmény, hogy a törvény elfogadására a szerbiai parlamentben csak 
egyetlen magyar párt – a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) – képviselıinek a szavazataival 
került sor, a többi (parlamenti képviselettel nem rendelkezı) vajdasági magyar párt és számos 
civil szervezet ellenezte ennek a kirakattörvénynek az elfogadását. 

 
Egyforma hatáskör 
 A 2002. évi kisebbségvédelmi törvény és a 2009. augusztus 31-i (139 szakaszból álló) 
törvény között – amelyek közül 82 a választási szabályokkal foglalkozik és csak mindössze 14 a 
tanácsok hatáskörével – a nemzeti tanácsok illetékességi köre tekintetében sincsen semmi 
különbség.  

Mindkét törvény szerint a nemzeti tanácsok hatásköre alapvetıen az oktatásra, a 
kultúrára, a tájékoztatásra és a nyelv-, valamint íráshasználatra vonatkozik (a 11., 12., 13. és 17, 
valamint a 19. szakasz 1. bekezdése, illetve az új törvénynek a 2. és a 11-tıl a 22-ig terjedı 
szakaszai).  

Szinte teljesen ugyanaz a szóhasználat mindkét törvényben, amikor az említett 
területeken a nemzeti tanácsoknak a döntéshozatalban való részvételérıl, vagy ezeken a 
területeken való döntésekrıl és az intézmények alapításáról fogalmaz (a 19. szakasz 9. 
bekezdése, illetve a 2. szakasz 2. bekezdése).    

Mindkét jogszabály egyformán mondja ki azt is, hogy a nemzeti tanács az állami, a 
területi autonómia vagy a helyi önkormányzati szerveihez fordulhat „a nemzeti kisebbség jogait 
és helyzetét érintı valamennyi kérdésben” (a 19. szakasz 9. bekezdése), illetve „állást foglal, 
kezdeményezést tesz, és intézkedéseket foganatosít (a törvénybıl nem tőnik ki azonban, hogy 
milyeneket – B. A. megj.) a nemzeti kisebbség helyzetével, identitásával és jogaival közvetlenül 
kapcsolatos minden kérdésben” (10. szakasz, 14. pont). 
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Az egyedüli rendelkezés, amely a nemzeti tanács „elızetes jóváhagyását” írja elı, az új 
törvény 14. szakaszának 1. bekezdése: 

– Ha az oktatási-nevelési tevékenység a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, a Nemzeti 
Oktatási Tanács az oktatással megbízott miniszternek olyan tankönyvek és tanszerek 
használatának engedélyezését javasolja, melyek tartalma a nemzeti kisebbség sajátosságait 
fejezi ki, a nemzeti tanács elızetes jóváhagyásával.  

Ebbıl a kacifántos megfogalmazásból arra lehetne következtetni, hogy a tankönyvek és 
a tanszerek használata engedélyezési javaslatához (sic! – B. A.) a nemzeti tanács elızetes 
beleegyezése szükséges. Ez a javaslat azonban még mindig nem kötelezı az illetékes miniszter 
számára. 

A 2002-es törvény és a 2009-es törvény szerint is a nemzeti tanácsoknak jogi 
személyisége van (19. szakasz 2. bekezdés, illetve 3. szakasz 3. bekezdés). 

A nemzeti tanács tagjai száma (legalább 15, de legfeljebb 35 személy) tekintetében is 
mindkét törvény egyformán rendelkezik (9. szakasz 3. bekezdés, illetve 9. szakasz 1. bekezdés). 

Önálló hatáskörben a nemzeti tanács, a korábbi törvény szerint (9. szakasza 4. 
bekezdése) csak a „statútumát és költségvetését” hozhatta meg.  

Az új törvény szerint a nemzeti tanács „általános hatáskörben”, „a törvénnyel és az 
alapszabállyal összhangban”, „önállóan” (10. szakasz): 1) meghozza és módosítja a nemzeti 
tanács alapszabályát; 2) meghozza a pénzügyi tervet, pénzügyi jelentést, zárszámadást; 3) 
rendelkezik saját vagyonával; 4) dönt a nemzeti tanács elnevezésérıl, szimbólumairól és 
pecsétjérıl; 5) véglegesíti (sic! – B.) a nemzeti szimbólumokra, a nemzeti tanács jelképeire és 
ünnepeire vonatkozó javaslatokat; 6) intézményeket, egyesületeket, alapítványokat, gazdasági 
társaságokat alapít a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat 
területén, valamint a nemzeti kisebbség identitásának megırzése szempontjából jelentıs egyéb 
területeken; 7) javaslatot tesz (sic! – B.A.) a nemzeti kisebbség képviselıjének személyére a 
helyi önkormányzatok nemzetek közötti viszonyügyi tanácsában; 8) elismeréseket határoz meg 
és ítél oda.   
 Annak ellenére, hogy a nemzeti tanács „önálló hatáskörben” szinte csak a saját belsı 
ügyeivel foglalkozhat, a mostani törvényben mégis újdonságot jelent az, hogy saját vagyont 
szerezhet (5. szakasz) és azzal rendelkezhet. A nemzeti tanácsok anyagi kérdésekben (a 
költségvetésbıl és adományokból befolyt pénzekrıl, alapítványi eszközökrıl) eddig is 
döntöttek. Ilyen szempontból az idézett megfogalmazás csak az eddigi gyakorlat törvényesítését 
jelentheti. Hogy ennek lesz-e nagyobb jelentısége, attól is függ majd, hogy a nemzeti 
tanácsoknak lesznek-e jelentısebb anyagi/vagyoni eszközei.   
 
A nemzeti tanács fogalma 

Az említett törvényszakaszokból is látszik, hogy egyik törvény sem tartalmazza a 
nemzeti tanács fogalmát, hanem csak azt, hogy a nemzeti tanács a kultúra, az oktatás, a 
tájékoztatás, a nyelv- és íráshasználat területén „képviseli” a nemzeti kisebbséget.  

Olyan megfogalmazást egyik szövegben sem találunk, hogy a nemzeti tanács a nemzeti 
kisebbségi autonómia legfıbb képviseleti testülete, amely feltárja, megfogalmazza, kifejezi és 
képviseli az illetı kisebbség identitásának megırzését biztosító érdekeket. És azt sem, hogy a 
nemzeti tanácsnak döntéshozatali joga van a törvényben felsorolt területeken, a kisebbségi 
közösség megmaradása, szellemi és anyagi kultúrájának megırzése, valamint fejlesztése 
érdekében. 

A nemzeti tanács jogköreit az új törvény is, legtöbb esetben, feltételes módban, nem 
kötelezı erejőnek határozza meg, mint pl.: „a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos 
nyelv- és íráshasználat területén törvények és más jogszabályok meghozatalát kezdeményezi és 
figyelemmel kíséri alkalmazásukat” (10. szakasz 9. pont); „elıírásokat és ideiglenes 
intézkedéseket javasol” (10. szakasz 11. pont);  „jelöltet javasol” (15. szakasz 1. pont);  
„véleményt nyilvánít” (15. szakasz 2. pont);  „megválasztja saját képviselıjét a Nemzeti Oktatási 
Tanácsban, aki döntéshozatali jog nélkül (sic! – B. A.) részt vesz annak munkájában” (15. 
szakasz 12. pont) stb.  

Ezen a megállapításon mit sem változtat a 22. szakasz, mely szerint „a nemzeti tanács 
megfelelı javaslata vagy véleménye nélkül meghozott, a jelen törvény 12–15., 17. és 18. 
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valamint a 20–22. szakaszában foglalt egyedi jogi aktusok törvényellenesek, illetve semmisek”. 
A nemzeti tanács javaslata vagy véleménye ugyanis, éppen semmire nem kötelezi az állami 
szerveket.  

A nemzeti tanácsok már a 2002-es törvény szerint is, „a nemzeti és etnikai sajátosságok 
megırzése és fejlıdése céljából”, alapíthattak „a mővelıdési és mővészeti élet valamennyi 
területén külön mővelıdési, mővészeti és tudományos intézményeket”, valamint „társaságokat, 
egyesületeket” és „külön alapítványokat” hozhattak létre (12. szakasz).  

Az új törvény szerint a nemzeti tanács „gazdasági társaságokat” is alapíthat „a kultúra, 
az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, valamint a nemzeti 
kisebbség identitásának megırzése szempontjából jelentıs egyéb területeken” (10. szakasz, 6. 
pont). Hogy lesznek-e és hogyan fognak (gazdasági alapon) mőködni ezek a társaságok, azt 
esetleg csak a késıbbiekben tudhatjuk majd meg.  
*** 
 Összegezésként megállapíthatjuk, hogy a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló 
2009. évi szerbiai törvény, a nemzeti tanácsok hatáskörei tekintetében nem „történelmi” és 
semmi újat nem jelent a 2002. évi, a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak 
védelmérıl szóló törvény rendelkezéseihez viszonyítva. E törvény elıkészítıjének feltehetıen 
az is volt a feladata, hogy a korábbi rendelkezések alapján készítse el az új jogszabályt, hogy 
Szerbia végre eleget tegyen törvényhozási kötelezettségének, és ezzel javítsa az országról 
alkotott képet az EU-s csatlakozási folyamatban.  

A 2009. évi törvény valójában semmivel sem viszi elıbbre a vajdasági magyarság 
önkormányzatát, nem teszi lehetıvé a tényleges nemzeti autonómia létrehozását és szőkebb 
azoknál a kollektív kisebbségi jogoknál, amelyeket a nemzetközi egyezmények által a nemzeti 
kisebbségek számára biztosítottak. Szerbiában – úgy látszik – még hosszú idınek kell eltelnie 
ahhoz, hogy a kisebbségek valódi önkormányzattal rendelkezzenek. Ehhez még nincs meg a 
kellı légkör, de még – részben a kosovói szindróma miatt – a politikai szándék se. 
 
Mgr. BOZÓKI Antal, ügyvéd 
 

2009. október 19. 

 
__________ 
* http://www.vajma.info/cikk.php?ar=tukor&id=2938 (2009. október 19.) 
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Javaslat a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 
módosítására*  

15 szervezet levele a Magyar Koalíció parlamenti képviselıihez 
 
 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló, a szerb parlamentben 2009. augusztus 
31-én elfogadásra került törvényt nem elızte meg társadalmi vita. A Magyar Koalíciónak (MK) 
a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által kinevezett parlamenti képviselıi a törvényt 
megszavazták, annak ellenére, hogy tíz civil szervezet, a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ), a 
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) és a Vajdasági Magyar Demokrata 
Párt (VMDP) képviselıi augusztus 28-én felhívták ıket arra, hogy a szavazáskor ellenezzék a 
törvény elfogadását. 

A VMSZ idén szeptember 18-án Zentán megtartott tanácskozása és a tanácskozás utáni 
vélemények szerint a törvényt a jelenlegi formájában csak a VMSZ és a (nem létezı) Magyar 
Remény Mozgalom (MRM) támogatja. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a törvény nem 
biztosítja a nemzeti tanácsok közvetlen módon, titkos szavazással való megválasztását és a 
nemzeti önkormányzatot is csak korlátozott kulturális autonómia formájában irányozza elı. 
Úgyszintén szőkebb azoknál a kollektív kisebbségi jogoknál, amelyek a nemzetközi 
egyezmények által a nemzeti kisebbségek számára biztosítottak.  

A törvény valójában semmivel sem viszi elıbbre a vajdasági magyarság 
önkormányzatát, nem teszi lehetıvé a tényleges autonómia létrehozását, a kisebbségi jogok 
érvényesítését a nemzeti hovatartozástól teszi függıvé (ami alkotmányellenes). 

Az elmondottak miatt szükséges a nemzeti tanácsokról szóló törvénynek a nemzeti 
kisebbségi autonómia illetékességi körére és a választói névjegyzék felállítására vonatkozó 
szakaszainak a módosítása.  

A törvény 2., a 29. és 52. szakaszát újjakkal kell helyettesíteni.  
A 2. (új) szakasz meghatározza a nemzeti tanács fogalmát és általános illetékességi 

körét. Ezzel a szakasszal összhangba kell hozni a törvény többi rendelkezését.    
A 29. és 52. szakaszokat is újjakkal kell helyettesíteni, amelyek nem diszkriminálnak, s 

tényleges legitimitást biztosítanak a leendı nemzeti tanácsnak. A cél az, hogy a vajdasági 
magyaroknak a választó listára való felvételkor ne kelljen nyilvánosan feljelentkezéssel 
megvallani nemzetiségüket, ugyanakkor, ha mégsem szeretnének rajta lenni a magyar választók 
névjegyzékén, akkor ezt is megtehessék.  

Továbbá, a magyar választók névjegyzékének alkalmazhatónak kell lenni akkor is, ha 
belátható idın belül a szerb alkotmánynak megfelelıen a szerb választási törvény bevezeti a 
szavatolt parlamenti helyek intézményét. Az új törvényes rendelkezésnek meg kell felelnie 
mindezeknek a követelményeknek.  
 

A módosításra javasolt szakaszok a következık: 
 
2. szakasz 

A nemzeti kisebbségek/kisebbségi közösségek kollektív kisebbségi jogaik 
megvalósítása, önazonosságuk megırzése és önkormányzati joguk érvényesítése érdekében 
közvetlen választásokon nemzeti tanácsot választanak. 

A nemzeti tanács a nemzeti kisebbségi autonómia legfıbb képviseleti testülete, amely 
feltárja, megfogalmazza, kifejezi és képviseli az illetı kisebbség identitásának megırzését 
biztosító érdekeket, továbbá hogy a Szerb Köztársaság hatalmi szerveivel kialakított demokratikus 
dialógus alapján, biztosítsa a kisebbségi közösség megmaradását, szellemi és anyagi kultúrájának 
megırzését, valamint fejlesztését. 

A nyilvántartásba való bejegyzéssel a nemzeti tanács jogi személyiséget szerez.  
 
2./a szakasz 

A nemzeti tanácsnak döntéshozatali joga van a kultúra, az oktatás, a nemzeti kisebbség 
nyelvén történı tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén és részt vesz 
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az állami szerveknek az említett területekre vonatkozó döntéshozatalában. E területeken 
intézményeket, gazdasági társaságokat és egyéb szervezeteket alapít.  

A nemzeti tanács megvitat és állást foglal minden – az illetı kisebbséget érintı, a 
nemzeti kisebbségi jogok és szabadságok megvalósulása, valamint a nemzeti kisebbségi 
identitás megırzése szempontjából – fontos kérdésben is. 

A nemzeti tanács álláspontjairól értesítik a belföldi és – szükség szerint – a külföldi 
közvéleményt, napirendre tőzés és megvitatás, valamint megfelelı intézkedések megtétele 
végett megküldik azokat az illetékes szerveknek, amelyektıl állásfoglalást, tájékoztatást és 
felvilágosítást kérhet. 

A nemzeti tanács törvényben szabályozott véleménynyilvánítási, javaslattételi és 
egyetértési jogkörének megszegésével meghozott jogi aktusok a törvény erejénél fogva 
semmisek. 
 
2./b szakasz 

Az illetékes hatalmi szervek kötelesek 30 napos határidın belül napirendre tőzni a 
nemzeti tanácsok által megfogalmazott kérdéseket és azok megvitatási idejérıl kötelezıen 
értesítik az érintett nemzeti tanácsot, valamint meghívják annak képviselıjét az ülésen, valamint 
a vitában való részvételre.  

Az illetékes hatalmi szerv, amennyiben elutasítja a nemzeti tanács által javasolt kérdés 
megvitatását, illetve a nemzeti tanácsnak a kérdéssel kapcsolatos álláspontját, köteles a 
napirendre vonatkozó teljes anyagot 15 napos határidın belül állásfoglalásra megküldeni a 
Tartományi Képviselıháznak és a kisebbségi jogokban illetékes minisztériumnak. 

A Tartományi Képviselıház és a kisebbségi jogokban illetékes minisztérium köteles a 
kézbesítéstıl számított 30 napos határidın belül értesíteni a nemzeti tanácsot a vitatott 
kérdésben kialakított álláspontjáról.  
 
29. szakasz 

A nemzeti tanács tagjainak megválasztása általános, többpárti, idıszaki, egyenlı, 
közvetlen és titkos szavazás útján történik, listás – részarányos választási rendszerben. A 
mandátumok elosztása során a természetes küszöb érvényesül. 

Minden választói joggal rendelkezı kisebbségi polgárnak joga van, hogy feliratkozzon a 
kisebbségi választói névjegyzékre és részt vegyen a nemzeti tanács tagjai megválasztására kiírt 
szavazáson, illetve, hogy ne szerepeljen ezen a névjegyzéken. 

Az illetékes közigazgatási szervek a rendelkezésükre álló hivatalos adatok alapján 
állítják fel a kisebbségek választói névjegyzékét. Ez a névjegyzék szerves része az általános 
választói névjegyzéknek.  

Az illetékes közigazgatási szerv annak az elvnek megfelelıen, hogy a kisebbségi 
választói névjegyzék kivonata az általános választói névjegyzéknek, állami feladatként végzi a 
dokumentum felállítását és naprakész gondozását.  
 
52. szakasz 

A tényrıl, hogy rákerült az elızetes névjegyzékre, hivatalos értesítést küldenek minden 
érintett választópolgárnak, és nyilvános felhívást tesz közzé, melyben értesíti az 
állampolgárokat, hogy felállt az elızetes kisebbségi választói névjegyzék. A személyi száma 
alapján mindenki megállapíthatja, rajta van-e a névjegyzéken. 

A hivatalos értesítésnek, azon túlmenıen, hogy a választópolgárral közlik, hogy 
rákerült-e a névjegyzékre, tartalmaznia kell a névjegyzék véglegesítésének és kezelésének a 
rendjét is. 

A kisebbségi választói névjegyzéken való jelenlét nem kötelezı.  
A hivatalos értesítésben közölni kell: amennyiben az állampolgár nem kíván szerepelni 

a névjegyzéken, s ezt az óhaját 30 napon belül az értesítéshez mellékelt válaszlevélben jelzi, 
akkor nem kerül fel a végleges névjegyzékre.  

Az állampolgár, ha saját döntése alapján rajta marad az illetékes hatóság által felállított 
névjegyzéken, e döntését késıbb – a választói névjegyzék kezelésére vonatkozó általános 
szabályoknak megfelelıen – megváltoztathatja. A leiratkozásra vonatkozó kijelentést a polgár 
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megfelelı írásos formában juttatja el a névjegyzéket kezelı illetékes szervhez, vagy ilyen 
szóbeli nyilatkozatot tesz a névjegyzéket kezelı hatóság elıtt. 

Azokat a polgárokat, akik nem kerültek fel a választói névjegyzékre, de szeretnének 
feliratkozni, azt az illetékes szerv – teljes diszkréciót biztosítva – megfelelı formában tett 
kijelentése alapján felírja a választói névjegyzékére, aki viszont nem kíván rajta lenni, az 
megteszi az erre vonatkozó kijelentést és lekerül a névjegyzékrıl. 

A véglegesített választói névjegyzékbe való felvételérıl minden érintett állampolgár 
határozatot kap.   

A le- illetve a feliratkozási kijelentések megtételére és az erre vonatkozó fellebbezési 
határidık letelte után az illetékes állami szerv véglegesíti a névjegyzéket. A névjegyzék 
felállásának tényét az illetékes állami szerv a szerbiai Hivatalos Közlönyben teszi közzé. 
 
 
Újvidéken, 2009. október 20-án. 
 
1. Matuska Márton elnök – Újvidéki Diáksegélyezı Egyesület, Újvidék, 
2. Matuska Mária elnök – Újvidéki Magyar Olvasókör, Újvidék 
3. Papp Ferenc elnök – Nagy Sándor Mőemlékvédı és Hagyományápoló Egyesület, Újvidék, 
4. Bozóki Antal elnök – Árgus Szerbiai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület, Újvidék, 
5. Nagy Margit elnök – Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék 
6. Dulka Andor elnök – Ürményházi Ifjúsági Klub, Ürményháza, 
7. Gubás Jenı elnök – Aracs Társadalmi Szervezet, Szabadka, 
8. Czabafy Ágnes elnök – Wass Albert Követıinek Asztaltársasága, Zenta, 
9. Margit Zoltán elnök – Földmőves Egyesület, Csóka 
10. Ádám István elnök – TAKT, Temerin 
11. Sípos Piroska elnök – Vox Humana Emberbaráti Szolgálat, Topolya és 
12. Kovács László elnök – Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományırzı és Néprajzkutató 
Társulat, Topolya.  
A javaslatot az alábbi vajdasági magyar pártok is aláírták: 
1. Ágoston András elnök – Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP), Temerin 
2. Dr. Páll Sándor elnök – Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK), Óbecse  
3. Rácz Szabó László elnök – Magyar Polgári Szövetség (MPSZ), Zenta 
__________ 
* http://www.vajma.info/cikk.php?ar=tukor&id=2943  (2009. október 21.); Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt, HÍRLEVÉL VII. évf. 160. szám (2009. október 21) és Miniszterelnöki Hivatal, 
Nemzetpolitikai Ügyek Fıosztálya, Reggeli Sajtófigyelı (2009. október 22.) 
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Dr. Constantinovits Milán: A közép-európai átalakulás és az Európai Unió 
 
 

Bevezetés 
Tanulmányomban a közép-európai államok politikai-gazdasági átalakulásának 
eredményeivel, problémáival kívánok foglalkozni, ezen országok európai uniós 
kapcsolatrendszerének tükrében. 

Érthetı módon elsısorban magyar szempontból vizsgálom a ma már történelemmé vált 
gazdasági átalakulást, keresve a felemelkedés és összekapcsolódás lehetıségét a Kárpát-
medencei magyarság számára az adott európai uniós keretek között. 

Az értekezés elsı részében az átalakulás menetét és tapasztalatait elemzem, a második 
részében pedig a lehetıségek megvalósításának feltételeit veszem számba. 
 
I.  Átalakulás: hogyan, mivé? 
Húsz éve, 1989 ıszével kezdıdött el a volt szocialista országok átalakulása, átalakítása, 
amit a nyugati politikai-gazdasági szakirodalom tranzíciónak hív, átmenetnek a 
szocializmusból a kapitalizmusba. 
Mi is történt? Ekkor engedte ki az NDK-sokat Magyarország, ekkor, október 23-án 
deklarálta Szőrös Mátyás ideiglenes magyar köztársasági elnök, hogy Magyarország ezentúl 
nem Népköztársaság, hanem „csak” Köztársaság. Ekkor kezdıdött el Magyarországon az 
ún. spontán privatizációs folyamat is.  
Romániában kitört a „forradalom”, és megdöntötték Ceausescu diktatúráját. 
Vizsgáljuk meg a folyamatokat, az átalakulást világgazdasági szempontból! 
Húsz év távlatából a spontánnak tőnı folyamatok mögött logikus és szervezett történéseket 
láthatunk. 
Nézzük a tényeket: 
1. A Szovjetunió elveszítette a „langyos” háborút, azaz az esélyét annak, hogy 

lépést tartson az USA-val a fegyverkezési versenyben. Reagan elnök csillagháborús 
tervének kommunikációs blöffje megtámogatva az elfogadott költségvetési 
ezermilliárdokkal térdre kényszerítette a Szovjetuniót. Gorbacsov megkezdte 
tárgyalásait, amelynek végeredményére senki sem gondolhatott akkor még. 
Nevezetesen arra, hogy a Szovjetunió megszőnik, és ezzel eltőnik egy katonai atom-
szuperhatalom. Oroszország ma egy minden szempontból közepes atomhatalom.  

2. Az addigi bipoláris világrend fölbomlott és csak egyetlen katonai szuperhatalom 
maradt, az USA. 

3. Nézzük meg a globalizáció hatásait az Európai Unióra és a fölszabaduló-átalakuló 
közép-európai országokra! Az EU az új világrend kialakulásával azonnal kibıvült 
(gondolok itt a német újraegyesülésre), és evidensnek tőnt a jogi értelemben vett 
tagországi bıvülési folyamat.  

A közgazdasági integrációs szakirodalom szinte axiómának tekintette, hogy a 
meglévı integráció bıvítése csak a hasonló fejlettségő országokkal elınyös. Ilyen 
ország a volt szocialista országok között nem volt. De a három viszonylagosan 
legfejlettebb fejletlen ország: Magyarország, Csehország és Lengyelország potenciális 
tagjelöltté vált. 1990-1991 után a közép- és kelet–európai országok társult tagsági 
státuszt kaptak az EU-tól és deklarálták, hogy az EU teljes jogú tagjaivá kívánnak válni.  

A bıvítés és az integráció mélyítése szembekerült egymással az 1992/1993-
as maastrichti szerzıdésben, hiszen az EU a gazdasági integráció megvalósításának 
legmagasabb fokát tőzte ki célul, a monetáris uniót, azaz a közös pénz, az euró 
bevezetését. A monetáris unióhoz való csatlakozás feltétele az azóta is érvényes és 
sokat vitatott ún. maastrichti konvergencia kritériumok . 

4. Témánk szempontjából azonban érdekesebb és a jelenkori események tükrében 
(gondolok itt a szlovák nyelvtörvényre, avagy Székelyföld autonómia törekvésére vagy 
éppenséggel Szerbia jövıbeli EU-tagságára) fontosabbak az 1993. évi ún. koppenhágai 
kritériumok . Az EU bıvülése során elıször határozta meg deklarált politikai-gazdasági 
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értékeit a tagjelölt országok számára mint csatlakozási kritériumokat. Tekintsük át ezt a 
négy feltételt: 
A, Stabilan mőködı demokratikus intézményrendszer, amely garantálja a 
jogállamiság érvényesülését, az emberi jogok érvényesülését általában és konkrétan 
biztosítja a kisebbségek védelmét, jogaik tiszteletben tartását. 
B, Mőködı piacgazdaság, amely garantálja a piaci verseny szabadságát. 
C, Az EU-tagságból származó kötelezettségeknek eleget kell tenni (pl. befizetések), a 
közösségi joganyag kötelezı és azonnali átvétele. 
D, Az EU céljainak, intézményeinek elfogadása, jogi, gazdasági és politikai téren. Az 
euró bevezetésére tett kötelezettségvállalás. 

5. 2004. május 1-vel az EU 10 országgal bıvült, 2007-ben pedig Románia és Bulgária 
csatlakozásával 27 tagúvá bıvült az EU, amely így a világ elsı számú gazdasági 
hatalmává vált. 

 
II.  A csatlakozás mérlege 
 
1. Az EU mint a „demokrácia ıre” 
Magyarország számára a majd öt év tapasztalata alapján nagyfokú kiábrándultság jellemzi 
az eredményeket. Az EU deklarálta szép emberjogi elıírások, normák az elvárások és 
deklarációk szintjén maradt.  

A magyarországi 2006. október 23-i budapesti rendıri brutalitást az EU intézményei 
hivatalosan nem ítélték el. Az akkori Gyurcsány-kormány antidemokratikus és emberi 
jogokat sértı tevékenységét „belügynek” tekintették, és farizeus módon emberjogi 
problémákat az EU hivatalos szervei csak az EU-n kívüli világban észleltek.  

Ezzel a kettıs mérce alkalmazásával tulajdonképpen precedenst teremtett, hiszen három 
évvel késıbb, 2009-ben a szlovák nyelvtörvény esetében sem foglalt állást az EU egyik 
legfontosabb szerve, a Bizottság, hanem két EU-s tagország „belügyének” tekintette.  

Éppen így a Magyar Köztársaság elnökének, Sólyom Lászlónak a 2009. augusztus 21-
én történt kitiltását ill. be nem engedését Szlovákiába szintén tagállamok közti belügynek 
minısítették. Pedig ebben az esetben nem csak az EU alapvetı emberjogi álláspontja sérült, 
továbbá az EU alapelve, az ún. egyenlı nemzeti bánásmód elve, hanem Szlovákia tételesen 
megszegte az általa elfogadott és ratifikált schengeni egyezményt is. 

 
2. Gazdasági „eredmények” 

Gazdaságilag az EU csatlakozás története igazolta az integrációs elméleteket, 
nevezetesen, ha egy integráció nem azonos fejlettségő országokból áll, akkor a fejletlenebb 
tagország az integráció gazdasági vesztese lesz, a fejlettebb pedig a nyertese. 
A tıkeszegény hazai (ipar)vállalatok a liberalizált integrációban nem tudták fölvenni a 
versenyt a multikkal. Az EU fejlettebb országainak multi cégei fölvásárolták ezeket a 
cégeket (amelyek korábban a konkurrensei voltak) és vagy bezárták ıket, vagy 
„integrálták”. Magyarországon pl. tavaly zárt be az utolsó cukorgyár. Összeszerelı üzemek 
azonban létesültek, kihasználva az alacsony munkabéreket. Egy furcsa ún. duális gazdaság 
jött létre Magyarországon, ahol az éves GDP cca. 60 %-70 %-át a nagy külföldi multi 
cégek adják, miközben a magyar munkaerı csak cca. 30 %-át foglalkoztatják. A kis-és 
közepes vállalatok (KKV-ék) az igazi munkaadók. A gazdasági fejlıdés, avagy recesszió 
ezért – jelenleg – a külföldi cégek tevékenységének függvénye, ezek stratégiájának 
befolyásolására, pl. profitrepatriálási szándékukra a magyar kormánynak igen kevés 
ráhatása van.  

További probléma, hogy a bank-biztosítási szektor nagy része, a közüzemi szolgáltatók 
(gáz, áram, vízmővek) szintén külföldi tulajdonba kerültek és a piaci árverseny erısödése 
helyett inkább árkartellek alakultak, a szolgáltatások színvonala pedig nem javult. 
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3. Az átalakulás mérlege a társadalom tagjainak szemszögébıl 
Az egyén szintjén elınyként jelentkezik (fıleg a nyelvet beszélı fiatal szakemberek 
számára) a relatíve szabad munkaerı mobilitás az EU-n belül, az utazás szabadsága és a 
globalizáció fogyasztási-technikai szférájához történı szabad hozzáférés. 
Az életszínvonal egészében véve stagnál, az elmúlt három évben csökkent. 
A látható infrastrukturális fejlıdés mögött (autópályák, völgyhidak, a 20 éve épülı 4-es 
metró etc.) az állam (ill. Budapest) drasztikus eladósodottsága áll, fantasztikus, Rejtı 
Jenı-regényekbe illı korrupciós ügyekkel terhelve (ld. BKV).  

A családok a korábban elért életszínvonaluk megtartása érdekében (saját tulajdonú, 
1990-es években megvett lakás, átlag 13 éves autó esetleg egy lízingelt új Suzuki) 
eladósodtak. Közgazdasági paradoxonként nem hazai valutában, forintban, hanem svájci 
frankban, japán yenben és „természetesen” euróban. Az összeomlás elıre borítékolható volt 
a nemzetközi hitelválság nélkül is, hiszen a forint a nagy importırök érdekében tartósan 
felülértékelt volt. (pl. 2008 júniusában a balatoni közértek és pénzváltók 1 euróért cca. 210 
forintot adtak.) 

Társadalmi szinten jellemzıvé vált a létbizonytalanság, az egzisztenciális 
kiszolgáltatottság érzete, amelyhez húsz év alatt nem lehet hozzászokni. Magyarország az 
egymillió kényszervállalkozó országa lett (2009 augusztusában 1 millió 10 ezer regisztrált 
egyéni vállalkozó volt, miközben a gazdasági szervezetek száma 1 millió 670 ezer volt) 
elsısorban a munkaadók adó- és járulék „optimalizálási” stratégiája miatt. 

Az elmúlt öt évben Magyarország az EU nettó befizetıje volt, kivéve a tavalyi évet, 
amikor a statisztikai adatok alapján nettó 1 milliárd euró többletet értünk el. Ez a magyar 
GNI cca. 1 %-át jelenti, ennyit kell befizetni az EU költségvetésébe évente. Egy adott EU-s 
tagország saját GNI –nak (Bruttó Nemzeti Jövedelem) cca. maximum 4 %-át kaphatja meg 
különféle támogatások formájában. Ezek többségében utófinanszírozott projektek ill. 
önrészhez kötött támogatások. Másrészt pl. a közös kereskedelempolitika alapján a 
vámbevételek 75 %-át a közös költségvetésbe azonnal be kell fizetni. Magyarország 
számára ez is jelentıs költségvetési kiesést jelentett és jelent a jelenben is.  

A KKV-ék és civil szervezetek számára a szinte teljesen átláthatatlan pályázati bírálati 
rendszer, az EU-s „pénzek” lehívását szolgáló intézményi struktúra megbízhatatlansága az 
intézményesített korrupciót valósították meg. (Erre utal a magyar nyelvben szakkifejezéssé 
vált „zuschlágolás” is, amely fölváltotta a már történelmi „tocsikolás” fogalmát.) 
 
Zárógondolatok, kiutak, javaslatok 
 
1. A liberális friedmani monetáris gazdaságpolitika, a szélsıségesen individualista 

és nemzetállam ellenes filozófia látványosan és csúfosan megbukott az egész nyugati 
világban a 2008-2009-es pénzügyi válság következtében. A piac nem mindenható és az 
államoknak kellett megmenteni a válságot okozó bankokat. Ez ugyanakkor lehetıség is: 
hogy olyan nemzeti kormányunk legyen, amely szakít ezzel a filozófiával és figyel a 
lehetıségek kihasználására, változtat a gazdaságfilozófiáján és a nemzeti komparatív és 
kompetitív elınyök kihasználását segíti. Az olcsó munkabérő országimázs helyett az 
intelligens és kreatív emberekre, azaz a szakértı munkavállalókra, az oktatási, az 
egészségügyi, a turizmus szektorokra, a bioföldre, a napfényes órák számára, a 
termálvízre és egyáltalán a vízkincsre kell építenie nemcsak a kommunikációt, hanem 
az új gazdaságpolitikát is. 

 
2. Kiismertük az EU mőködési mechanizmusát. Ez egy lehetıség, hogy kihasználjuk a 

lehetséges források teljességét. Új intézményrendszert, pályázati feltételrendszert 
kell létrehozni, a saját forrás megelılegezésére speciális állami tulajdonú 
pénzintézeteket kell alapítani. 

3. Az EU deklarált elveit csak gazdaságilag erıs ország vagy országcsoport együttes 
föllépése tudja érvényesíteni. A közös érdekérvényesítésben kölcsönösen elkötelezett 
gazdasági-politikai szövetségeseket kell szereznünk az EU intézményrendszerein 
belül. 
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4. Az EU-n belül megvan annak a jogi, politikai lehetısége, hogy Erdélyben 
megvalósuljon a Székelyföld-autonómia, Szerbia EU-s csatlakozásakor pedig már 
rendelkezhet a Vajdasági kulturális autonómiával, amely akár továbbfejleszthetı 
gazdasági-politikai autonómiává is. Ne felejtsük el, hogy Spanyolországban mőködik 
a Baszkföldi Autonómia és a Katalán Autonómia politikai, kulturális és gazdasági 
jogokkal. (Más kérdés, hogy a baszkok elégedetlenek az elért autonómiával, amely 
önkormányzati szintő függetlenséget jelent a központi hatalomtól és el kívánnak 
szakadni Spanyolországtól, egyidejőleg az EU-nak szuverén módon kívánnak a tagjai 
maradni. A katalán kormány /a „Generalitas”/ viszont elismeri a spanyol kormány 
fennhatóságát és teljes mértékben elégedett a kulturális /katalán nyelvhasználat etc./, 
politikai, gazdasági tartományi /önkormányzati/ szintő autonómiájával. Az EU 
egyébként hivatalosan és informálisan sem támogatja Baszkföld szeparatizmusát, annál 
kevésbé, mivel a francia területen lévı baszkok autonómiájáról még nincs szó.)  

Ennek a lehetıségnek alapfeltétele, hogy nyilvánvalóvá kell tenni a jelenlegi 
farizeus kettıs mérce elfogadhatatlanságát, hiszen amilyen jogokat élveznek a 
baszkok, a katalánok, a 65 ezer német lakos Belgiumban, ugyanolyan jogok illetik 
meg a Kárpát-medencei magyarokat is.  
Alapfogalommá kell tenni a nemzeti avagy nemzetalkotó ıshonos közösség 
fogalmát, a kisebbség fogalma helyett. Ez a fogalom már most is létezik (pl. a 
katalánok esetében), amit tennünk kell, az az, hogy Brüsszelben ezt a fogalmat a 
Kárpát-medencei, de a Magyarországon kívül élı magyarokra is értsék ! 
 

5. A Kárpát medencei magyarok EU-s állampolgárokká válásával együtt lehetıség 
nyílik  a kettıs (magyar) állampolgárság intézménye alapján a hatékony magyar 
érdekvédelemre – egy gazdaságilag-politikailag erıs és dinamikusan fejlıdı 
Magyarország esetén – és ekkor a magyar nyelv és kultúra meghatározó közvetítı 
szerepet tölthetne be a Kárpát-medencében. 

 
      Dr. Constantinovits Milán Ph.D., egyetemi docens 
 
 

Budapest, 2009. október 23.     



40 

László Péter Sándor: A Kárpát-medencei politikai 
autonómiafolyamatok történelem-földrajzi kérdései 

 
 

BEVEZETÉS 
 
A jelen esetben valószínő addig nincs politikai értelemben vett valós – azaz területi – 

autonómia, amíg minden iskolában és minden egyes templomban nem imádkoznak érte. 
Az értelmileg fennköltebb társadalmi tudatosság, azaz szakszerőbben az értelmiségi 

értékırzés-értékrend szerint véve „mérvadóbb” azaz morált-vigyázó erkölcsösebb politikai 
köröket is a kérdéskörben a legnagyobb kín, és zavarodottság jellemzi. 

1. Az MPSz kiállt – harcosan – az autonómia mellett (Székely Nemzetgyőlések „felsı 
Gyergyóban” illetve Székelyudvarhelyen) – pragmatikus eredmény… semmi. 

2. A RMDSZ csak a választásokon tetette ki tüzes és harsogón-harcos szellemő 
„giga-plakátjait” hogy „A Székely Autonómia”, de választás után sürgısen 
letette a „polcról” azaz a hirdetési felületeirıl, saját szemmel láttam, mint illegális 
választási aktivista, mégpedig egy harcias-dinamikus székely szék széki 
központjában, azaz „fıvárosában”. (Ezt a jágói szembesülés-élményt nem is… de 
a milícia igazoltatását azért megúsztam.) 

Románia EU belépésekor Orbán Viktort az udvarhelyi Szász Jenı elnök  (MPP) és Tıkés 
püspök megkérte, hogy elıbb szavazzák meg a belépést, és majd csak  utána a harcolhatnak 
keményen az autonómiáért. Itt viszont nem vagyok személyes tanú. (Híradások szerint: Orbán 
V. NEM egykönnyen bár, de meghajolt, mert az elsıségi vélemény, - azaz a mérvadó álláspont 
az erdélyi ebben a kérdésben.) 
Amikor most és itt beszélgetünk a példákról: azért elızménynek igencsak sok mindent 
elmondhatunk. S „teszik” ezt nem kevés tanulsággal.  
 

1. a Római Birodalom a párthusoknak, médeknek nevezetes, sıt elhíresült autonómiát 
adott meg Kr.e. 100-ban, de akkor, csak amikor rájöttek, hogy ık (mármint a Párthus 
Birodalom) a magashegyek miatt gyakorlatilag immár legyızhetetlenek. 

2. Ugyancsak a Római Birodalom a jászoknak/jazigoknak adott hasonló jogokat Daruvár 
központtal Kr. u. 200-ban (ık jazigok, és szarmaták és valószínősíthetıen tévesen 
azonosítják a jászokkal, mely utóbbi Alán=Kaukázusi nép), mindez történt immár a 
Kárpát-medencében közvetlenül a számunkra fura nevezető Papuk-hegység mellett. 

3. Volt Autonómia a valódi jászokkal (alánok) kapcsolatosan ez a redemtio probléma, 
amit a nagykunokkal és a kiskunokkal együtt rendeztek „kapitányságokba”. De ez már a 
14. sz. történelme, azaz ezer évvel késıbbi. 

4. Redemptió-jellegő autonómia illette a hajdúkat is, de ennek történelme 
bonyodalmasabb, és igen messze kanyarodnánk a tárgyalásával. 

5. Végül voltak az autonóm-nemesi vármegyék, mint (Zala Vármegye, Karakó vármegye). 

6. Legvégezetül osztogattak a megszállók is szerbeknek, románoknak ún. határır 
autonómiát (Temesi bánság, nevezetesen 99 falura, illetve helységre terjedt ki, hogy az 
oszladozó Oszmán birodalom útóvéd harcaitól védjék az Osztrák-Magyar Monarchiát. 
De ez inkább afféle területfejlesztési kísérletezgetés volt Bécs és a kancellária részérıl. 
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Ennek iszonyatos táj- és talajpusztítás: erdırombolás lett a következménye, a 
demográfiai határok végleges eltolásán túl.) 

7. A világháborús elıszelekben, az az által kiváltott zavarodottságban még a fondorlatos 
Habsburgok is adtak a szerbeknek autonómiát (SHS-elızményei). 

Záradékképpen és talán figyelmeztetésképpen az „elmaszatolt autonómiákra” G. G. Dej, 
kommunista balkáni miniszterelnök (Románia) alapjaiban túl- vagy félreérthette Lenin 
nemzetiségi politikáját és a magyaroknak „véletlenül” autonómiát adott Erdélyben. Mint 
„adtak” a Nagy Modell esetében, a következetesen antiszemita irányvonalat követı szovjetek a 
zsidóknak a távol-keleti Szibériában. 
Végül a „maszatolás” és Tények: 
 
1. Voltaképpen sajnos ez pseudo-autonómia volt, azért mert nem alakulhatott meg a 

Parlament az autonómián belül (Marosvásárhely központtal sem). 

2. Nem lehetett saját rendırséget, csendırséget felállítani, de még csak saját 
tőzoltóságot sem engedélyeztek. 

3. Viszont a területhatárokon kiírták, nevesen: Magyar Autonóm Tartomány. Itt a 
milícia is máshogy „legénykedett” amennyiben átlépte a határt. És ez akkor sokat – nagyon 
sokat számított. 

4. Volt egy szerencsés kézzel választott magyar tartomány-vezetı azonban, aki 
serény és derék ember volt, és valamelyes érdekvédelmet és érdekképviseletet így 
mégiscsak ki tudott fejteni – jobbára kijáró politikával – ebben a visszás közjogi felállásban. 
Ehhez képest mindenképpen visszalépés volt azonban N. Ceausescu elsı lépéseinek egyike 
mely – a térképabroszról is és a valóságról is – eltörölte ezt a tartományt, amely – legalább 
az atlaszokban létezett Marosvásárhely – „virtuális” – központtal. 

Ennek tanulságaként azonnal felmerül. Így kell-e ennek lennie?  Kérdenénk s joggal 
felcsigázódva….. Így törvényszerő-e ez Európában?!? Nem, – ez az egyértelmő válasz. S a 
válasz: a Svéd-Finn Egyezség, a svédek és norvégok lappokkal való egyezsége. A finnek 
hasonló szándékai, meg Dél-Tirol. De kezdjük az aktuálpolitikánál: 
 

1. Az EU szerepe. Az EU harcos segítıje a demokrácia-fokozatoknak, és autonómiáknak 
benne – csak az EU-n kívül  legyen (Tibet). 

2. Az EU voltaképpen nem rendelkezik hatékony külpolitikával. Csak „doxológiákkal” él 
e téren. Kötelezı erejő Chartákat nem alkot: csakis Ajánlást, Okiratot, Határozatot. 

3. A fı baj mégis az ENSZ-szel van, mert ez az integráció a „fı-ludas” abban, hogy 
egyáltalán nem kezdeményezik a Kollektív Emberi Jogok Chartáját,  a 
Személyi/Emberjogi és a Gyermekjogi Chartához hasonlatosan (Genf, Párizs). 
Tudjuk, azért hogy az Emberjogi Charta végrehajtási utasítása mit is ér valójában, de 
legalább hivatkozni lehet rá a kormány elleni perekben. (Itt illetékességben: 
Luxembourgi Bíróság perei.) 

(Megjegyzés: Amikor ezt az EU-t ez ügyben „gyötörjük”, petíciókkal bombázzuk, akkor mintha 
borsót tennénk sima falra. Az ENSZ pedig egyre gyengébb integráció a NATO mellett. Mit 
tegyünk? – errıl szól e tanulmányvázlat) 
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A CSATÓ-FÉLE TERV 
Csató I. József urat személyesen ismerem, sıt elsık egyike voltam – lehettem, akinek 

Balatonszárszón (TF budapesti „utórendezvényén”) megmutatta az Autonómiaterv 
Alkotmányozási Vázlatot, mégpedig elsı átnézeti (munkaközi anyag formájában) feltárta 
elıttem szakmai véleményezésre. Ezt természetesen nagy megtiszteltetésnek vettem és politikai 
(oktatáspolitika, nevelés, szakképzés) ügyekben meg is tettem az észrevételeimet, amit ı 
kedvesen megköszönt.  

Mi is volt a terv lényege?  A tervet le akarta vezetni a szabályos ügyrendi csatornákon, 
fórumokon, azaz az RMDSZ-en, annak apparátusán, majd mikor látva annak MSZP-sedését a 
következı etapként az MPSz/MPP-vel bonyolódott hasonló tárgyalásokba. Végül megfáradva a 
csatát feladta és (elnöki, alkotmányozási funkcióiból) visszavonult. A „fısodratú” politika 
mindvégig sajnos részvétlen volt vele, de nem biztos, hogy tudatlanságból, hanem sokkal 
inkább megtévesztés okán (fent említett szemléletes példa már említésre került a RMDSZ 
megtévesztı „giga-plakátjaival” kapcsolatosan). Az mindenképpen felemelı, hogy a 
székelyudvarhelyi 2009. ıszi SZNT- kongresszus az ı anyagát fogadta el vitaanyagként. 

Nehéz tehát egy eleven, és életképes tervet elımutatni a Délvidék hasonló jellegő – s 
hasonlóan égetı – problémáinak enyhítése, esetleg megoldása számára. S éppen követendı 
példaképpen. 
 
VOLT EGYSZER… 

Volt egyszer egy autonómia. Neve pontosan: Magyar Autonómia volt. Mindez 1963-
ban szőnt meg. Az én saját szamárfülesre olvasott Ált. Isk. Földr.-i Atlaszomban (1961) a 
térképsarkok a 15. oldalon voltak leginkább letöredezve. Itt, azaz a „Románia, Jugoszlávai, 
Bulgária, és Albánia” – ma már kissé avult – titulusú térképlapon lehetett tanulmányozni ezt a 
pseudo-autonómiát teljes kiterjedésében. A Lakócza-csúcs Ny-DNy-i lejtıin kezdett a határ 
kígyózni északra. (Miért hagyták ki a regényes és príma pecázó-helyekként nyilvántartott 
kristálytiszta hegyi-vizeket, rezes-málos réteket, híúzban gazdag vadászterületeket, – ezt máig 
nem tudni. Talán a román csendırség „dugnivaló” lóállománya miatt?). A további 
„határvágásban” a nevezetes Nemerén – annak is fıgerincén – átment a határvonal és a Gyilkos-
Békás havasból is jókorát „lecsalt”, még nem is beszélve a teljes Csalhóról, no meg a feléje 
kanyargó Besztercérıl, ahonnan azután a történelmi „olló” nyesett Székelyhágótól keletre 
mindent: tehát Hollósarkát, Gyergyóhollót, Gyergyótölgyes-járásközpontot, Rez- és Péntek-
patakát teljesen lehagyták. Tették ezt teljes Besztercei-havasostul, Borszéki-havasostul 
egyetemben. Az ısi Dézs így sajnálatosan kimaradt – pedig Székelyföldre vezetı vasúti gócpont 
– és szerencse, hogy Déda bekerült, de már teljesen késın mert mára már uralkodóan román 
város lett a dédai festıi Maros-áttörés nyugati kapujában. 

„Megfelezték” a fıgerincénél éppen a Kelemen-havast és az Istenszékénél fordulva újra 
délnek fordították a képzeletbeli – mővi-határt. Az evangélikus Szászrégen külterületének a 
határa majd éppen csak, hogy beletartozott egy parányi Mezıfölddel, majd megkerülve – nem 
túl nagy ívben – a tartomány központját magát Marosvásárhelyt – Segesvárt kihagyva –, 
Sepsiszentgyörgyöt meg éppen hogy csak bevéve – nos innen már ismét a nem túl magas 
Lakócza felé haladt.  

De mővelte a térképasztalon ügyködı mindezt úgy, hogy Háromszék déli részét 
ügyesen lefőrészelte. Csakúgy, mint Bélbort északon és a Gyilkost-Békást keleten. Ki tudja 
milyen fehérasztalnál elkoccintott történetekrıl suttogott a fáma.  

Maradt tehát „érintetlen” négy város benne. Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, 
Kézdivásárhely és Székelyudvarhely. No meg kakukk-tojásként az envangélikus – de teljesen 
magyar érzelmő Szászrégen. Ámde Marosvásárhelyhez és Sepsiszentgyörgyhöz olyan közel 
haladt a határ, hogy a román invázió fékezhetetlenné vált. (Lásd fél évszázadra rá az ún. 
„marosvásárhelyi véres pogromszerő-események”). 

Ezt a furcsa, feszültségeket is okozó helyzetet sem tőrhette el a conducator és uralomra 
jutása elsı gesztusaként még ezt a parányi – és csonkolt – lehetıséget sem tőrhette – még ezt is 
eltörölte. 

Összegzésül: meg kell állapítani manapság már láthatóan, hogy egyes városoknak jót is 
hozott mindez (Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely, és fıként Székelyudvarhely. 
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Nem egy ettıl megduzzadt beruházásában, munkahelyteremtésében játszott szerepet és zömük 
mára megyei jogú várossá lett). Az infrastruktúrát – persze hogy a turizmust hazánk irányából 
ügyesen sorvasztani lehessen – szándékosan lezüllesztették, de a „rajon-szintő” beleszólás, a 
tanfelügyelet, és fıleg a manipulatív, azaz alattomos népkeveredés nem okozott (okozhatott) 
igazán nagy gondot. Egyes tanfelügyelıket ebbıl a korból még máig is hozsannázva emlegetnek 
(Csík-és Gyergyó-szerte). 

Más városok viszont iszonyatosan megsínylették demográfiailag, mentalitás, és 
népességvesztés tekintetében (Szászrégen, Marosvásárhely). Ezek a mentalitásbeli 
deprimációba „zuhanások” még sajnálatosan napjainkban is érzékelhetık, s tetten is érhetık 
éppen a választások során. (Választói aktivitás). 

 
A SZEMÉLYI AUTONÓMIA ÉS A TERÜLETI AUTONÓMIA 

A kisebbségi jogban az autonómiák négyféle formáját különböztetik meg: 
1. Területi autonómia 
2. Személyi autonómia (Horvátországban a nem-szerb kisebbség nyelvi és kulturális 

jogai.) 
3. Kulturális autonómia (fıleg csak oktatás, nevelés, nyelvhasználat ügyeire 

szorítkozik). 
4. Funkcionális autonómia (Az utóbbi elenyészı ritkaság. Egy-két funkciót ad az állam 

a kisebbségnek át: németországi dánok esete, és viszont). A vajdasági modell – sajnos – erre 
felé gravitál. Azért sajnos, mert a történelemföldrajzi adatok mutatják csak a területi 
autonómiák (Az antik világban például egyiptomi, párthus, méd, szkíta, macedon, szír, görög, 
jazig „Res Pulbikák” voltak fenntarthatók, csak ezek) látszottak életképeseknek. A kulturális, és 
személyi autonómia a konszenzus-dılések és csúsztatások csapdájába eshet. 

Elıbb a sajtót tiltják ki a szuverenitás és/vagy érdekegyeztetési nyílt tárgyalásokról 
(Vö. MÁV-érdekegyeztetés 2009. ısze), majd a hozott döntéseket 1. relativizálják, majd ezt 
követıen 2. érvénytelenítik (Elsı a magyar igazolvány, utóbbi a kettıs magyar állampolgárság 
parlament elé vitele). Az Ad. 1 és az Ad 4. Alkotmányba, vagy Alaptörvénybe vihetı. Egyéb 
jogok (szokásjog is) politikailag, geopolitikailag akár – de valósan körülbástyázhatják. Tehát a 
szőrın „fent-marad” a területi autonómia és a funkcionális autonómia. 

A teoretikus jogászok – valóban – ezt a két fı megoldást ismerik el pragmatikusan is 
megfelelı megoldásnak... Nos persze van még érv a kulturális autonómia, nyelvi autonómia, 
személyi  – meg effélék kerülnek elı minduntalan – mellett is. De fıleg, és alapvetıen nem a 
minoritások oldaláról látszódik ez végsı kifejletnek. Példa a lapp autonómia. Itt a svédek és a 
norvégok megadták a lappoknak a személyi autonómiát. A hatékony és tiszta megoldást keresık 
azonban (Eva Maria Barki - ıvele tavaly találkoztunk Burgenlandban1) látják a mai 
demokráciahiányos helyzetekben: csak a területi megoldás jöhet szóba valódi rendezésképpen. 

Ehhez azonban az anyaországi kormánytámogatás elengedhetetlen. (Ehhez súlyos, és 
sok adalékot ad a közelmúlt történelme: Vö. 1. 2004. dec. 5-ének éjsötét Mikulását, vagy 2.  a 
Magyar-Magyar Szintő Egyeztetıtanács felmondását, illetve a 3. Magyar Útlevél 
relativizálását). 

A személyi autonómia mért elégtelen, és hiátusokkal teli? – így merül fel ez a kérdés 
azokban, akik rettegnek a határozott vélemények hallatán, vagy annak megalkotásától – még 
belsı lelkiismereti fórumon is. A demokráciahiányos helyzet miatt. Ezt lehet hasonlítani a belsı 
Érdekegyeztetési Tanács mőködéséhez. Csakhogy itt a szuverenitás az egyeztetetési folyamat  
alkujának alapvetı tárgya, és nem pedig az „érdek” (szakmai, munkavállalói) – ıszinte, elszánt 
és vaskövetkezetességő  – védelme.  Két alapesetet vegyünk a példánkkal kapcsolatosan. 

 
1. Nincs tényleges demokrácia-deficit. Ezt feltételezve az „ún. ötszögő” 

neokorporális elvő Egyeztetı Tanács a tárgyalás mellett dönt. Így tehát felkészül, 
s tényleg leül tárgyalni. 

                                                 
1 Utalás a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány rendezvényére: „Tudomány és kultúra az Osztrák-
Magyar Monarchiában” c. nyári egyetem, Burgenland, 2009. július 9-16. 
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Ezek a corpus-ok: 

1.1. kormány/állam képviselıi (nem pártoké!, és nem uralkodó koalícióké), 

1.2. szakszervezetek (szakszervezeti Tv.),  

1.3. munkaadók-gyárosok szövetsége,  

1.4. munkavállalók (fıleg szervezettségbe nem tömörülık esetében: 
nagycsaládosok)  

1.5. kamarák. Amikor egyezség születik azt betartják, ezt garantálja az állam, a 
népképviselet (visszahívhatósággal), és legfıképpen a parlament 
(visszahívhatósággal). De a garanciák közt ott a GyOSZ2 és az erıs Kamarák. Nincs 
hát csúsztatás és csalás a megállapodások végrehajtási részében. 

2. Van egy valós demokrácia-deficit. Így pl.: lesöpört Állami Számvevıszék, s 
pénzügyi felügyelet, kamarák, tekintélyt-vesztett államelnök és 
alkotmánybíróság, és egyházak. Bábbá tett szakszervezetek és kamarák. Nyílt 
Egyeztetési Tárgyalásról jogellenesen elkergetett média. „Éjjeliıri” funkcióba 
kényszerülı állam (csak adóbehajtás, és hogy az elkergetettek valóban 
„elkergetıdtek”-e), és vaskező (önkényeskedésében) kormány-tényezık. Nos, itt 
is leül az Érdekegyeztetés, ahol jó esetben a megállapodás megszületik, ámde a 
fentiekkel ellentétben a rendeleti uralom, és persze karhatalom dönt és nem a 
tárgyalási konszenzustól – elvileg elvárható – felelısség, tudatos döntésvállalás, 
egyáltalán a morál. 

„Nézze Uram. A mi esetünk is igencsak hasonló” – érveltem egy bánsági országgyőlési 
politikusnak a nyáron. (Nevét szándékosan nem idézem, mert utóbb cirkalmak közé 
burkolva, de valahogyan bocsánatot kért). A kormány itt is – mint az „ötszögő” 
asztalnál – „europer módon” mindent megígér. Hogy az EU adott Kisebbségi Bizottsága 
ne szisszenjen fel. A jólnevelt – ámde szenvedı – partner-„tényezık” meg rábólintanak. 
Mit is tehetnének mást? 
 
 A szenvedı polgárok lelkesen el is hiszik – mármint a személyi autonómiát, de minı 

borzalom jön egy fordulat, egy belsı „palotaforradalom”, egy banki diktátum, egy rendelet vagy 
efféle és szempillantás alatt felejtıdik a „Gentlemen’s agreement”. Itt elrettentı példaként vö. 
megkötött, de be nem tartott Conkordátumok, vagy pl. a nyelvtörvénnyel mit mővelhetnek mai 
„vidékünkön”.  

Máris fuccsba mentek a – hosszas alkukkal – kegyetlen küzdelmek közepette kicsikart 
engedmények (mi is?: saját csendırség és rendırség, saját közigazgatás, saját iskolarendszer, 
saját büdzsé, saját média, és irodalmi-könyvkiadói szerkezet, uram bocsá’ saját parlament – vö. 
írek, wellsiek, skótok, lappok pozitív példái). Következésképpen beperlik a koalíció erıi az 
alkut – sokszor önemésztve – kicsikarókat és máris jön a karhatalom. No meg a „felperzselt 
föld” taktikája szociológiai és társadalompolitikai értelemben. S fegyelmezésképpen. De ha 
tételesen megvan a területi autonómia, nos akkor egész más a kondíció. Természetesen, akkor 
viszont fennállnak a „jogi bástyák” egy alkotmányszerő megfogalmazással kodifikált módon, 
közigazgatásban „bejáratott” módozattal véghezvitt államügyi-kormányzati végrehajtási 
fegyelemmel. Ezeket egy diktatúra tudja csak felrúgni, de azt is komoly következményekkel 
tehetné. 

 

                                                 
2 Gyáriparosok Országos Szövetsége, a munkaadói érdekképviselet egyik szerve Magyarországon. 
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FELMERÜL IMMÁR: HONNAN IS… MIFÉLE OKBÓL E „BİSZ ÉRTETLENSÉG”? 
Miért nem érti ezt meg az EU? Miért nem lát be egy ilyen röviden levezethetı 

állambölcseleti, jogi és közigazgatási evidenciát. Miért nem alkotja meg a vonatkozó Kollektív 
Jogok Kötelezı Erejő Chartáját , miért is elégszik meg csak áttetszı – de hatni nem igazán 
képes – homeopatikus javallatokkal.  

A tagországok közt kell válogatni most.  
A. Nyilván, ha Ausztria, Portugália, Lengyelország, Írország, Finnország, Málta 

véleményét vehetnénk, nos akkor zöld lámpa villanhatna is a jelzın, s jöjjön végre a 
Charta szövegezése…  

B. De ha Németországot, de fıleg Franciaországot, Spanyolországot nézzük akkor 
merıben más a kérdés. Itt merev, sokszor sovén ellenállást tapasztalni. Ennek sok 
oka van, csak kettıt említve, 1. a migráció, és 2. a saját kisebbségeik finoman 
szólva „szınyeg alá söpört” helyzete. Ez sokszor bújtatott genocídiumot rejt a 
történelemben, pl. kassai események, érsekújvári események, (franciáknál a 
messzibb múltban a feledett Szent Bertalan-éj, majd az elnyomott bretonok, vagy 
késıbbikben Hitler alatti áruló Pétain-kormány ügyködései Dél-Franciaországban, 
meg nem utolsósorban – de ezt ık úgyse értik – a trianoni paktum a Kisantanttal és 
maga: a győlölködı Clemenceau.) 

C. A Brit-szigetek persze most is, ez ügyben is csak hallgatnak. Részint a maguk kárán 
okulva belátásra kényszerült a londoni államvezetés (kisebbségi ÚN. Parlamentek 
megadása), részint – hagyományait követve – esze ágában nincs fölöslegesen 
belegabalyodni a kontinentális politikai-nemzetiségi „bogba.” 

A MEGOLDÁS FELÉ… 
A szofisták kultúrtörténeti jelentısége az, hogy megfogalmazták az „emberi 

egyenlıség” gondolatát. Rájöttek ugyanis, hogy a közösségalkotás képessége nélkül, annak 
teljes hiányában, végveszélybe kerülhetnek az emberek. „Mert nem jöhetnek létre a családok 
(mikroközösség), és az állam (makro-közösség).” (Idézve: Protagorász, Alkibiadész 
bölcseletét.) Ez azonban nem „létezhetıségi egyenlıségi jog” és nem ”valós jogegyenlıség”, 
mert a jogegyenlıség sérthetetlenségi elven alapul, ezt ık így állítják védekezve az ideális 
állapotok reflexiójának együgyősége ellen (Prodikosz, Kritiasz). İ szerintük (sajnos) a törvény 
nem általánosan érvényes: azaz nem természetszerő („phüszei”), hanem emberek alkotta jog 
(„theszei”) – azaz szokásjog. 

Ezen – a sok realitást tartalmazó – véleményen lépett túl ténylegesen az a Szt. Ágoston, 
ki Mórusz Tamással (1478-1535), a Lex Aeterná-ra hivatkozva ezt tanítja. „Magadhoz 
igazítottál minket Uram”… tehát az emberi jogállapotot is ehhez a tényhez, „doxológiához” kell 
igazítani a Lex naturalison keresztül. (Nem véletlen hogy korunk fenekedı kútmérgezıinek 
elsıszámú baja éppen ezzel az elvvel –a „Lex Naturalis”-szal van. Tehát a jogélet arra nézvést, 
hogy mi a saját életünk nagykorú és szerencsénk bölcs „kovácsa” – XIV. Benedek 
szóhasználata szerint – lehessünk a lex naturalisi-forrásvidékeken, hímes-mezıkön – végtére 
felvirulhat.) 

Megjegyzés: M. J S. I. C. tudós székelyföldi értelmiségi – Márton Áron püspök 
szülıházától született másfél kilométernyire – igazán mérvadó székely ember. A „székelység 
lelkiismerete”. Nos ı mondja interjújában (Echo TV. 2009-2010.): Az autonómia olyasmi ami 
„egyik-napról a másikra nem megy”, nos kell „kikalapálni” a románságból, ehhez persze egy 
kimőveltség (világnézeti is) kelletik. Ám: „soha ennyi iskolázott mőveletlen ember nem volt”, 
érti mindezt a kirepülı friss diplomásokra is, – ı a tanárember – akik kommunikációban, 
multimédiában, számítástechnikában profik, de világlátásban annál kevéssé. E kérdésben 
szerinte figyelem és fegyelem kell „a lezserség megengedhetetlen”. Továbbá kiemeli az interjú 
„Az elmének földhöz-közelinek” kell lennie, következetesen az anyaföldnél kell maradnia: úgy 
gyakorlatban, mint elméletben. Az autonómiaigény kihalásáról (pl. demográfiai okokból) ezt 
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mondja: „Matematikával nem lehet az autonómiai-trendeket leírni”. Hozzáteszi a „nyáj 
elkopásával kapcsolatosan”: ez is egy értelmezhetı dolog. Továbbá azt mondja a végén: 
„Farkasok kellenek, még szerencse is hogy vannak farkasok, mert a juhocskák elhíznak, 
ellustulnak, sıt eltunyulnak máskülönben…” 

A területi autonómia, csak ez a megoldás, ami elfogadható (Tibet, Korzika, Szardínia). 
Nem vérrel, hanem józan nemzeti bölcsességgel (Dél-Tirol). A másik megoldás – a tényleges 
ingatlan-felvásárlás – is egy igencsak érdekes megoldás. A skótok rendre „visszavásárolják” pl.: 
angol uraiktól 300-400 éve elvesztett birtokaikat. Ámde ehhez jelentıs forrás, vagy külsı 
támogatás kell, ami néha, olykor – nem is túl ritkán azért – valljuk be – borzongtató. A kelták 
ezt megkaphatják az USA-beli nemzettestvéreiktıl, ám nálunk kissé másként van. Így nem 
kérdés, marad az elsı válasz. A Jobbik emellett határozottan kiáll. Az MPP jelentıs ereje 
(Gyergyószék) is rendre így dönt Nemzetgyőlésein. 

 
TEOLÓGIAI TÁJÉKOZÓDÁS 

Napokban – az ıszön – jelent meg magyarul a „Caritas in Veritate” c. Pápai 
Enciklika  (XVI. Benedek /2009. július 7./). Az etikai és antropológiai jellegő teoretikus – nem 
praktikum!! – alapforrásként alkalmazható autonómiáról, mint a karitász egy formájáról nem 
szól, de jogérzékenységrıl, jogról viszont igen. 

 „Jogok eltúlzása a kötelességek mellızésébe torkollik” (59. old.). Ez a megállapítás 
természetesen és igencsak igaz a kiemelt jogkörő, így közjogi személyekre (Romániában 
prefektura, prefektus). Ha a román prefektura, egyházi – minisztériumi, bukaresti – felügyelet, 
tanfelügyelet, pályázati felügyelet, stb… jogköre, jogosultsága, jogi méltósága (prefektus) 
nagyon tág, akkor igencsak komoly gondok támadnak a kötelezettségeik felelıs megfontolása-
alkalmazása felıl. E méltóságoknak (felügyelık, prefektusok) meg kellene gondolni a pápa 
figyelmeztetését még akkor is, ha történetesen más felekezethez tartoznak (nyilván, s egyre 
gyakrabban). „A kötelezettségek behatárolják a jog(ai)kat, mert olyan antropológiai és etikai  
keretekre figyelmeztetnek, amelyek igazságába az utóbbiak is beleilleszkednek, ezért nem 
válnak önkényessé.” (Kiemelések sj.) 

Majd a számunkra valóban  érdekfeszítı passzus következik (60. old.), mégpedig: „A 
döntés bármely pillanatban megváltoztatható … és  …meggyengül a köztudatban a 
figyelembevételére és betartására irányuló kötelességérzet. A kormányok és a nemzetközi 
szervezetek így figyelmen kívül hagyják a jogok objektivitását és sérthetetlenségét. Ha ez 
történik a népek valódi fejlıdése sérül”. Ez megszívlelendı, mert noha itt a fejıdés 
értelmezése nem korrekt, inkább kibontakozásról lehetne szó, a szöveg komoly intés a 
politikusoknak. Kérdés mivel lehetne leginkább ıket rávenni, hogy megszívleljék? A pápa 
buzdítja ezután a politikai vezetıket, kormányok irányító koalícióit, nemzetközi (integrál) 
szervezeteket, „közösségeket” hogy „hagyják e népek felemelkedését”, minden ilyen tényezı 
„vállalja magára az ı megsegítésüket hogy ’saját szerencséjük kovácsa’ lehessenek”. 
Eközben a szöveg kétszer is hivatkozik a pápai Üzenet a Béke Világnapjára (207. XIV. 
Benedek Pápa, Róma-Vatikán) voltaképpen ide csatolható passzusára. 

A Populorum Progressio…kezdető enciklikához (VI. Pál) hasonlóan a 
kötelezettségekre hívja fel a figyelmet – nyílván a kormányrúdnál ülıkéinek felelısségére – 
„minden ember fejlıdésének megvalósítására” (IDEM. 105. old.) 

 
LEGUTÓBBI ESEMÉNYEK ROMÁNIÁBAN ÉS VAJDASÁGBAN 

I. Románia: Az ıszön (2009) párhuzamos találkozó volt Erdélyben, 
Székelyudvarhelyen /Szeptember 5./ és északabbra, azaz Csíkszeredán /Szeptember 

4./ illetve mellette – elfutó két szál volt ez, – amely nem igen volt 
köszönıviszonyban egymással.  

I/A.  A Székelyudvarhelyi Találkozót Tıkés püspök megtisztelte, formálisan az 
RMDSZ vezetısége nem. „Ismert mai magyarországi politikus általam érzékelhetı 
módon nem volt jelen”(Bedı Árpád Jegyzıkönyve). A Székely Nemzeti Tanács ekkor 
megerısítette a Ditrói Székely Nemzetgyőlés Határozatát, Székelyföld határairól, és az 
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SZNT által Románia Parlamentje elé terjesztett Autonómia Statútumá-ról. Egyben 
határozatot hozott a népszavazások kiírásáról, tekintettel arra, hogy felvételkor Románia 
„egyoldalú kötelezettséget vállalt az Európa Tanács ajánlásainak teljesítésére”. Ekkor 
Udvarhelyszéken kimondták a nyolc széket, benne Gyergyószék, Orbaiszék, Bardóc-
Miklósvárszék és a többi megnevezést, amely nevezetek így régen hangzottak el. 
Kimondott egy székely Székelyföldi Önkormányzati nagygyőlést, a maga 
munkamenetével. Mivel az RMDSZ még formailag sem képviseltette magát, a 
késıbbiekben csak csatlakozásra van lehetısége. A ”Székely fiatalok a Magyar Gárda 
egyenruhájában részt vett a közönség soraiban”. A Székelyföld Önkormányzati 
Nagygyőlés az autonómia elsı testülete. A VII. sz.-ú Határozat az EU-felé való 
delegációkról rendelkezik  
I/B.  A Csíkszeredai Találkozót szintén az önkormányzatok számára Markó Béla hívta 
össze és vezette le. Mindezek során az összeverbuvált testület tagjai sokan és – sokszor 
– nagyhangúan „esküt tettek az autonómia mellett” de semmi jelentıs tárgyalási pontot 
nem vettek fel ezzel kapcsolatosan az ügyrendi kérdések közé. Így talán egyedül Orbán 
Viktor felszólalása nevezhetı valóban fajsúlyosnak, ez alkalommal. A nagyhangú 
kijelentések mellett tehát konkrét javaslat, írásos dokumentum nem született-
születhetett. 

 
II. Ezekkel szemben álljon most itt a Vajdasági – azért a fentieknek meg-nem-felelı – 
„Tükör”-kép – mégpedig most, azaz, 2009 ıszén. Kulturális autonómiát  fontolgatnak 
Vajdaságban. Ez visszalépés a korábbiakhoz, de a Szerb Parlament jogszabályt alkotott, 
a „Törvényt a Kisebbségek Létrehozható Nemzeti Tanácsairól”.  
Ez a megfogalmazás óhatatlanul emlékeztethet minket a ’Nemzeti’ Szovjet Kisebbségi 
Autonómia-elképzelésekre irányuló szovjet(=tanács)-i felhívásra. Ezen autonómia révén 
sorvasztottak ki számos finnugor, kaukázusi és Tuvai Kormányzóság-béli 
legkülönbözıbb népecskét, annak idején. 

Ám ez a törvényalkotói munka mégis más, mégpedig annyival „elegánsabb” 
hogy döntési jogokat, és alárendelési jogokat telepít a magyarság részére. Eleganciáját 
bizonyítja a városi operák, a városi Színházak irányítását, sıt alapítását is, az adott 
Nemzeti Tanács alá rendeli. 

A VMSZ mindezért is fontos etapnak, és álláspontbeli változásnak (Pásztor 
István, elnök) nevezte. A magyarverésekhez és a „64-Vármegye” kitiltásához képest 
valóban az is. A választójoggal rendelkezı vajdasági magyarok névjegyzékének 
összeállítása folyamatban van. Pásztor Elnök úr is a hosszú távú célok csak egy taktikai 
állomásának nevezte ezt a jegyzéket. İ is látja (Budapest szeptember 22-i hír), hogy 
messze nem ez az ideális megoldás, ezt idézem: „de annak tartalma t. m. 90 %-ban 
tartalmazza azon elvárásokat, amelyeket a délvidéki pártok tavaly közösen összeállított 
tervezete rögzített.” 

A megválasztók – a Jegyzékbe felvettek – fogják a Magyar Nemzeti Tanács 35 
tagját megválasztani, közvetlen választással. Ez azonban – ismételten – ’kulturális’ és 
nem ’területi autonómia’ lesz. 

Az Alaptörvény /Belgrád, augusztus 31./ cikkelye nem igazán járul hozzá 
nagymértékben ahhoz, hogy a vajdasági magyaroknak jövıje legyen –  vö. szovjet 
paralelizmusokat, amelyek  itt remélhetıen szolgailag nem ismétlıdnek meg „kicsiben”.  
(pl.:  Hakasz, Tuvai, Zsidó, Karabah-hegyi, Karacsáj-cserkesz, Adige,Dél-Oszét 
autonóm tartományok,  vagy akár a Nahicseván, Kabardin-Balkár, Burját, Abbház,  
Adzsár, Csuvas, stb. autonóm szövetségi köztársaságok.) 

Kétségbevonhatatlan tény az viszont, hogy a vonatkozó Tv. cikkely 
precedensértékő Szlovákia felé. Szlovákia még nem ismerte fel azt, hogy „nem a 
kisebbségek léte okoz instabilitást napjainkban, hanem a nemzetiségek jogainak 
megtagadása”. (Idem: Németh Zsolt 2009. szept. 23. Sajtótájékoztató.) 

A Statútum – és a Hatáskört Szabályozó Tv. cikkely – rész, mint alaptörvény,  a 
szerb parlament elé kerül. Megjegyzés: Belgrád azonban e Statútum megváltoztatására 
készül. Az a „fájó pont” hogy a törvénynek nem csak véleményezési, és javaslattételi 
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joga lesz, hanem Döntési Jogkört is utal a Magyar Nemzeti Tanács elé. Pl. névtáblavita 
eseteiben a helységek hivatalos megjelölésére. (Ha a tanács megállapítja a jogosságot ez 
a név is hivatalos lesz a szerb mellett). Továbbá tilalmazni fogja Belgrád, hogy az 
autonómia nemzetközi szerzıdési joghoz juthasson. Azt a vitatkozók még nem döntötték 
el, hogy az Autonómiának lehet-e kormánya, vagy marad a Végrehajtó Tanács. 
„Azoknak az oktatási és nevelési intézményeknek, ahol magyar nyelven tanítanak, a 
tanács kérésére az állami szerveknek át kell adnia az alapítói jogokat. Ez tényleges 
autonómia.” (Idem: Prof. Váradi Tibor). A költségvetési garanciái a törvénynek még 
ugyancsak a „levegıben lógnak”. Ezzel lehet majd ugyanis srófolni. (Lásd Bp.-i minta.) 
 
TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZI TANULSÁGOK 
 
Krisztus elıtt 
 
1. Egyiptom Kr.e. 414. É-Egyiptom kivívja a perzsákkal szemben a 

„Mocsárkirályságot” /I. Amyrtaios/, ez igen huzamos lesz, kissé terjeszkedni is 
képes Kleopátra bukásával vész oda. Kr. E. 41-30. 

2. Cirrusi edictum Kr. e. 333 

3. Parthusok. Kr.e. 196. Mediát hol elengedik a Szeleukidáknak, hol ismét ellenırzik, 
azt /IV. Arsaka/  de Média nagyjából autonóm marad. (Még Kr.u. 217-ben is 
megverik Rómát. Caracalla halála.) 

4. Hispania. Kr. e 184. Észak-Hispániában Sempromius Gracchus tábornok okos 
autonómiapolitikát folytat az északi törzsekkel. 

5. Parthusok. 174. IV. Arsaka (I. Mithriadesz ) Médiában visszaállítja a fényvallást 
(Mitras- kultusz), ennek központja egy autonóm jellegő szakrális térség médiai 
hegyek között. Ezt a területet Róma végig képes elismerni leszámítva, és kivéve 
végkifejletében egy-két balsikerő expedíciót (J.Caesar, Antonius, valamint Augustus 
Caesar) 

6.  Judea. Kr.e. 167. Hasmoneus, Matatiás, Makkabeusok harcai, harmincéves 
szabadságharc után független állam alakul ki majd római autonómia adatik. (140) 

7. Sziria. Kr.e. 150-137. Legnkább „divida et impera” elvéhez szabott autonómai a 
sziriai  kisállamokban  I. Demetrios bukása után. 

8. Macedonia. Kr. e. 140-148. Macedóniai kis-autonómiák sorra megszőnnek.  
Pelleába praetor költözik be. 

9. Kr.e. 64. Szíria. XIII. Antiochus megbuktatása. Szíria provincia megalapítása, görög 
kisállamoknak autonómia biztosítása. 

Krisztus után 

10. Daruvári Jazig Autonómia. Kr.u. 165-250?  (Res Publica) Az elsı ismert autonómia 
a Kárpát-medencében. A jazig-szkíta egyensúly fenntartására szolgál. 

11. Kr. u 200. Jazig-Szarmata autonómia a „Senki Földjén”. A mocsaras Nagy-
Alföldön. Ez végsı formában 328-ban fogalmazódik meg, mikor II Constantinus 
visszaőzi a szarmatákat a D-T közére. Ez 358-ig fennáll. 
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12. Szkíta püspökségek, 325-es Niceai zsinat, ill. 330-347 (Utóbbi a Sardicai Szinódus), 
jelzi, hogy Parthia, vagy Média elıterében létezhetett egy szkíta autonóm-jellegú 
szerkezet. 

13. Szkítia-Minor (Dobrudzsa). Jordannes szerint itt létezhetett egy „Szkíta-várak” 
nevezető autonómia, ahová befogadták a hunokat (380.), majd 453-ban Atilla fiát is, 
a hun seregek összeomlása után (465. Erné, Irnik), a késıbbi Etelközig terjed ez a 
térség. 

(14.,15., 16. Erdély a „Fejedelemség Korában” sajátos státust kapott a töröktıl, majd a legújabb 
korban Bukaresttıl. A Hansa városokban, és a Svájci formulában (kanton-jelleg) is – más 
formában – de fellehetı ez. Témánktól azonban elvezet.). Ide megjegyzendı: A továbbiakban a 
Bizánci Birodalom – fıleg hogy Róma ellen és ezt követıen a Német-római Birodalom 
ellenében taktikázzon – idıre adott szövetségi, ill. autonómiapátenseket, amelyek azonban a 
bizánci fondorlatoknak megfelelıen csupán kérészéletőek voltak. 

A szkíták és a Kaukázus elıterében élık (médek, parthusok, perzsák, grúzok, 
örmények) autonómia-viszonyai tartósak és korrektek, a Birodalmi Rómaiaké  már kevéssé, a 
Bizáncé és így Velencéé már teljesen bizonytalanná, a görög pedig voltaképpen (Delosz, Attika, 
Korinthos) már-már testvérgyilkossá fajul. 

 
Modern kori autonómiák (csak felsorolás jelleggel): 
Öland 
Feröer 
Grönland 
Dél-Tirol. 1946. (1971) 
Communidades Autónomos (17 elismert autonómia) 
Gagauz. 1994  
Skócia. 1997 
Wales 
Korzika 
 
Visszavetett autonómiák 
Korzika, nem ismerik el (a francia hatalom) az itteni autentikus identitást 
Szardínia 
Morva-Szilézia (1990.) 1991. 
Ruszin-föld   
Kurdisztán, Ujgurisztán, Csecsenföld: Iszlám dinamizálódás.  
Örmény Hegyi-Karabah vidék /régen tartomány/ (ma fegyverrel ırzött: enklávé jellegő) 
Tibet, Tamil-föld, (Ceylon/Srí Lanka): univerzalista jellegő világlátás és a törzsi 
világkép összecsapása 
 
Meghatározó Okmányok 
Egyesült Nemzetek Alapokmánya: 1945 
Az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozat 1948 
Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvetı Szabadságok Védelmérıl (1950)  
Helsinki Nyilatkozat, 1974. és Egyezmény, 1975. 
UNESCO Egyezmény az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemrıl. 
1960 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmánya, 1966.(1976) 
EBEÉ Madridi Záróokmánya 
E Parlament. Határozata a Kisebbségi Kultúrák és Nyelvek Védelmérıl az EU- ban 
1987 
EBEÉ Bécsi Záródokumentum, 1989. 
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EBEÉ Koppenhágai Okmány 
Európa Tanács 1134-es Ajánlása. A Kisebbségek Jogállásáról 
Párizsi Karta az „Új Európáért” 
EBEÉ Genfi jelentése a nemzeti kisebbségekrıl, 1991. 
ENSZ Nyilatkozat a nemzeti, vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozók 
jogállásáról 1992. 
Európa Tanács Parlamenti Közgyőlésének a Nemzeti Kisebbségek Védelmére 
vonatkozó 1201-es Ajánlásáról, 1993. 
EBEÉ Római határozata, 1991. 
EP Határozata a kulturális és nyelvi kisebbségekrıl az Európai Közösségben, 1994. 
Emberi Jogok Bizottságának a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmánya, 
27-es cikkelyéhez főzött 1994-es évi általános magyarázata 
Keret-megállapodás a Nemzeti Kisebbségek Védelmérıl (1998) 
EBBEÉ Budapesti Határozata  
A Regionális Autonómia Európai Chartája (ET. 1997/1118. sz. Határozat) 
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyőlésének 2003/1334 sz. Határozata az autonóm 
régiók pozitív tapasztalatairól. 
 

KONKLÚZIÓ 
A kutatás és a történelmi-politikai fejlemények bemutatták, hogy 1. az autonómia 

regionális ügy, sajátos természete szerint. Minden egyedi (nagy)régió uralkodó elitje sajátosan 
akar, és tud csak lemondani szuverenitásának egy szeletérıl – a kisebbség javára. Ebben 
hosszadalmas – fıleg  jogi és 2. alkotmányozó küzdelemben a (nagy)régióknak bizonyítottan 3. 
össze kell fogni, természetesen az 4. anyaország kormányának hathatós támogatásával, hogy 
célt érhessenek el. 

 
IDÉZETT FORRÁSOK, ALAPVETİ FORRÁSOK 

I. XVI. Benedek Pápa: Ún.  Szociális „Caritas in Veritate…” kezdető - Enciklikája. 
2009, Péter-Pál, Vatikán-Róma. 

II.  Kiss Gy. Csaba: Közép- Európa, Nemzetek, Kisebbségek, Tanulmánykötet. 1993, 
Pesti szalón 

III.  Milan Kundera: Az elrabolt Európa. 1968, Prága-Antwerpen; 1969, München. 
IV.  Marosvásárhelyi Javaslat: 2007. Magyar Polgári Szövetség Közleménye után. 
V. KDNP: A Magyar Külpolitika Alapelvei és Lehetıségei. No.5. 1995. (Tervezet) 

VI.  Elvek és gyakorlat 3. In: Kreczinger István. Magyar EU-figyelı, Nemzeti 
Kisebbségek Jogi Helyzete Európában, 2004, Budapest 

VII.  Párizsi Karta az „Új Európáért”, 1990 
VIII.  Az ET 1134-es Ajánlása a kisebbségek jogiról 

IX.  Cristoph Pan: Das Nationalproblem in Europe, 1997, Graz-Wien-Köln. 
X. Fábián Gyula, Ötvös Patricia: Kisebbségi Jog.  KOMP- PRESS, Korunk Baráti 

Társaság, 2003, Kolozsvár 
XI.  Vizi Balázs: Az Európai Unió és a kisebbség jogai. Kisebbségkutatás. 2001/2 

XII.  Anonymus: Les politiques discrimination positive. (Dossier), 1999 
XIII.   Stefan Troebst: Autonómiatörekvések Kelet-Európában, 1999/4, Kisebbségkutatás 
XIV.  Stéphané Pierre-Caps: Soknemzetiségi Világunk. 1997, Kossuth 
XV. Ruth Lapidoth: Autonomy. Kisebbségkutatás 2000/2 

XVI.  Gerencsér Balázs, Juhos Albin: Kisebbségi autonómia egyes nemzetközi jogi 
kérdései, Budapest 

XVII.  Balogh Artúr: A Kisebbségek nemzeti védelme a… 1997, Kájoni Kiadó, Csíkszereda  
XVIII.  Kovács Péter: Nemzetközi Jog és Kisebbségvédelem. 1996, Osiris Kiadó, Bp.  

XIX.  Kıvágó László: Kisebbség, nemzetiség. 1993, Kossuth Kiadó, Budapest 
XX. Jackson Preece: Kényszerő kisebbségek, választott kisebbségek 

XXI.  Velencei Bizottság Jelentése. 2001. október (Anyaországok által kisebbségeknek 
adható kedvezményes bánásmód) 
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XXII.  Benes E.: Dekrétumok. 1945. május -1945. október. A kollektív bőnösség „jog”-
állásáról 

XXIII.  Szikora József: Székely Önkormányzatiság Európában. Új Ember, katolikus hetilap. 
2004/ 6. szám 

XXIV.  M. H. Halperin, David, J.S., Small, P.I.: Self-determination in the New World-order, 
WDC. 1992 

XXV.  P. Thorberry: International and European Standards of Minority Rights, 1993 
XXVI.  Csapó I. József: A romániai magyarság- autonóm nemzeti közösség. 2002. 

Székelyudvarhely. 2002, RMDSz- plattform; majd Bp. Püski Kiadó, 2004. 
XXVII.  Románia Régiófejlesztésének Zöld Kartája. 1997. …- ebbıl 634/1998 Tv. és 

268/2000 sz.-ú Tv. 
XXVIII.  Csapó I. J.: Erdélyi Magyar Kezdeményezés – A székelyföld autonómiája: (Ez a 

dokumentum a Szerkesztett -Rövidített változata a „Romániai magyar autonóm 
nemzeti közösség” dokumentumnak, Szerkesztette: Ferencz Vilmos. (IN: 26. Irod. 
utalásnál) 

XXIX.  Bedı Árpád: Helyszíní Jelentés. 2009.09.05., Székelyudvarhely.  
XXX.  Inerci Gardias „Katalán szózata” idézi Szász J. elnök, 2009. szept. 1., Echo 

XXXI.  I. Gödöllıi Kongresszus. KDNP. 1992. április 24-26. 
XXXII.  És végül a kartográfia: Magyarország Néprajzi Térképe. In: Kogutowicz K.: 

Etnographical map of Hungary (Carpathian-Basin) 1927, III. kiadás;  Teleki P.: 1931; 
A  Székelyföld Elsı Területi Térképének Hivatalos Bemutatása: 2009.09.05. 
Székelyudvarhely. 

 
 
Egyéb forrás: 
Enciklikák 
Saját adatgyőjtések: stratégiai kampány-felkészítıkön, terepi-kampánymunkákon, 
kampányértekezleteken (KDNP, MPP, MPSZ) 
Indító „mottó”: zömében Bedı Árpád gondolata. 
Anonymnak megırzött Interjúk, szájhagyományok, politikai „legendárium”-ok (fıleg 
Romániával) kapcsolatosan. 
Olykor anonym - Személyes közlések, jelentések. 
 
László Péter Sándor, egyetemi adjunktus 
 
 
2009. szeptember
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László Péter Sándor: Délvidéki településpolitikai sajátosságok 
 
 
Alcím: A   térség  településföldrajza – eredetek 
Beharangozó:  Nem találunk a Kárpát-medencében olyan területet, dolgot, téma-megközelítést 
amely ne volna túlpolitizálva. Most mégsem a politikai eseménytörténettel tudjuk megragadni 
azt a telepedési gócpontot, ami Pannonia körzetén – úgy tőnik immáron visszavonhatatlanul – 
már kívül került. A táj „lelkébe” akarnók behatolni valahogyan. Nem az itt született politikai, 
hadtörténeti csatározások és levezénylı hadvezéreik, ilyen-olyan (tatár, török, stb…)-barát 
figuráinak biográfiája segít mindebben. Nem is az egykori „ariánus”- fészek jelenléte, illetve 
közelsége (Baranya-háromszög) az, amit vizsgálnunk kell. Ezt talán meghagyjuk 
egyháztörténeti krónikaíróknak, meg a fantázia mővelıinek: a regényíróknak. 
A tágasabb térség több irányultságát fıképpen DK-i, és ÉNy –i. metszéspontja adja, de ez csak 
az elsı látható jegy. A komolyabban értelmezhetı metafora: egy „bölcsı” ti. Kárpát-medence, 
mint bölcsı, ahogy a Tarim-medence a távoli Ázsiában is. 
Négy részt tárgyalhatunk, – szőkítve a léptéken – mégpedig a négy égtáj szerint. Az elsı azért 
is legyen „Dél”, mert az utóbbi régészeti feltárások alapján immár jóval nagyobb a jelentısége, 
mint a népi mitológiánkban, és szokásainkban, tradícióinkban az kitetszik. 

 
Fİ RÉSZ - DÉLVIDÉK 
Deliblát1 pusztasága, Dél-Mehádia szegély-, sztyeppe-világa, a közelebbi Torontál 
déli löszhalmai Titelnél már valójában igen érdekes helyszín. Nem emlékeztet a 
délre: a fülledt trópusokra. (Egy-két helyen a Fruska-Goránál, védett völgyekben 
áttelel a pálma-félék családjának számos faja…) 
Mégis aki járt ezeken a meszes-homok jellegő dőnéken, karsztból sztyeppébe váló 
tájon – noha felélénkül, s nem is gondol a szomorú trópusokra: egy darabig, de 
árnyként érezheti a múlt terheit. A Pannoniát meglátogató hadak viszont már 
Délnyugat felıl érkeztek, a Duna-völgyéhez. (Akár csak a mitológiában szereplı 
Arganauták: a Déltengerek irányából érkezve éppen.) 

 
 
Bevezetés 

 A Délvidék, azaz a Kárpát-medence déli jellegzetesen sajátságos térsége igen speciális 
történelmi földrajzzal bír. Nem Singidunummal2 – mint régiócentrummal – kapcsolódott 
Pannoniához a térség. Más település-gerjesztı erık hatottak ide. Ezt szeretnénk lépésrıl-lépésre 
és fokról-fokra feltárni. 
(Ez utóbbit – a mai fıvárost – inkább szarmaták, jazigok, majd szkíták és avarok uralták… a 
római birodalmi jelenlét inkább csak afféle „átutazó” volt itt. ) 

 
I.  Elsı Tétel /1/: Elsı települések 

Balás’ Gábor (Erdély/Gyergyóremete szülötte) szerint a késıbbi Partiumban /Bihar, 
szilágysági „részek”/ és Mezıségen elsısorban szórványformulák (nyáriszállás, téliszállás-
alapon való le- és felvándoroltatás révén) létesültek, mégpedig a Lajtától (Sárvidék) történı 
folyamatos jellegő ideáramlásban, (talán téliszállásként, talán Üsübü parancsára /?/) azaz a 
800-as körüli (800-900 között valahol) évszázadokban. Ezek nem jelentenek még akkoriban 
semmiképpen városiasulást, bár teljesen nem is zárják ki azt. (Pl. Erdélyben ilyen 
feltehetıleg Dés városa/?/-erıdje/?/ volt a történelmi „só-utak” fı ellenırzı központja, ez 
oka volt, és/vagy lehetett városiasulásának.) Partiumban-Temesközben, Torontálban, 

                                                 
1Délibláti homokpuszta, v. helyesebben dél-magyarországi homoksivatag, (Bielo brdo, Agger 
romanorum) Temes vármegye Károlyfalva, Nikolinc, Ulma, Grebenác, Gajtasol, Új-Palánka, Dubovác, 
Deliblát és Mramorak községei közt elterülı, ÉNy-DK-i irányban 36 km. hosszú s 11 km széles 
homoksivatag. 
2 Belgrád eredeti római neve, kelták alapította település. 
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Tiszaszögben, (délebbre a Bács-Bodrog részeken – mivel utóbbi kiterjedt vizes-rét – és 
erdeiben pedig turjános, mocsárvilág volt) nem igen voltak városok.  
 
Városok íme: az egykori Szabadka tágasabb KÖRZETÉBEN:  30-100 km-es  körzetben /X-
XIII. sz./ (12+1+/1/): 
 
1) (Talán város/?/: Ludas 1100 – Mint Ludastó-Ludasháza/Luddsyghaz – IN: Lázár Deák 

térképlapján táv.  kb. 16 km), 1335-ös elsı kartográfiai.adata  
2) Legközelebb Kanizsa/Magyar: kb. 46 km, Kenesna-átkelı, 1093, 1070 
3) Szeged: 59 km, ez bizonyítottan kelta alapítás (Partiszkon/Karthisum); közelében  

Jordanes által látott város Hun (!) fıváros szerinte „ alóban város-szerő” volt, 
majd  újfent Partiszkon nevő avar stratégiai jellegő folyami  hídfıállás. 1183, 
1247/Ajtony-szállás 

4) Becse: kb. 69 km; 820-890 között avar megszállás lehet (Óbecse=régiesen pedig 
Bácsföldvár) 

5) Oroszlános (egykorvolt apátság) kb. 75 km, ma is mőködı magyar plébánia 
6) Margus-nevő legendás és egyetlen komolyabb ekkori város a Duna Temesköz-

szakaszán Orasia – szemben Margus – /lat., mai Morava  folyó után/ Castra 
Constantia 190 /?/km 

7) Halas, (ma: Kiskunhalas) kb. 80 km, Halas-Szék. elsı adat: 1279, IV. Béla, Kun László 
alakuló szék-központja 

8) Szekcsı/Duna: kb. 80 km 
9) Bácsmonostor/Dráva: 147 km (Nem Bátmonostora), lat. Chondiensis, elsı adatok: 1111, 

1095, Szt. László 
10) Marosvár mellett – (Nagyszentmiklóstól ez. kb. 48 km), valahol, (Maros-széken), 

fentebb Maros-Portus, Maros-Partoş, Chrysopolis – rang, de nem civitas: kb. 190 
km 

11) Bács: kb. 96 km, elsı említése 1111, Bache, Bač 
12) Bodrog, megyeszék egykor, kb. 96 km, elsı említése: 1093, Szt. László, elıtte Zalán 
A terület Botond vezér szállása volt. Ammianus Marcellinus írta: „…dux dedit terram 
magnam cum omnibus habitatoribus suis Tosunex parti Lelu cum  aruncuto suo Culpum 
patre Botond...” A hely neve pedig: ’partes Budrug’. A jogállás (dukátus) szerint viszont 
ennek ellentmond kissé, hogy Árpád-házi Hercegi Terület volt. Így vitéz Botond itt csak 
nemzetségfı lehetett, ténylegesen volt is kisebb birtoka. De ez várispánság és nem korai 
(1009-es alapítású) vármegye lehetett. 
(Késın: 12/a: Nagybecskerek. Zrenjanin, 106 km, már csak kb. 1510 után Béga-mocsara – 
vár.) 
13) Szalán/Kemén: kb. 99 km: 1210 /Zalán/, s ez a település volt a végezetül a legmesszebb: 
már a szılıtermı Fruska-Goránál. Város/?/, Erıd/?/, Úti-ırpont-várta/?/…          
(14). Száva-szentdemeter/Szirmium, 1072, Szerém „városa” kb. 129 km (tudjuk 1180-ban 
már romváros.) 

Megjegyzés: A közeli Bátmonostor nem város, inkább „logisztikai”, szerzetesi 
rendi-támpont. A XII. sz.-ban Both vitéz kapta meg, (Becseg-beli) bihari ispán. 
Bátmonostor/Bothmonostor. 1192-ben kolostort épít két hadiút (találkozásánál). 
Bátmonostora. Ez ekkor azonban nem volt város, csak – szintén egy – 
nemzetségfıi szállás /Tán eredetileg: Both-Szállása/Both-Ülése/Duna./ 
 

„İs”korszak. Várost-képzı góc végig csak egy volt a térségben, azaz 30-100 km-es 
körzetben, ez pedig Orasia, magyarán város. A Temesközben volt éppenséggel 
található, vele pontosan szemben volt Temesközben Castra Constantia, ahol Atilla apja 
s bátyja szégyenletes békét kényszerített Rómára. A város latin neve Margus/Morava 
folyónál volt. Íme a környezı nagyobb térség ıstörténete dióhéjban: 
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1. Legısibb korok: Vinca és Star 
2. Evo-kultúrák. Ezek talán kapcsolódhattak a Kukuteni-kultúrához Erdélyen át, 

de ez ma még nem bizonyított. /Szabadka/ Ludas-Budzsák. Kr e. 1600 
3. Röszke-Kostoláció („gödörsíros kurgános”)-csoport, Makó–csoport (Klebelsberg-

iskolánál), Ada-csoport, Kıtörési-csoport, Óbéba-Pitvarosi csoport, Proto-nagyrévi 
korszak a Tisza jobb partján /Kr.e 1900-1400-ig/, itt a házak mérete sajátosan 
nagyobb 5x20 m. (187 négyzetméteres, 6 helyiség, szövıszékkel, kemencével). Prozo-
nagyrévi Kor – Gorzsa/HMVH 

4. Nagybecskereken a Tisza-vidékén Borjas-puszta számít lelıhelynek (Szentkláray 
Jenı, Orosz Endre), 1879. Medovec – valamint Mecki – is végeztek ásatásokat (1898-
2001). 

5. Vatyai-kultúra/Koszideri típusú fémdíszek: a halomsírosok erre „támadtak” és a 
Vatyai földvárakat kikerülték itt a déli Duna-Tisza közén. Majd Kr.e. 1300-ban átlépték 
a Tiszát. 

6. Törökbecse-Ludas-tó: Luddsyghaz, 1391. Egyben ez Szabadka elsı levéltári jele. 
(Lazareum/Lázár diák térképe már Ludasnak jelzi, de csak 1528-ban, tehát akkor már 
város.) 

7. Kelebia: 1950. Szarmata sír. Lakóházak alaprajza: zömmel 4x4 -es belmérető, azaz 
kis mérető házak 

8. Röszke: Kr. e. 1200.  Halomsírosok, Nagyszéksós, Röszke – 547. sz. tanya. gazdag 
bronzkincs: öv, pityke, bögre, győrők, karperec 

9. Szabadka/Ludas-tó – Pörös-kaszáló, halomsíros  
10. Röszke. Csorva-kultúra: sajátosan szegény fémleletekben. Kr. e. 1100. 
11. Mezıcsát. 1000-800. Preszkíták (Mint Kobán-folyó Kaukázus), még Szeged-

Öthalom, Tápé-Lebı). Vaskori - talán kimmerek3 eddig hatoltak el? (kimberek) 
12. Röszke: 17 sz., 18. sz.-i lelıhelyek. Szkíták. Kr.e. 550-600: Maros, Északabbra több, 

Nagy viták a mai napig tartanak, szerintünk pedig Görögfehérvárig/Nándorfehérvár. 
13. Nagyszéksó: Kelták /Röszke/: 388-ban, 19.sz. lelıhely Kr. e. 200-ig itt éltek. 
14. Kr. u. 100. Röszke, szarmata, jazig. Kibújtak e törzsek a szkíta szorításból- legalább is 

úgy tőnik. 63.sz, 64. sz. lelıhelyek 
15. Röszke és Tápé/ Tápé-Malajdok csoport. 7. sz. lelıhely, gepidák, föld alatti házak 

kora 
a. Röszke: Ún. Máglya-lelet, hun temetés fejedelmi körökbıl Kr.u. 370/400. 

hunok 67.sz.!!! lelıhely. 1926, Bálint Mátyás szıleje. Nagyszéksós.  A 
körtefát meg kellett kímélni – ezen „elv” alapján engedték az ásatás.  
Toposzonként: 93+1+ törmelék…  + 3+ 4+ 3,  … majd 2004…., majd 1 kg. 
arany. 2003-ban Szegeden bemutatták egy Móra Ferenc Múzeumban 
szervezett kiállítás keretén belül. 

b. Röszke: avar, longobárd, elıbbiek tán volgai bolgárság, újabban nagyon 
vitatják 

16. Szabadka -Török hódoltság idézet: Az idézetben tatár megszálló szerepel, de ezt a 
dátumok okán természetszerőleg töröknek kell értelmezni:  „Legnagyobb 
veszedelemkor a nádasba bújtak naphosszat a vízben álltak s a közeledı ellenség 
zajára a víz alá is merültek nádat tartva  a szájukban, amelyen át levegıt szívtak 
hogy meg ne fulladjanak… csak éjjel merészkedtek ki átázva és fázva a nádasból 
elıjönni… de reggelre ismét elbújtak a nád közé. A környéken portyázó ellenség 
cselhez folyamodott…s hogy onnan kicsalja a nép nyelvén – talán foglyai által – 
egyesek nevét kiáltatá: ’Káta, ’Mára, ’Bára’  !”  Szabadkai Történeti levéltár 
119/aec.1855. 
 
 

                                                 
3A kimmerek indoeurópai nyelvet beszélı ókori sztyeppei nép voltak, akik az i. e. 12. század és az i. e. 8. 
század között az eurázsiai sztyeppe Kárpátok és Kaukázus közötti részét uralták 
4A számok a leletcsoportok aranytárgy számosságát jelentik. 



55 

II.  Második Tétel / 2/ A”Hıs”-korszak 
A Duna-Tisza köze a historikumban mindig is szarmata-hun szállásterület volt –
különösen  az elsı századok folyamán. 
Késıbbiekben 800 után „Botond –foglalás” /Ezzel azonban csak annyi a baj hogy 
ez a vitéz nem volt „vezéri” rangban/. 

Délvidékre úgy kb. 900-1000-ben – azaz Balás’ Gábor szerint két ütemben – székelyek 
rajzottak ki.  /Mint mikor Máramarosra is/.  Hogy milyen irányból, nos azt talán most ne is 
részletezzük. A Székelykeve (Egykori Torontál, Tiszai bánság) jelentısnek tekinthetı kirajzása 
valószínő jóval késıbbi idıpontra datálható.  

Az ekkor formálódó telepek lehettek ırhelyek (Pusztaszer Szeged felett Mindszentnél), de 
lehettek egyszerő szállások is (késıbbi kunszállás). A Tiszánál számos neolitikus (Tell5, ill. 
ennél is jóval gyakrabban inkább kurgán6 ill. „kurganizálódott”) kultúrát ástak ki a Palicsi-tótól 
nem messze. A”Neolitikus„jelzı talán kissé lehet hamis, és akár álságos is, mert lehet, hogy 
szarmata-preszkíta telepekrıl van itt inkább szó, s nem körösi, vagy hozzá hasonló 
vonaldíszes kultúrákról. 

 
 Telepítések. „A jól benépesedett, kövér-televényő, -talajú tájban a magyarság a fegyveres 
foglalás után megkezdhette a maga békés honfoglalását is. Az Anjou- királyok uralma 
alatt itt már példás szerkezető, vezetéső csatornákat húztak a vizenyıs terepek 
szikkasztására.” 

 
Amikor a déli népmozgások beindultak (Rigómezei csata), akkor nem volt menedék és 
mentsvár a déli „dombsor” azaz az alacsony, szılıtermı Fruska Gora. Ekkor a hajdú/kok/ és 
egyéb mozgások hatására észak felé kellett kialakítani a védekezési stratégiát. A városok közül  
Bodrogmonostor, Bács, Futak valamint a 13. században létesült Szabadka, nem különben a 
késıbbi Zombor helyén kialakult C(z)oborszentmihály ugyan baj nélkül élte át a török világ 
kezdı vészjeleit, de Budára kellett hagyatkoznia.  
Megjegyzés. C(zo)bor, /C/Zobor nevében újabb székely kapcsolat. (ti. Zoboralja). 
 
A Honfoglalás után katonailag és logisztikailag „tekintve Zsigmond király (1363-1437) 
idején lép elıször idegen nép a bácskai földre.”7  

 
A korábbi vidékek a bolgár (ez a hegemónia megbukott 850-ben), és a Cumaniai (ez 

megbukott a Szörényváraljai püspökség leveretésében 1299-ban) érintettséget tapasztalták. Ez 
azonban „infiltráció” jellegő volt és nem a magyarság letámadása – váratlanul kitéve az idegen 
kultúrának. Zsigmond alatt azonban Sirb – mára felhagyott – városából idetódultak az ottomán 
törökök által szorongatott szerbek. 
 
„Ilyen messze kezdıdött el tulajdonképpen Bácska Trianoni sorsának elıkészülete.”8 A 
török már a szörnyőséges mohácsi vész után feldúlta Bácskát. 

 
A természeti akadályokat csak a morotvák9 és fokok jelentették (Kopácsi-rét, Béda, 

Karapancsa, Mohács), amit a lakosság azért ki is használ (Pl. a tatár idık emlékezete alapján). 
Elıfordult hogy a védelmi „falban” valami hiátus akadt, ebben a zőrzavarban viszont Cserni 
Jován nevő népfelkelı kerítette kiskirályként kezeibe a hatalmat. İ bandavezérként járt el, azaz 
fosztogatott és felperzselte az udvarházakat, olykor falvakat. 

A mai falu- és tanyaszerkezet tehát nem is lehet a XV. század elıttinek a hasonmása, 
tükörképe. 

                                                 
5 arab szó, jelentése: domb 
6 halomsír 
7Bulla-Mendöl 1947.  
8Bulla-Mendöl 1947.  
9 holttér és holtág 
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 E megye (Bács vármegye) területén kb. 500 falunak veszett nyoma, magának 
Szabadkának a határában kb. 12 „falu állott a törökvilág elıtt, s 1718-ban az egész óriási megye 
területén Szabadkán kívül csak néhány falut találtak.” 

A mezıvárosi (oppidiumi) jog-védelem tehát nem volt rózsás, és a kisebb falvakat nem 
is oltalmazta igazán. A menekülı nép az orgoványokban, mocsolyákban a többség azonban 
Szabadkán vészelte át a hódoltsági vérzivatart. Ebben a mezıvárosban szorultak össze… A dél-
bácskai táj pl. teljesen elnéptelenedett a hódoltság alatt, a magyarságnak majdnem tejesen 
nyoma veszett itt.10 

Ellenben délszláv nyomulás lett a következmény. 1687-ben bunyevácok, 1690-ben 
pedig Csernovics Arzén, ipeki patriárka vezette be ide szerbjeit. Ami maradék magyar túl is élte 
itt a hódoltságot, azt a kuruc háborúk, népfelkelık irtották ki az ısi magyar földrıl. 

Amint ennek hullámai is lecsitultak, a térség fehér lapként jelentkezett, Bécs azaz a 
kamarilla számára. Azt „róhatták fel” rá, amit csak akartak. A két ısi törzsökös vármegyét 
egyesítik és lesz Bács-Bodrog megye, mégpedig 1729-ben. A perek még a század 50-es éveiig 
zajlottak 

Összegzés: A MAGYARSÁG TEHÁT ÁTMENETILEG KISZORULT 
DÉLVIDÉKRİL. Hiszen az egyesített két vármegye nem kapja vissza régi területét, hanem 
Tiszai Bánság és Dunai Bánság néven két határırterületet képeznek belılük. Majd meg a titeli 
folyamzugban képeznek egy csajkás- kerületet. Végvidék volt e táj tehát, miután Cumánia 
(1100) megszőnt (Temesi Bánság), és csupán csak periféria lett a törökség felé, így kényre-
kedvre ki volt szolgáltatva a kamarillának Bécsben. 

Mária Terézia érdeme (?), hogy behurcolt ide telepeseket. E gazdag adottságú földre 
németet, osztrákot, franciát telepítettek. Jöhettek ide csehek, horvátok és tótok is, de jöttek 
olaszok, görögök (Bácska). Csak a magyar betelepülıbıl lett kevés. Ada és Zenta környékére 
alán eredető jászság került nyomokban. 

A Délvidék elveszett tehát. Hiszen a borzalmas végkifejlető 1948/49-es hadjáratok után 
„Szerb-vajdaságot” szerveztek belıle. 

 
III.  Harmadik Tétel /3/ Településrend és az erdık 

1. Erdıtörténet. 
Rapaics Raymund, és Ferenczy Endre (utóbbi: A magyar föld népeinek története a 

Honfoglalásig) mőveikben azt állították, hogy a prehistorikumban a népek nagy 
erdıpusztításokat végeztek. Pl. gondolhattak arra, hogy a déli Duna-Tisza  közén pl. a 
halomsírosok terjeszkedı mozgásai idıszakában rönkkel erısített földvárakat húztak, s így 
sikerrel védekeztek az itteni kultúrák /Vatyai/ ellenük. Ám ez még magára az eredeti ısflórára 
jelentıs vesztességet nem jelentett. „Az ember még egy darabig nem gyakorolt jelentıs 
befolyást az erdık terjedelmére. Ez vonatkozik nem csak a hegyvidékekre, amelyek között 
nyilván sokkal kevesebb ember élt, hanem síkvidékekre is.” (Csırös P. p. 38.) A Kırıs-kultúra, 
(Ludas-tó) valamint a Vinca (Ludas, Nosza) ill. a tiszai kultúra (2800) (s a Vonaldíszesek 
alkalmilag erre pásztorló népessége) nem nagyon mozdultak el a völgyektıl, sıt „völgy-
tövektıl”. Ott és az erdıkben legeltethettek, itathattak. Fafelhasználásuk nem volt jelentıs. 
A fa a tájhasználatban: A favágás – ha kellett – a neolitikumban kıszerszámmal történt. 
Faanyagok elnevezése Dél-Magyarországon 
Hindófa, hindofa: jegenye, Bodrog, Forrás: Csıre P. p. 117. 
Topolya: nyárfa, forrás: Csıre. P. p. 117. 
Pálma: Nyár (Óriás). Bács-Kiskun megye, forrás. Bárth 
Tölısfák- tölgyfák (Szentlırinc-Tolna ), Forrás: Újlaki István (innen tovább végig ı) 
Tölharaszt: tölgyerdı, ifjú: Bács, Bodrog 
Chir: csertölgy – Bács, Bodrog 
Száldob, száldok: Hárs (Bél-Bihar) 
Száldobágy/településnév/: Hárságy 
Vörzsök: vesszıketrec (nyúlnak, madárnak, kígyónak?) 
Taráta : „nem kertelt” pusztahely 

                                                 
10  Fodor F. A magyar Föld - Magyar Élet, Szt . István Társulat, Bp.  1937. 164-166. oldalak 
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Lésza: deszkaléc 
Vendég szellem: szelem-en (az ollók keresztfáján végighúzódó gerenda) 
Zsökörcsös(csomós)- pl. ilyen rostfutású falap 
Vajkos erdı: híg, ragacsos sarú láperdı (alsó helyzető galéria, v. égerláp) vö. honcsok 

    2. Kapcsolódó „Szállás”-történet 
Török világban elpusztult e tájon vagy 40-50 falu. 60-100 km távolságban csakis 

pusztaság volt, semmi más. Levéltári forrás. A tényadatokat az 1543-as dézsmaszedési jegyzék 
ezt pontosan megállapította. 

1. Tompa körzete: Mada, Tompa, Ivánka, Nagyfény, Sebesitypuszta, Gyurgyin, mint 
falvak eltőntek a hódoltságban a kettıs túladóztatás miatt, majd lassacskán 
újratelepültek. Ez sem ment könnyen. A visszatelepülık csakis „települési jogot” 
birtokolva jöhettek ide végleg (pl. Kunbajáról). Ahol a visszatelepülés megtörtént 
ott újraszervezıdik a település, de egyelıre csak ’puszta’- néven. 

A török hódoltságot megelızı évszázadokban a Kunság még Szabadkáig nyújtózott. 
Vagyis a várostól északra, északnyugatra fekvı falvak is kunok lehettek... Egy 1370 körül 
keletkezett oklevélben szereplı Madarasi Tompa László ’Kunkapitány’  lenne e település 
(Tompa) névadója. 

2. Szabadka körzete: Kisebb konglomerátum település-képzıdmény, de 
agglomerációként is felfogható. 1686-os állapotok, a város 12 pusztájáról: 

Csantavér, Verusity, Tompa, Ludas, Zobnatica, Nagyfény, Vantelek, Györgyén, Bajmok, 
Tavankút, Sebesity, és végül Kelebia (megj. ezek közül Tompa (1572-es adat), és mindehhez 
idıvel csatlakozva maguk az ún.  kelebiai kun-szállások) 

3. Szállások képzıdése: vagyis az elsı tanyásodás. 
A településforma sortanya jellegő. Vagyis típusukban nem a kunszállások, hanem a 
marton álló sortanyák (Forrás: Molnár Gy.).  Itt a mart gazos feltört töltésszerő 
(lösz) magaslat és nem patakpart, mint másutt. Csak Palics környékérıl  pl. 155. 
szállásról tudok. Ez is a postacím: Palics. Csupán például véve a ’155. szállás’. 
Ámde nevezik olykor tanyának is (Rókatanya- Hajdújárás). 
A tanyásodás jobbára településszervezıdési gócok körül alakul ki. 
1. Szervezıdési góc: Martonostól Ny-ra. Huszár szállás, Körösparti tanyák, 

Kapitány tavi sortanyák 
2. Szervezıdési góc: Szabadkánál: Janige-szállás, Mackovics-szállás, Kelebiai 

szállások (Alsó- Kelebia) 
3. Szervezıdési góc: Bajmóknál: Ny-ra İrszállás (ma község) 
4. Góc. Tızegbányák. Speciális erdei tanyák voltak: Sztantics-szállás, Petrovics-

szállás 
Amíg a Duna túloldalán az egyes kultúrterületeknél a mővelés felvadult és újból az erdı 

terjeszkedik szántóföldjeik rovására,  (Dráva-völgy), addig  itt az erdı kopik illetve bozótosodik 
(ezüstfa, ecetfa, gyalogakác). Ez a tanyák számára nem kedvezı, mert a tanyaerdık „elkopnak”. 
És özönfajok (selyemkóró, kanadai betyárkóró) szaporodnak elvéve az élettereket az egykorvolt 
(tölgy, cser, gyertyán, vagy a mai napig lappangó tölgy, szil, kıris, vadkörte) fafajoktól. 

A puszták-erdıpuszták maradványai: Sáskaláposi-erdı (zsdrálói, deszkási, radonováci, 
olfási: nevezetesen a Tompapusztai körzetben. Inkább ipari (ültetvényszerő telepítések) 
létesültek zömmel (fenyı), meg akácosok Szabadka egykorvolt üdülı- és kertvárosát Kelebiát is 
ezek „díszítik”. Vannak 1. szikes mozaikok: Vajkos-tó és Gornje- primorje, Magyarkanizsa 
mellett, 2. ısgyep-jellegő szikfokok Palicsi Természeti Park, 3. szikes-nádastó: Ludasi Speciális 
Természeti Rezervátum, illetve tavak: Alsó-Kelebia halastavak. 4. Lösz maradvány-tölgyerdık, 
és szik maradvány-tölgyerdık (mindkettı jeles maradvány erdı-sztyeppe /WWF/). 

Molnár György homokhátsági tájíró szerint (forrás: Messzi utak, távoli harangok. 
Szeged, 2009.) Bába, Petróczi körzet (Kelebiától kb. légvonalban mérve 9 km északra) alatt, 
azaz Délvidék felé inkább az ún. „marton álló ” ún. sortanya a jellemzı. Ez léniaként hosszan 
elnyúló épületsort jelentett. Általában lakott tanyákként funkcionáltak. Ez viszont arányaiban, 
szerkezetében nem azonos a kun szállástanyákkal, amelyek stratégiai és természeti 
adottságokhoz igazodtak az erdıspusztán (domborzat, láthatóság, belvíz, katonai védelem, 
kitettség elleni védettség, stb…) hiszen mesterségesen geometriai (kb. mai logisztikával) hozták 
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létre jobbára egy méretesebb töltésen. Az antropogén töltésvonal, vagy antik (avar elıtti római), 
vagy még korábbi földvármaradványok koronái lehettek (így pl. Halomsírosok kora). Az elıbbi 
a valószínőbb, mert Both vitéz adataiból (Both László, Bihari ispán) tudjuk, hogy itt hadiutak 
vonultak, sıt találkoztak (Bodmonostora). A szintén homokhátsági kutató Bárth János így ír. „A 
határbeli tartozéktelepülések eredeti magyar  neve országszerte az ısi, feltehetıleg finnugor 
eredető szállás szó volt.”  

Ezt azonban a XVIII. sz.-ban a szláv eredető – kezdetben halászóhely eredető – tanya 
szó kiszorította. (Erdei Ferencre hivatkozik, Forrás. 1942- Homokhát.) A régi szállás szót 
átvették nemzetiségeink (Sala), a magyarság viszont kitartott a kölcsönvett tanya szó mellett.  
„A határbeli  tartozéktelepülések és állandó lakhelyek szállás megnevezése kevés helyen maradt 
meg a magyar nyelvterületen, elsısorban Bácskában.” (106. old. Bárth J.: A kalocsai szállások., 
1975. Idézi is híven mindezt  pl. Greksa Ferencné panasza a szerzı mővében.) 

 
 „Boromisssza József fia ıtet ártatlanul a szállásban olygallázatosan kihíresztelte”11, 

továbbá „több szállásbeli Gazdák látták a Bikát ide s tova  az szállásban szaladgálni”12. 
 
 A huzamos nyári kint tartózkodás a XVIII. sz. végén honosodott meg és komplett 

„életteret” követelt, s nem csak alkalmi telephely-i ellátmányok idırıl idıre való kihordását. A 
komplett berendezkedés kiegészült a szállási „gazdaságok” külön funkcióival. A szállások 
paraszti önigazgatásának legfontosabb szervezetei a különféle gazdaságok voltak. „A szállásbeli 
birtokosok e testületei” (Forrás. Bárth. J. idem.) köztestületnek is tekinthetık. Ezek gyakran 
szerepeltek a XVIII-XIX sz.-i történeti forrásokban, fennálltak s mőködtek az utóbbi idıkig 
(1944). A ma élı adatközlık nyilatkoznak legeltetési gazdaságról, nagy ritkán erdıbirtokossági 
(egykori Bodrog) gazdaságról, csıszgazdaságról, kovácsgazdaságról, és ekkor többnyire 
valamilyen pusztanévvel jelzett fıldmívelési gazdaságról hallhatunk. Ide tisztségeket 
választottak, pl. „juhász- és kanászgazdát”.  A legfontosabb intézmény talán éppen a 
szállásgyőlés volt – jobbára decemberben. Megj.: Volt még szállási ún. torkos  búcsú is, amely 
ellen az egyház sokat hadakozott. Tette ezt eredmény nélkül. A legkisebb szállások is tartottak 
búcsút. Némely plébános még ez ellen is kifakadt. A pap hivatkozott az ilyenkor szokott 
bicskázásokra.13 

 Az értelmesebb fiatal gazdák közül kijelölt „számadó” ellenırizte a záró (december 
vége ill. január) jelentést tevı pusztagazdát. (Forrás: Jelesen Ludas-szállások, Tóth Lajos 
adatközlése szerint.) 

A nagyobb szállások legtöbbjén állt kovácsmőhely, istálló, pásztorház is. Az istálló egy 
kis része a kovácsmőhely részfunkcióit látta el (egy állás) de a többi rész közös kutrica volt. 

A szállások tehát nem sortanyák, hanem olykor többutcás belsıségek voltak. A szállás 
telkei és utcaképe a bokortanyákhoz hasonló palackszerő „fı-tér/ek”- jellegő formációt képzett, 
ahol szenthely (kápolna, faragott- és mélyvésett Corpus, pléh-Krisztus, iskolai harangláb, pieta) 
voltak, bikaistálló, s kovácsmőhely és olykor (Klebelsberg intézkedései) szállási pusztaiskola is. 
Ezek nyomán olykor az önkormányzati igénnyel fellépı önállósulás is megfogalmazódhatott a 
szállás vezetıiben és akkurátus gazdái közt… Nézzünk egy sortanyát. S tekintsük ebbıl is 
nevesítve Kisszállást a határ magyarországi oldalán. Kisszállás eredetileg ”egyetlen 
nagyuradalom és az a legnevezetesebb benne, hogy 16. 000 holdnyi területén összesen 1800 
ember él s még az sem mondható, hogy jól él. Legnagyobb részük gazdasági cseléd, sovány 
konvencióból nyomorúságos cselédlakásokban tengıdnek…ugyanakkor Tompán is 5000 (a 
lakos:  beszúrás tıle).” 

 

                                                 
11 BL Kalocsa tjkv. 1796-1811. 43. 
12 BL Kalocsa tjkv. 1796-1811. 305 
13 KÉL.1. PLÉB.i. Szakmár  
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„…Kelebia és Csikéria - Szabadkai tanyák voltak s az új határ kényszerítette ıket  önálló 
életre. Mindkettı bácskai szabású sortanya, s az elszakadás óta mindkettı kicsi 

falucentrumot fejlesztett ki, s ma pusztai faluként él messze a lakott helyektıl.” 14 (Erdei F. 
szavai.) 

 

A határvágás tehát itt (is) komoly beavatkozási tényezı. Ennek következtében a „jól 
betelepített, de szolid, de biztos fejlıdéső Bácskának kirívó foltjai a csonka falvak. Míg az igaz 
Bácskai falvak fıvonása, hogy tömör falvak, s tanyáik csak kivételes képzıdmények, addig a 
határszél csonkafalvai szétszórt „tanyákból” és majorokból állnak, s mindössze egy kis tömör 
mag jelzi a faluközpontot. Egy-kettı e falvak közül részint fekvése, részint birtokviszonya miatt 
lett szórványhely, másik négy-öt pedig az új határ szülötte.”15 

 
A határra esik Tompa. Névadója talán Tompa Both László nevezető partiumi vitéz, sıt 
rangja: ispán. Speciális fekvéső, és ezen „tekintetben az Alföldön egyedülálló hely ez a 
Tompa. Eredeti szórványtelepülés ez, amely az Alföldön nincs több. „ (idem: Erdei. F.) 

Szórványtelepülések vannak ma Székelyföldön (Székelyvarság) és  még inkább Moldvában 
(Aszó völgye, Sós-Tázló völgye), valamint volt Bihar vármegyében (Balás’ Gábor szerint) 

de az Alföldön egy, s csak itt. 

 
„A ’külterületi lakott helyek’ mind  vagy igazi tanyák. (Vagy XIX. sz.-i parcellázásnak 
köszönhetıen lakótanyák.) Egyedül Tompán keletkezett már a XVIII sz.-i gondozott telepítés 
alkalmából egy rendkívül, tanyaszerően elnyúló laza településő falu. Egyedüli oka ennek a táj. 
A tompai legelı mérföldek hosszúságára elnyúló hosszú lapályos terület, melynek nyugati 
oldala végig kiemelkedı part: itt keletkezett a végtelen hosszú tanya.”(idem: Erdei 
Ferenc,1942.) 
 
Megjegyzés: Tompa falu közepén duplázódott a házsorok száma, s a kettızött utcaképpel 
falumag alakult ki. Így tömör falunak lehet nevezni ezt a falurészt. Egyébként színmagyar 
község. tehát nem lehet szász, sváb, vagy szláv behatásnak tekinteni ezt a községszervezıdést. 
Nagyon jó a legelıje és az állatállománya. Híres agráriuma valamikor Szabadkához vonzódott, 
szinte annak tanyáiként szervesült a mezıvárossal. 

Ma önállósodott, mégpedig elsısorban a „határvágás” miatt. A pusztaságok sora 
választja el minden forgalmas helytıl, s az élete éppen úgy folyna, mint minden kiskunsági 
pusztai helyé, ha nem volna lokális határátkelı állomás. 

Bácskában ”rengeteg a törpebirtokos és sok parcellázás történt azelıtt is. Itt okos 
rendszerrel, kevés áldozatta és kicsiny tıkével is szép sikerő akciót lehetett volna végrehajtani a 
föld” helyes, (azaz méltányos és arányos) reprivatizálása terén. „Sehol az országban olcsóbban, 
mint itt ezt jól megcsinálni nem lehetett volna.”16 szólt a politikus ezúttal orákulumi mondata. 
Mint ha 60-évvel késıbb írta volna papírra, azaz a mi idınkben. 

A tanyaépítés elıtt, esetleg építkezéssel egy idıben, vagy az elsı építkezési etap 
befejezése után a tanya terepét rendezik, olykor erıteljesen manipulálták. Ha erdıs volt a táj 
(erdıspuszta) a tanya udvarán kivágták a fákat, de ha pusztaszélre, vagy szántóra került a tanya, 
fákat ültettek, élı sövényt telepítettek. Ha magaslat állt a tanyai telephelyen azt elegyengették, 
ha túl lapos volt a terület „A tanyai lakóépületek  és istállók falát többnyire földbıl, fekete 
agyagból verték.” A leendı tanyától nem túl messze, általában 50-100 m-re „bányát nyitottak és 
onnan emelték ki a a falveréshez szükséges földet, amelyet deszkás oldalú kocsival hordtak az 

                                                 
14 Erdei Ferenc: Futóhomok. Athenaeum, 1931, 186. old. 
15 Erdei F. IDEM. 185. old 
16 Erdei F. IDEM 191. old. 
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építkezésre. Az agyaggödör gyakran a tanya mögött mély, gyepes legelı területébe esett. Ezeket 
ilyenkor általában meghagyták, kis tóként”17 üzemelt tovább.  

 
Vázlatos Irodalom-áttekintés: Erdei Ferenc: Futóhomok. /A Duna-Tiszaköz földje és népe/ 
1937, Athenaeum, Budapest; Molnár György: Messzi utak, távoli harangok, 2009, Bába Kiadó, 
Szeged; Bárth János: Kecel története és néprajza, 1984, Kecel; Bárth János. A kalocsai 
szállások településnéprajza, 1975, Kalocsa; Csıre Pál: A magyar erdıgazdálkodás története. 
Középkor (Benne vadgazdálkodás is), 1980, Akadémiai Kiadó, Budapest. 

 
 

Függelékek: 
 
1. sz. Függelék: Erdıföldrajz.   Mivel a térség 30-60 százalékban (Bács, Bodrog, 
Szerém) régen zömmel erdı volt (Forrás: Bárth J.: Kecel története és néprajza – 
Monográfia: 1984), és a „Tanya” szó is erısen fás berek-erdıs halászó-helyet jelentett a 
történelmi földrajznak ezt az elemét fel kell frissíteni. 

A térség fı geomorfológiai meghatározója nem a Tisza, hanem a Duna. „Az 
utolsó jégkorszakban a mai helyén találjuk a Dunát, de még ekkor… alsószakasz 
jellegő volt. Fımedre a maitól 9-12-20 km-rel Keletebbre volt. Széles árterületet 
ekkor töltött fel. Ebbıl a homokkal és iszappal feltöltött utolsó jégkori ártérbıl 
véste ki a negyedkor végén, már az utolsó jégkorszak után a II. számú, vagyis új-
pleisztocén teraszát. Ezóta van a Dunának völgye az Alföldön.” (Forrás: Bulla-
Mendöl: A Kárpát-medence földrajza. 1947., 206. old.) 

Ez az új-pleisztocén terasz rapszodikusan, és a Duna-völgyében helyenként 
bıven ellátott talajvizekkel, olykor pangó-vizekkel. Ez a folyami kísérı-erdınek 
(galéria-vonulat, iszappad főzesek, homoktövisesek) mindenképpen kedvez. Sıt 
olykor emelkedik is (napjainkban is – HMVH – Tiszasziget között) a Duna alföldi 
talajvíz-ellátottsága egy jó 20 km-es sávban. A lezökkent ıs-szakaszai a valamikori 
fımedernek (turján) szintén vizes égererdık-kıriserdık ebben a korban. A terasz 
(II. sz.-ú) olykor keskeny, olykor meg éppen kiszélesedik . Felbukkan ismét 
„Kalocsánál és ezen  a szinten települ Baja is részben. Legnagyobb terjedelmő 
darabja a Délbácskai-terasz, a Telecska lejtıje és a mai Duna-meder között. Ezt a 40 
km- széles teraszfelszínt a Telecska-perem tövétıl az utolsó jégkor folyamán a 
DNy-felé csúszó folyamunk, a Duna a löszfelszínen alakította ki.” (IDEM: Bulla-
Mendöl 1947. 207. old.) Itt az erdık Szabadkától északra homokiak (zömmel hazai 
nyár és szil), tıle délre nedves löszös-homok jellegőek. Ez utóbbiak a kocsányos 
tölgyeseknek – gyertyánosoknak kedveznek inkább. 

A Tiszáról:  Alapvetıen itt sem más a helyzet, de a talajvízmozgás (esszikáció) 
erıteljesebb, a szikesedés is itt (Kelebia vonalától keletre-DK-re) is jelentıs – a 
talajvíz depresszióval arányosan). Itt a tölgyesek –egészségesek ugyan, de 
alacsonyabbak; megjelenik a tatárjuhar is. Elvileg molyhostölgy, mezei juhar, és 
cser sem kizárt Torontál, sıt a dió és gesztenye, törökmogyoró is (Torontál déli 
styeppe-szegély jellegő szélein). A Partiumból, Erdélybıl érkezı – egykor – 
ısfolyók (İsmaros, İstemes) a peremterületek lassú lesüllyedése miatt még ma is 
töltenek (Maros, Temes). Lapos törmelékkúpokat és törmeléklejtıket fejlesztenek 
hegylábi tájakon (egykori Keve Vármegye). Itt „erdıhátakon” magyar-tölgyes, 
csertölgy az úr. A dél-bácskai terasz viszont a Tisza völgyében csak Szegedig 
folytatódik. A városon túl belesimul a Tisza árterébe, ami legjobban kedvez a 
kocsányos tölgyeseknek. Azaz, a lomblevelő szálerdınek. 

Az idık során az éghajlat egyre melegebb lett. Ez a folyamat sajnos még ma is 
tart. A meleg-száraz miatt fokozódó a Nagyalföldön a futóhomok felhalmozódása.  
A homoktömeg a löszre került. Ekkor elıbb nyílt bucka, majd zárt, azaz fedett 
buckaként jelent meg a laza talajtömeg. Az utóbbi fafaja a boróka, és 

                                                 
17 Barth. J. Kecel. 721. old. 
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karakterisztikus cserjefaja a csikófark volt. Egyes vizes helyeken – buckaközi 
terepeken - rozmaringlevelő főzes fenyér, és néhány hazai nyár csenevész példája 
volt fellelhetı, s tartott ez a XIX. századig, azaz egészen az özönfajok 
felbukkanásáig (akác, ezüstfa, bálványfa, tamariszkusz) 

„A nagy alföldi folyók árterébıl  és középvíz-medrébıl kis vízállás idején , 
különösen a nyár végén  a szelek rengeteg homokot fújtak ki és hajtottak fel a 
szomszédos magasabb löszfelszínekre. Így borította be a Duna medrébıl a Nyugati 
szél által kifújt homok a Duna-Tisza köze északi felén  a lösztáblát” (IDEM: Bulla-
Mendöl). Déli határvonalként Szabadkát említhetnénk.  

Megjegyzés: A Nyugati szél így hatott a Duna -Tisza közére. A Kossava-szél 
iránya viszont délkeleti. Ez a Deliblát homok-pusztáját építette ki sajátos 
növényzetével, aminek erdészeti tárgyalására itt nincs mód. Érdekesebbek viszont a 
mélyebb (talajvíztartó rétegek). „A delibláti homokpuszta  homokja, s a Temes 
újpleisztocén törmelékkúpja…  alatt is harmadkorvégi, ó-negyedkori 
törmelékkúpok rejtıznek, de  a mai felszín felépítésében nincs szerepük”,… annál 
jobban formálják viszont a talajvíz „lejtık” és felszínalatti tározók kialakulását. Ez 
viszont jelentıs hatással van az erdık életlehetıségeire, életfeltételére. 

A löszfelszínt a lösztölgyesek borítják. A vastag rétegő „löszfelszínen gyorsan 
hátravágódó, víztelen aszó-völgyek is” képzıdnek (IDEM: Bulla-Mendöl 210. old.) 
„Ilyenek hasogatják a Telecska peremét”. (IDEM: Bulla-Mendöl) 

Megjegyzés: „Mindezek a formák különösen akkor jelentkeznek nagy számban 
és erıteljesen a löszfelszínen, ha a  vastag típusos lösz alapzata vízátbocsátó kavics, 
vagy amikor homok. Ez a helyzet a Duna és a Tisza összefolyásánál magányosodó 
Titeli Kis Löszplató esetében. Ezt az 50 m- magas végig löszbıl felépített platót a 
Duna vágta le a szerémségi (rumai) Nagyobbik Löszplatóról.  

Vörösbarna vályogzónákkal tagolt löszének alsó kötegei korábbi jégkorszakok 
„idısebb löszei”, felsı 15 méteres lösze és felszíne az utolsó jégkorszaki „fiatalabb” 
löszbıl van. Tetejét rengeteg löszdolina lyuggatja, peremeit, lösz-aszó völgyek, 
lösz-kutak hasogatják. Más felszíni viszonyok vannak az újpleisztocén löszbıl 
kialakított lösztábláknak. Magasságuk Telecskánál 20-25 m-rel alacsonyabb, mert a 
„Tiszántúli-süllyedékben” vannak. A Telecskahát magassága 110-114 méter a tenger 
színe felett, ezeké a keletalföldi lösztábláké csak 85-93 m. Nyugat felé enyhén 
lejtenek, keleten pedig igen enyhe lejtıvel mennek át a kelet-alföldi  
törmelékkúpok, és törmeléklejtık felszínébe” (IDEM: Bulla-Mendöl 210. old.) 
Erdészetileg ez azt jelenti, hogy minél vastagabb a löszplató annál kevéssé tud 
beerdısülni (Erdıspusztákkal maximum- fıleg a löszdolinák mélyén). Ennek 
erdészeti hozadéka csekély, de az Erdıpuszta lösztölgyeseivel feltétlenül kedvezett 
a Honfoglalók helyválasztásának (Botond vezér), legeltetı gyakorlatának. 

 
2.sz. Függelék: Erdıtagi-erdıleírási források (jobbára peres, rendeleti, követi) 
oklevelek 

1. Jordanes leírása beazonosíthatatlan a helységre nézve. Lehet Keve, Temes, Torontál, 
Csongrád, Maros-szállás, Bács, Bodrog és Kun-szállás területén egyaránt. A térség – a 
követi jelentésben szereplı – fátlanság alapján Torontál, Csongrád, Bács, Kun, Bodrog 
megyék középsı-keleti részei lehettek.  A mai depressziómérés és levéltár, erdıtervezési, 
erdımővelési, erdıfelügyeleti jegyzékek, királyi-udvari rendelet, olykor dézsmajegyzék 
alapján erre lehet következtetni. Ám hogy nyolc megye megnevezése nem nyújt 
topográfiai támpontot – az bizonyos. A kör szőkítésének kísérlete nem ennek a 
munkarésznek feladata. (Móra Múzeum jelenlegi kutatása vizsgálja.) 

2. Anonymus gesztájában megkülönbözteti Péter mester az egyházi (monostori, 
káptalani); s a világi (hercegi, ispáni, stb…) erdıket. Említi is a Tisza-völgyében a 
Körtvély-tónál Gyemelcsény-erdıt.  Ezzel egy gyümölcsben (fıleg körte, alma, som, 
mogyoró, esetleg ribizke és köszméte/piszke/vadfüge) gazdag erdıre utal, amely talán 
Alpárnál lehetett.  
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3. Dézsmairatok és visszafoglalási királyi rendelkezések, Kálmán korában (1074-
1116). Anélkül hogy ezeket részletesen tárgyalnánk, meg kell állapítani a következıket 
az iratállomány ismeretében: ”Az erdıirtásokban a szerzetesrendek komoly szerephez 
jutottak, különösen a XII. sz. végéig. gazdasági tevékenységükben lényeges szempont 
volt olyan területek (erdık, mocsarak) használatba vétele /Kalocsa, Oroszlány, Apáti, 
Bácsmonostor, s Bátmonostor/, melyet azonban csak nehéz munkával lehetett 
kultúrterületté alakítani. Részben ennek a munkának a hasznossága volt az a szempont, 
amely miatt Kálmán király az adományok visszakövetelésekkor az egyháznak 
adományozott erdıket kivette a visszafoglalási rendelkezések alól. (Forrás: Csıre P. 
131.)  

4. Anjou, azaz Károly Róbert (1308-1342) alatt keletkezett irat: „1337-ben egy Mikola 
nevő és több egyéb birtok felosztásánál emlegetnek erdıket, többek között egy ”silva 
angulosa vocata-t” (Irattári forrás: AnjO. III. 356. 1353.) Ugyanekkor… s ezek után: 
”Bizonyos erdı és használt föld felosztása… hosszában kötéllel történı felmérése” 
valószínő löszerdıre, vagy galériaerdıre utal, mert hegyvidéken, szakadékos-
vízmosásos-honcsokos dombságokban technikailag szinte még kötéllel is 
megoldhatatlan. (Irattári forrás: AnjO. VI. 63. 1353.) 

Megjegyzés: Ezen most elıhozott oklevél idézetek, topográfiai helyek a geszta-irodalomban 
„bizonyos mértékben alátámasztják az akkor földrajzi viszonyok és a magyarság más 
forrásokból is ismert foglalkozásából vett és fenn említett azon feltevésünket, hogy az Alföldön 
ebben az idıben lényegesen több erdı létezett, mint bármikor a magyar történelem során”. 
(Forrás: Csıry P. 131. old.) 
 

3. sz. Függelék: Irtásfalvak keletkezéstörténete – és erdımővelés történet. Itt 
maradt meg a legtöbb adalék erre a számunkra érdekes témakörre nézve. 

Julius Caesar mőve a De Bello Gallico c. alapvetı forrásértékő mő alaposan taglalja, 
hogy hogyan is éltek a kelták. Életmódjukkal kapcsolatban leírja: nem zárt, (pl. 
szalagtelkes, halmaz vagy geometriai) hanem nyílt településformákban éltek. Így is számos 
„olyan városoknak az alapját rakták le, amelyekbıl késıbb magyar városok lettek”. 
(Forrás: Cs. P. 39. old.) Mivel mind erdıhasználatuk, mind vadászatuk magas technikájú 
volt, természetes is, hogy erdıkben, folyók közelében éltek. Az ısfolyók pedig 
ısmedrükben át-átszelték a Szabadka alatti térséget. Többszöri „mederáttevıdéssel” 
tolódott le a Duna-ágak fı győjt ıhelye, s tartott mindez egész a Fruska Goráig, amely 
megállította ezt a folyamatot. Ezekbıl azután már jól kikövetkeztethetı, hogy településeik ıse 
irtványföld  használatbavétele lehetett. Az is látni véljük, hogy az irtáskor mind a 
vadászat, mind a közlekedés, mind az erdımővelés szempontjait szem elıtt tartották. 
(Annál is inkább mert komoly infrastruktúrájuk volt . Dél-Magyarországon a keltáknak 
pl. több „erdei” pénzverıjük volt.) 

 
4. sz. Függelék: Különféle tanyatípusok 

A Magyar Alföld jelentıs részét kitevı tanyák ezek.  Romániára (Iratos, Arad, Nagyvárad, 
Nagyszalonta) is kiterjed, de a Délvidékre is számos helyen. Burgenlandban is olykor ún. 
szállások még feltalálhatók (Sztina). A városiasabb régiókban ott mindezt viszont inkább 
udvarházak váltják fel, lásd a nagyobb tanyák tanyaközpontjait. 
A tanya világunikum, azaz „hungarikum”-jellegő megırzendı különlegesség. 

5. Homoki-tanyák. A legszegényebb talajokon (alacsony 3-7 AK) pásztortanyák, 
amelyek az Észak-Kiskunságban ’vasalónak’ neveztetnek. Kolon-tó, Kondor-tó, 
Szappan-szék. 

6. Zsellértanyák – ma már nem létezik, a telephelyen csak a munkások, ırzık 
(kiszolgált betyárok) laktak. 

7. Lakott-tanya: a gazda kiköltözött a mezıvárosból a tanyára. 
8. Szállás-tanya: tanyaközponti tanya, volt kovácsmőhelye, iskolája és 

harangtornya. 
9. Kivett-tanya: a fenti feladatkörbıl kivonták és átadták iskolaszéknek, csárdának, 

pusztaháznak, stb… 
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10. Szállásföldi (külsı) tanyák: Pákásztanya, halásztanya, stb… (madarász, pákász, 
csikász). 

11. Belsı tanyaföldi tanyák: lakótanya, bikástanya, stb… 
12. Farmtanyák: szabadföldi, fóliás mőveltség, stb… 
13. Szılıtanyák, tanya-szılök: csak lokalizáltan, Bácsalmástól- Szabadkáig, stb… 
14. Erdıtanyák: méhészet, itt még régebben erdei legeltetés (erdıs-pusztákon): 

Öttömös, Pusztamérges. 
15. Hobbi-tanya: lovas, lovas-íjász, ısmagyar életmód-helyszín (fıleg magyarországi 

területeken: Novák-tanya). 
16. Sortanya: mővi (geometrikus) tanyaállapot, kiköltözetésekor, bérben, 

napszámként mővelik. 
17. Bokortanya: Rókatanya (pl. a tirpákok18). 
18. Foktanya: fokgazdaság (Duna). 
19. Havasi és speciális tanya-formák (Görgényi-havasok: Mezıhavas, Gyergyói 

havasok: Piricske -Vám, Güdüc, Vár-Bükk, Hargita: Székelyvarság). 
 

5. sz. Függelék: Tanyavilág genézise, és arculata 
A. 1730-as években többnyire jobbágyfalvak voltak, vagy Bácshoz (Monostorhoz, 

s annak apátságaihoz), vagy Kalocsához (annak érsekségéhez tartoztak) 
többnyire. A parasztoknak jobbára úrbéres földjük volt.  

B. 1848-ban az ún. jobbágyfüggelmek szabadítása, 1856-ban úrbéri egyezségek 
megkötése. 

C. 1880-ban történt a tanyavilág fellendülése. (Éppen ekkor tartottak is egy nagy 
népszámlálást). Az új század elején, 1930-ra a tanyalakosság megduplázódott. 

D. A két világháború közt uralkodó típusok már véglegesedtek. 
1. Tartozéktanya – életmód szerint 
2. Farmtanya – életmód szerint 
3. Állandó tanya – életmód szerint (késıbbi szállásközpontok magva) 
4. Dominánsan állattartó tanyák – gazdaság szerint 
5. Komplex termelést folytató parasztgazdasági tanya (mezıgazdaság, állattartás, 

szılészkedés) – gazdálkodási szempontok szerint 
6. Szılıtermelési tanyák – gazdálkodási  szempontok szerint 
7. Homoki tanyák – sokszor béresek, napszámosok élnek itt („zsákhelyzető 

határvágáson, határszegélyen”) – önfenntartó, öntermelı életmód szerint „A” 
typus: szorgos, feltörekvésre elszánt lakók.  „B” typus: „túlélıtanyák” 

E. 1949-1950-tıl már csökkenés áll be. 
F. 1975-78: kb. „Felezıdési idı”-pont, tanyafelszámolások és tanyaközpont-

felszámolások Délvidéken 
 

Tanyavilág kiegészítı épületei, építményei, kiegészítményei: 
1. birkaszín 
2. góré 
3. kalicka, azaz talpas-kutrica 
4. nyárikonyha 
5. ollós szerkezető udvari kemence – sütıház jelleggel 
6. galambdúc, kas”ház” 
7. tejespince 
8. nádkúp 
9. hereszéna kazal 
10. szalmakazal (alomnak) 
11. szénakazal 
12. répásverem 
13. pányvakarók, vendégoldalak, lıcsök 

                                                 
18 Ferenczi István nyomán tót származású magyart jelent. 
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14. szárkúp 
15. gémeskút 
16. pince 
17. kert- és gyepalja 
18. faragó”ház” 
 

6. sz. Függelék: Módostanya 
Hogy ez a tanya egyáltalán kialakulhatott annak szerepe volt a táj nagy állateltartó 

képességében. Továbbá jelentıs állattartást tett lehetıvé ebben a „gabona-országban” a puszta 
bérelhetıségének rendszere, azaz a „pusztabérletek” nagy száma. /1710-es évektıl/. Intenzívebb 
növénytermelés, kertkultúra révén tanyás gazdálkodást fejlesztettek ki, és népesítették be a 
korábbi szántóterületek – olykor éppenséggel gyengébb – földjeit. (Forrás: IN: Kósa: Kósa 
László Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920), 
1998, 133. old.). És ezen kívül az állattartó pusztákat is /1790-es évek után/ fenntartották. Az 
intenzívebbé válás mikroökonómiai (gazdasági)  erıt, és innovációs lendületet is képviselt. Ily 
módon kialakulhattak az ún. „Módostanyák”, azaz nemcsak a sortanyák, (azaz nem csak a 
pusztabérlık sorban elrendezett homoki tanyái.) Mindenképpen e folyamatban az 1939-es és az 
1949-es évek között volt egy biztos, azaz biztonságosnak ítélhetı kor. Azaz talán 
„településhelyzeti csúcsidıszak”...1960 és 1970 között viszont fellépett az elsı súlyos 
megingás,  a módostanyák tekintetében is. 

 
A módostanya féleségei: 
1. Bikás tanya, Ménestanya (szérős-kertek vonala mögött) 
2. Szíkvizes tanya (tanyaközpontnál, jó kútnál) 
3. Daráló, cséplıudvaros  tanya (kismalmok, szélkelepek kiváltására) 
4. Vállalkozói tanya (liba, csemegeszılı mezıvárosokban értékesítve) 
5. Méhes kerti tanya, telepített akácok nyomán (Szabadka) 
6. Németség tanyatípusai (kékfestı, esztováta stb...) 
7. Dohánytermelı tanya. 1760-tól (pl. Horgos, Adorján) 
8. Csárdatanya – csárták: perzsa szó, csorda (együtt): újgúr szó. Olykor volt 13 tornácíves 

3 ablakos, egy ablakfülkés (Mária-fülke) – itt tájékozódás, értesülés, érintkezés, 
társadalmi-jogi aktusok. Csak késıbb lettek puszta-korcsmává. 

9. Kertésztanya – hagyma, paprika (kertésztelep, olykor palántanevelı). 
10. Vasutas (bakter) tanya, néha ezek „cselédes” tanyák. 
11. Szállásbokrok, ahol jól bevált a nemzetiségi stratégia (szilva, sajt, tejfel, túró). 
12. Kivett tanya: tanyaiskola, tanítólakással, (tanácsadás, népmívelés, olvasómozgalom) 

kápolnával. 
A korábbi idıkben szállások voltak (Kunszállás). A múlt sz. második felétıl (1850) volt 
azonban jelentıs a tanyásodás, fıleg a volt Tisza-Bánság területén. Külsıdleges állattartás 
és ipariatlanodás jellemezte ezt a vidéket. Polgári arculat (kisgazda öntudat) paraszti 
kultúrája képzıdött az egykori tanyákból lett tanyaközpontokból kialakult falvakban 
(Kispiac, Orom, Felsıhegy). De jelentıs volt a mezıvárosi fejlıdés is, ami azonban sajnos 
egyféle nivellálódáshoz vezetett. A nagygazda versus agrárproletár helyzete kiélezıdött.  
A módostanya sajátos, és napjainkig is – azaz úgy tőnik – mai napi problematikája ez. 
 

7. sz. Függelék: Következtetések a településszerkezeti sajátosságok alapján 
Levonhatók az alábbi vélekedések, következtetések, amiket – újabb, s elsısorban – 
régészeti adatokkal kell még újra és újra alátámasztani. 
1. A „sortanyák”  nem igazán autentikus formák, hanem uradalmak gazdasági 

„szándékai” szerint alakultak ki (állattenyésztés, növénytermesztés „koncessziói”, 
termény- és takarmány-szállítási infrastruktúrák, stb… /vö. Molnár György/.)  

2. A „kunszállások” /1279. Tétényi Országgyőlés/ szállástelepülési formái valószínőleg 
szintén nem teljesen autentikus formációk az itteni település-szerkezetben. /vö. Bárth 
J./, Ezen településformákból való városalakulás sem meggyızı ellenérv. Inkább az a 
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valószínősíthetı feltevés, hogy talán IV. Béla utáni „második honalapító” telepítésekrıl 
van itt szó inkább, azaz az Árpád-kor derekán zajló táj-átalakulásokról. 

3. A „nyílt településő tanyavilág” (Szórt tanyák) legısibb formái tételezhetık fel itt, 
melyek napjainkban csak a moldvai magyarok (csángófalvak régiójában), találhatók. 
(Térképtári forrás: Bécsi ún. III. Katonai T.) Meg még esetleg székelyeknél, valamint 
egykoron Bihar vármegyében /vö. Gyırffy, Balás’/. Az Anjou-kor utáni valamint a 
Mohácsi katasztrófa geopolitikai összeomlását követı invazív behatások ellenére ez 
talán mára megállapítható. 

4. Számos, vagy több felfejthetı „bihari-szál”  is valószínősíti, hogy nem a lajta-sárvidéki, 
Ösöbő vezér vezette sajátos keleti néphullám /vö. Balás’/; ért el ide, hanem K-i, ÉK-i 
betelepülési formációval állunk szemben. Kelta jellegő ház-nyomok (Szeged határában) 
a késıbbi Sáros vármegye, Gömör, Abaúj, Borsod, Zemplén vármegyék irányából, de 
fıképpen inkább a székely vonulat ugyanerrıl az irányról (ÉK-rıl) számolva a mozgási 
direkciókat (vö. Both vitéz19 nevének ismételt elıfordulása) és a családnak az itteni 
ispánsági rendszerbe való beemelése, még a helybeli megyerendszer (Bodrog, Bács, 
Toronál)  kialakulása elıtt. /És mindez a ’Bátmonostora’ névbıl következik. (Megj.: 
Bot →  Both → Bod → Bát;  elıbb hangzó-„lágyulás”, majd pedig zöngésedés.)/ 

5. Az autóút-fejlesztés 8000 váratlan ısi házalaprajz feltáráshoz segített hozzá, az érintett 
korból az ország DK-i, K-i felén (mindösszesen pedig országszerte cc. 30 000). 

(6. Végezetül kiderülni tőnik Bolgárfehérvár-Görögfehérvár-Nándorfehérvár messze nem volt olyan (kultúr- 
s városképzı) erı, mint gondolják.  A római idıkben sem (akkor inkább a Drávát, a Szávát és a Porta-
Orientalist, Verestoronyt használták Délen stratégiailag; s nem pedig a Kopácsi-részek járatlan mocsarait, 
melyet huzamosan leigázhatatlan törzsek tartottak uralom alatt. Alba Nándor elsı hiteles említése csupán 1332. 
okt.-ben, /Vö. Szabolcs-Szabolcsvári zsinat 1092./ (Forr.: Századok, 1915, 629. old. / Sisics/) 
 
Mindezek tüzetes kiértékelése, valamint a légi régészet további erıfeszítései – feltehetıleg 

Délvidékre is koncentrálni képesek, s ki fog tárulni az ebbéli pontosabb tudásunk horizontja is, s 
e nemzeti kincset – hungaricumot – a tanyát az ıt megilletı jelentıs kulturális örökség 
rangjára emelve, annak hív megırzése, ápolása irányába újabb lépéseket tehetünk. 

 
E térség „UTÓÉLET”-éhez (Városhelyek és vásárhelyek Árpád elıtt illetve után): 
 

Árpád elıtt/I Árpád elıtt /II 1074- 1147 1147-1200 
Belgrad (Timociani-
Régió központja és 
egyben határvárosa-
majd elhal) 
Neograd (Mohács)? 
Cin(cun)grad? :vl.hol 
a Temesközben 
Or(o)asia??  vl.hol 
Szendrınél 

Baach 
Budrig 

Tétel-Titel Ludas ? 

 
8. sz. Függelék: Pannon-kapcsolatokról – Nyugat-Dunántúl 

A kiemelten fontos – urbanizációra kész – térség a kétszeres figyelmében áll a történelmi 
földrajznak. 
I. Mivel – noha jóval a magyar honfoglalás elıtt járunk – többszörösen is érdekes történelmi 
földrajzilag külön kell tárgyalni e térséget. Voltaképpen itt találkozott össze az urnasíros, 
hamvasztásos kultúra – Hallstatt20 a késıbbi szkíta-kurgános, korábbi-halomsírossal – igencsak 
fontos e térség. Halomsírosok „kurgánt” emeltek Patty közelében több helyen (Sárvártól Ny-ra), 

                                                 
19 Ezen erdélyi  történelmi családhoz főzhetı Genealógiai „nyomok”: Both várkapitány 
(Gyergyószentmiklós) mártír; Bod(h) Péter : 1712-1769 irodalmunk óriása,  Bod  P. Ákos: Antall 
kormány politikusa 
20 A hallstatti kultúra elnevezést általában a vaskor korai szakaszára használják. Nevét a felsı-ausztriai 
Hallstatt helységrıl nyerte, ahol a 19. században az elsı nagy kiterjedéső temetıjét tártak fel 
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de a mai Ausztriában is a határnál – Burgenlandban – van két kimutatott kurgán. Hallstatt 
viszont a Dunáig – sıt azon túl (Kecel: Örjeg, Csukás) – is behatolt a Kárpát-medencébe. 
II. Továbbá jelentıs szempont hogy – az érintett idıszakban – a térségben találkozott a fontos 
Noricum, közvetlenül Pannonia Superiorral (Poetovio-Ptuj; Ceileia-Celje, Vindobona-Vienum 
térségében) és közvetve pedig folyami ereszkedéssel – a Dunán, a Dráván, és a Száván 
ereszkedve – K-nek haladva pedig magával a Pannonia Inferiorral. 
III. A nyugati (nóri/ pannon), és a keleti (kaukazusi, pontusi) infiltrációk itt – Pannonia 
Superior – kavarodtak össze az északival (cseh, morva Variszcidák), meg nem utoljára a délivel 
(Dalmatica). 
 
A Toposzok egyenkénti áttekintése, pannón(iai) feltételezett kapcsolatok, hatások 
függvényében 
 

1. NyDNy -   Glan, Gurk /Klagenfurtnál Ebenthal/ község : (Glan folyócska, Gurk 
folyócska összetalálkozásánál). Szláv neve Glina. 

Nem a ma szláv nevő Glina volt az elsı településmag, hanem az északabbra esı Hallstatt 
prehistorikumi emléknyomai, ezt követte a La Téne (kelták). Vár, hadiúton lévı erıdítmény 
lehetett, mert az urbanizáció következı fokára (tell-városok) ez a vidék nem jutott „fel”. Megj.:  
A Tisza-felsı Vidék kezdeti szakaszán Polgárnál található a legészakibb, és a legnyugatibb a 
világon (Lásd:  Fekete-Feketéné térképe, Természet Világa 200x). Historikumban is jelentıs de 
jóval késıbb: 972, 1072, 1131. 

2. D -    Siska, Siskia, Sisek, Sisak, Sziszek. Kr. e. 63.- Kr. u 14. Augusztus Caesar. 
Jelentıs Ariánus központ és az ariánusi püspökség fıcentruma. 

3. DNy  -  Nauportos, Neviodonum (Drnovo) - Neviodumom, Talán Tacitus irodalmában. 
Kr.u. 56-117. A Száva felsı völgyfıjébe lokalizálható, Ljubjana fölé. 

4. DNy -   Moretum, Monetum, Vhrnika közelében. Ez feltehetıleg inkább jazig terület 
lehetett: Jazigok- Jasora. Kr.u. 180-192. Commodus alatt. 

Érdekessége az autonómia: Municipium Jasorum:  Ez Daruvár központtal. Egy korai „Res 
Publika”- szerő autonómiai jogállás lehetett. Lehetséges, hogy talán Tacitus forrásaiban említi: 
Kr. u. 117. 

5. DNy - Metulon, Metula, Meturum. Pliny az idısebbik az arganautákkal kapcsolatban 
említi, mint a hajósok mítikus kikötıjét. Elhelyezkedése feltételezhetıen a Municipium 
Iasorum területén. 

6. D - Segestica, Seges, Talán Szent Quirinusz Sisakja. (Szávaszentmária). Kr.u. 309. 
Szent Kvirin (Quirinius): Eszék (Mursa) – akkor Siscia püspöke volt. Diokletiánusz alatt 
Szaváriában a Perintbe (folyócska) fojtották. A keresztények Szombathely Scarabatensis nevő 
kapujánál temették el. 

7. D - Stoboi, Stobi-region, azaz Stobi rommezı. (Paionia, Paeonia területén). A Vardár  
folyó felsı szakasza, Kr. u.117. Ma Stobi-Gradsko a határnál. 

8. DDNy - Skardia, Scardin, Scardona (Liburniában). Kr. u. 79. Illir város. Elsı 
említése Pseudo-Scylax (Periplusa).21 

(Feltételezhetı – esetlegesen még a – Kr. e IV. sz . Beu Anelte. Roman.) 
9. Ny - (ÉNy?) Sicambria, Sicambrium. Öfen?, Salzburg? utóbbi esetben prehistorikus 

bányaváros, Hallstatt. Jellegzetes prehistorikus településkép lábasházakkal (cölöpökön). 
Elsı esetben a Dunánál – Duna mentén, ami lehet már a Kárpát-medence is. (Ehhez 
források: Historial Alsace, illetve Pierer’s  Universal Lexicon.) Deinde ut Sicambium, 
nemcsak a magyarok, s a görög-macedonok (arganauták), de a franciák is 
(szikamberek) élénken érdeklıdnek. (Megjegyzés: A szikambereknek nincsen közük a 
kimberekhez, kimmerekhez, akik a pre-szkíták elıtt éltek és az Oxus mellıl származnak, 
attól DK-re. Idáig éppen hogy csak elhatoltak de telephelyeik nem lehettek a Duna ezen 
részén.) 

                                                 
21 É-Illirek: Dardani, Meteoni, Ardiaioi, Grabei 
Központi illírek: Selepitonoi, Labeates, Chelidoni, Sesarethi-  mégpedig centrumban Bassania várossal 
D- illírek: Byliones, Amantes, Parthini Enchelach, Taulanti 
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Szicambria körzete északra is behatol – vagyis a görögök által Herkynia/Herkiának ismert, a 
rómaiak által Deserta Bioiorumként említett erdıs-hegyes bejáratlan térségeibe, „a hegyek 
(Hercinidák) egy részét is felöleli, azután É felé a Tyregetákig is szélesedik (Ma Franciaország 
É-i részén vannak ilyen nevő járások, az Ardennektıl nem túl messze) ámde: a pontos földrajzi 
határokat nem tudjuk megadni…” (Strabón 312. old./III. C. 295. fejezet), de itt részletesen kell 
szólni róla, mert sokak érdeklıdésének kereszttüzében áll. 
 
A déli Kárpát-medencét elérı "migrációs hatások" feltételezett eredete: 

 
1. Sz.-ú Fıteória. A kimberek/kimmerek után, de csak idıben - nem a nyomukban a 

szkíták elvonultak mégpedig az arganautákat követve, s éppen ide. Két nyom van: az 
egyik valóban névvel nevezve az ún. Arganauta-nyom (Pliny – az idısebb – kézirata 
szerint).. 

2. Sz.-ú Fıteória. A Perzsák-szkíták összecsapása, ahol lehetett: 
a. Galac környékén – lehet keresni az ütközetek helyszínét: talán Prút?, Bodzás? 

torkolata. 
b. Arges-folyó – néven nevezve – környékén (Herodotos): de még Lalomita?  
c. Maros/Marisos környékén (Herodotos) 
d. Esztergom környékén – a menekülık É-i terjeszkedésének csapása. A 

kéziratokban  Istros/Danuios-Danubios-Duna, valamint a Marisos-Maros 
szerepel, csakígy a Tisza/Theisz/Parisos – de nem a szkítákkal (agathürsz), 
hanem a keltákkal (boi/ois/ok, tamariszkok) kapcsolatosan. (IDEM:. Strabon. 
330. old.) 

e. A szkytákról nem csak újszövetségi és ószövetségi anyagok vannak, de bı 
forrásuk a következı: Homérosz, Zamolxis – géta, Phytheas – a massaliai, 
Poseiodonos, Penandros, Hésiodos, Erathosthenés, Aiskhylos, Khrysippos, 
Herodotos, Ephoros, Anacharsis – a szaka hét bölcsek egyike, Apollodoros, az 
érintett korszakból. 

 
Régészeti adalékok /Noszlopi Németh Péter nyomán kiemeléssel/ 
 
Sicambria: Basaharc-Herculia, Ad Herculinum, Felsı Héviz-Felhéviz, ez római város, 
helységköve/névtáblája termállal Pilismarótnál. 
 
Vetus-Buda (ó Buda) – Lazius Wolf (XVI. sz) szerint – ezt népvándorlás felégette. Sicambria 
néven épült az új város. Ámde ezt vitatják, mert már korábban is volt itt egy Szikambria 
mégpedig a szikamberekkel kapcsolatban (itt vagy Salzburgnál, lásd fent).  
 
Ortelius Abraham. (XVI. Sz.) İ pont Esztergom alatt jelöli ki a helyét, így 
Herculia=Szicambria.  1597-es híres térképén (belga kiadás) A Római-kor Pannoniája. 
TÉRKÉP:  Térképabrosz 
 
Kézai Simon: Etzelburg, Etilburg , Szicambria – ez a fıbb magyar irodalmi forrás, csak kései. 
 
Itinerarium: Antonini útleírása – Pilismarót= Herculium 
 
Helynevek: Hiteleshelyi határbejárások alapján:  Szikambria vize, szikambria mezeje, 
szikambriai kolostor – mint helynevek: Deák Csaba esszéi (in press - nyomtatás alatt) 
 
Sashegyi Sándor: Szente/Pomáz. Budai Káptalan rom; Fehéregyháza – vallási-kultikus 
fejedelemé – Pomáz 
 
Berenik Anna: „Nem oda Buda”: Ürömi feltételezett ısközpont, „Priamosék vándorlása”-
teoréma, Útvonalvázlat: Déli Ukrán sztyeppe „szkíta sávja”, K-Kárpátok „szkíta sávja”, 
Mátraalja, Mogyoród, Megyeri Átkelı, Szikambria – Frankenland, Friesland 
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Megjegyzés: szerintem lehetett ez a bajai átkelınél, azaz a Dráva /Baranya-háromszög 
térségében is. A „túlparton” itt is volt ısi – vízmedencével ellátott – erıd (Jakabhegy). 
 
Magyarország Régészeti Topográfiája: /Pest megye, Akad. K. 1986./ Egy késıi bronz-korai 
vaskor Pomáz-Szentendre határán 44 ha-os Kıhegyi-vár, funkciója ellenırzést gyakorló erıd  – 
Dunai átkelın. Ez az ún. „Megyeri felsı-gázló”. A Keve kapitány-féle hun „Megyeri Rév” -
Békás-Pünkösdfürdın. A korai vaskorra – Kr. e 300-400 (335) – a szkíta mőveltség domináns 
lesz ebben a térségben (Mogyoródi szkíta sír, Békási-Pünkösdfürdıi szkíta lelet) 
 
Bakay Kornél: Szkíta-folytonosság szerinte tény hazánkban (IN: İstörténetünk Régészeti 
Forrásai.) Megemlíti a keltákat (A térségben itt a Dunakanyarban, és a Felvidéken számosan), 
szkítákat (áttörtek a Dunán), kimmereket, de esetleges magyarországi jelenlétükre nincs 
részletes utalás itt (ám vö. László Gy.).  
 
Finály Gábor: Pilismarót, ásatás 1906, Fehéregyház romjai? – 27 X 33 m-es alaprajzú  
átrium-rendszer. 
Törökök:  

• Cselebi Evlia: (XVII. Sz. 1660-1664): Esztergomtól „Buda” 2 kanakra,  (10 km=kb. 1 
kanak), ámde „Budától” Kanizsa 40 kanaknyira van. 

• Tarikhi Üngürüsz: Esztergom, nagy város, van alatta, s igen erıs vár. A T. Üngürüsz – 
Blaskovics József fordításában – arról beszél, hogy Nagy Sándor (Kr.e. 356- 323.) Kr.e. 
335 ıszén  a Balkánon át háborút nyitott a Dunáig, illetve még ennél feljebb is jutott.  

• Pacsevi – török forrás: Pusztításai a török kísérıhadaknak, ez nem Óbudára /III. ker./ 
áll, mert ott fejlesztettek a törökök, így sokkal  inkább Vetus-Budára igaz mindez. 

 
Kézai Simon: Kövenzoa: A „hun kapitányok sírja”ez a hely, Atillát is ide temették el. Köves 
hely, köves „kıszántás” lehetett ez, etimologizálva. Idıvel kidılt – kiborult sztélék(?) okán?. 
Kıalja-Visegrádi dunai szakasz a város felett s alatt, Szamárkı- Bábakı, Bálványkı ma. 
 
Árpád-házi  nagy király: II. András: 1212-es határkerülési adat. Köves-völgy jelölés. 
 
László Gyula: 1944. („A honfoglaló magyar nép élete”. 34. oldal.) Nem Aquincumról van itt 
szó. (De akkor mirıl Üröm?, Pomáz?, Szentendre?, Marót?,  Visegrád?, Basaharc? esetleg 
Kalász?/Khalisza-Khalaisza: egy belsı-ázsiai Szenthegy, Közös:  lámaista-buddhista-hindu/. 
 
Régészeti jellegő megjegyzések: A Budai Káptalan-Szente a pomázi Klissza-dombon volt 
(Sashegyi. S. ásatásai), ennek volt alapítványi adománya a III. ker.-i Ofen része. Errıl a Budai 
Káptalanról  nevezték el ezt az adományi ’Ofen-részt=Kemencét’ Budának. Késıbb Óbudának. 
(’Ofen’ Salzburggal kapcsolatban is elıforduló ısi helynév. Jelentése: kemence, boksa, huta, 
hámor, kohó) 

/Buda/Kalász a Kalez/Kaliz törzsbıl származik. Ennek ıseredete egy Chalisi-
népcsoport (Tangut?, Török?), akik az Araltól délre csatlakoztak a Nagy Selyemúton a 
magyarokhoz, a kazárokhoz?. Ha a tangutokról van/volt szó, akkor esetleg lehet is némi 
kapcsolat (Chalisi-Khalaisza közt.). 

 
Hóman Bálint: Ecil-német (félelem, ragadvány,gúny), Dula-alán, Belár-óbolgár – ezen nevek 
szerinte a Kr. u. 350-400-450 körül keletkeztek a magyarban mégpedig  (német, alán végül  
óbolgár-avar behatással), eredeti iratban ezek sorra. Etele, Dúl, Bulár csak változásokon esett át 
idıvel. 
 
Szikambriáról egyéb: Sicamber 
 
Albericus: Sicamber. 
Rupp Jakab: 1376-os forrást lel: Sicamber. 
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Gárdonyi Albert: 1516-os forrás lelt: Sicamber=Vetus-Buda 
San-Marco könyvtárban talált: Vetus –Buda= Atilla városa. (Bártfai Szabó László) 
Oláh Miklós: (XVI. sz.) Kijelenti „A helyes nevezet pedig Szicambria” 
Bonfini: „Óbuda” Vetus-Buda, (Szicamberek Germánia távoli vidékeirıl/valók). Nevük: 
Ajutrix-Sicamber-Légió. Azonban az irigyei hazugsággal vádolták, minthogy ’Bonfini egy 
tányérnyaló’… 
Anonymus: 

1. XLVI .Fejezet – Felhévíz említése 
2. LII. Fejezet – Alba Ecclesia említése 

Rövidebben: 3. XLVII. Fejezet; illetve 4. L. Fejezet 
(Megjegyzés: Sicambria-Alba Ecclésia kapcsolata: /Sashegyi S., Id. Szörényi, Noszlopi 

P. 1955-ig, ill. – utóbbi 1955-tól után/. Szerintük Alba Ecclesia Etelburg mellett van.) 
Katona Ádám: (1730) viszont Óbudán III. ker. (Of/f/en) ásott. 
az alábbiak csakígy, névszerint:  
Gárdonyi Albert (XIX. sz.), és  Horváth István (XIX. sz.) 
Bártfai Szabó László magyar, valamint Schönwisner osztrák ásatásai Óbudán 

 
A Magyar Katolikus Lexikon új/mai kiadása csakígy ide (toposz szerint) veszi Alba 

Ecclesia-t, de a Budai Prépostságot is. Buda Város Jogkönyve 1845: valóban az alábbiakat 
sorolja: Cronfeldt, Vibecz-Újbécs, Lacken, Ezelpurg, Alba Ecclesia, de az utóbbi lehet 
„kintlevıség”, külterjesség, kegy- v.adománybirtok is. Alba Ecclesia. (Megj.: Etzelpurg, 
Etzelnburg, Ecilburg eredete: Mivelhogy a germánok rettegtek Atillától., így 1243-ig – jogos 
aggodalmukban – egészen még érvényben tartották e toposzban ezen neveket.) 

 
(Megjegyzés. Pannón kapcsolatok – DNy: Aquleia római központ: Kr.e. 181. Klasszikus ókori 
antik városállam. De a rómaiak jóval Kr. után tették rá végleg kezüket. De lehetséges, hogy még 
korábbi görög, sıt – új feltételezések szerint – etruszk gyarmatosítás is zajlott itt regionálisan.) 
 
E térség „UTÓÉLETÉHEZ” 1. – A térség egykori pannón(iai) városainak feltételezett utóélete, 
utóhatása, városszerkezeti átalakulása, és ennek kihatása az ország belsı és fıleg déli részeire. 

 
Késıbbi királyi várispánságok Pannoniában (Superioris és Inferioris együtt), dılt betősek 
Anonymusnál; aláhúzott Cs. Szabótól: 
 
Árpád elıtt Kr. u. 600-
800- ig 

Árpád elıtt 
Kr.u. 900-ig 

900-1074 1074-1147 1147-
2000 

13.sz.-
ban 
 

10 vár/orsz. 31 vár/orsz. 14 új 
vár/orsz. 

27 új 
vár/orsz. 

  

Mosaburg 
Eztrigun? 
Sicambria? 
Bécs= Vinobodum 
Dowin=Dyven 
Dewins 
Késıbb: 
13.sz:Thebyn=Dévény) 
Novigrád=Mohács 
Dumtvva=Veszprémi 
fennsík?? 
Abinzi=Ikervár?? 

Mosaburg ? 
Esztrigun 
Miesenburg 
Visegrad 
Beograd 
=Sz.fehérvár 
Bezprem 
Karako 
Brana 
Telena 
Oedenburg 
 

Vasvár 
Somogy 
Gyır 
Mosonvár??
Musun 
Ouwar, 
1046= 
elızıleg ’Ad 
Flexum’ 
(hunokig) 

Locsmánd 
Szolgagyır 
Budavár 
Hímösudvar 
Örösúr vára 
Korszán vára 
Csák-vára 
Szekcsı vára 
 

 Thebyn=
Divin 
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E térség „UTÓÉLETÉHEZ” 2.:   
 
Késıbbi Pannonia Inferioris-beli Királyi Várispánságok, dılt betősek Anonymusnál 
 
Árpád elıtt/I. Árpád elıtt/II: 900-1074 1074-1147 1147-2000 13.sz.-ban 
Sirmium Valkó 

Pozsega 
 Zábrág 

Varasd 
Kırös 
Zagorje 
Gora 
Szerém 

Kemlek 
Ivanics 
Dubica 
Gerzence 
Garics 
Rojcse 

Kovászd 
Gorica 
Maroca 
Podgorica 
Oklich 

Siscia 
Daruvár?=Aqua 
Balissae 
(Verıcénél) 

     

 
Megjegyzés/ Záradék: A Bevezetıben említett eszköztárral próbáltuk itt bemutatni – 
vázlatszerően, és a történelmi földrajz segítségével az akkori – késı-antik –Pannónia helyzetét. 
Mindez pedig azért lehet fontos, mert itt – azaz a nyugati részeken – /Kapuvár, Sopron, 
Szombathely/ lehet nagyon régi falvakat, sıt városokat (Kapuvár) kimutatni. 
Ehhez hasonló ısiségek kimutatása nem sikerült a Délvidéken – fıleg ilyen – fenti, hosszú 
átlagéletkort számítva. 
Át kell gondolni ezért a településtörténeti szempontból a 1. hatásokat (Pannóniai eredető 
városok kihatásai a térségre) és a 2. hatások (fıleg folyómedrek, vizek mellett haladó ısi 
kereskedelmi és hadi utak mentén kialakuló helységek) érkezését.  
 
Összegzés 

1. Ad. 1. Amikor a hatásokat érzékeljük akkor a kelta és szkíta hatásokat kell vizsgálni.  
Az elıbbi – a kelta jelenlét – a régészet által sokáig ki volt zárva, de újabban bizonyított 
a keltaság jelenléte – nem csak átvonulása – a Tisza-völgyben. Ám a Nyugat-Pannón, a 
mai nyugat-magyarországi pannon-kelta hatás nem mérhetı, nem érzékelhetı. Lemérték 
azonban azt, hogy egy szkíta és egy kelta (katonai vagy polgári) településhez mekkora 
erdıfelület kiirtása szükséges, ennek alapján szignifikáns eredmények kaphatók. A 
„kurgán” kultúra után a „nem-kurganizált” a szkíta és a kelta egyaránt 
valószínősíthetı, a régészeti leletek alapján. 

2. Ad. 2. hatás, amely az épületekben kimutatható viszont inkább keleti, északkeleti. Itt – 
az Alföld északkeleti szegélyében voltak – az elsı talpas-házak boronafalként szolgáló 
függıleges cölöp-csapolásokkal. Ez érkezhetett a Szilágyságból, akár Biharból, akár 
Mezıségrıl. Kikutatandó kérdés hogy az ısi kelet-nyugati utak Szolnok magasságában 
vagy itt – azaz Bács magasságában – szelték át a Dunát. Bizonyított egy ilyen út a 
Maros-Szeged-Bács-Dél-Dunántúl (római téglakemencék) tengelyében. 

3. Végezetül: A tanya igen sajátos jellegzetességünk. Mondhatni unicum, sıt Hungaricum 
is lehet, noha Portugáliában is ismerik. (Hiszen az ottani kelta ıslakosság terjeszthette 
el az erıdített „Castro”-k környékén). Kelet határozott behatása lehetséges, ám az is 
elképzelhetı hogy itt alakult ki kelta formákból, ámbátor de lehet, hogy bihari eredető 
telephely-, szórt településhely- megoldás. (vö. Gyırffy, és újabban Balás’). Erısen 
valószínő, az hogy nem a jazig „Res Publica” hatásáról van szó, az itteni jazigokat 
ugyanis a szkíták keményen rendszabályozták. Más volt a helyzet a „Res-Publika” 
akkori központjában – késıbbi Monarchiában Verıcze vármegye, – de ez már más 
történelmi kutatás tárgykörét képezné. 

4. Tell:  Végtelenül fontos kérdés ez, mert hazánk a tell-településforma legészakibb 
„frontjában” áll – világviszonylatban! Sıt: Mindez Erısd-Tripillay-kultúrák fontos 
nyomára is rávezethetne. Fıleg azonban a Tisza-völgyének telljeit  kutatták meg a Tisza 
jobb partján. (Polgárig bemutatva: archeopark, s alatta is a Körösnél, illetve: 
Kökénydomb HMVH-nál számosan.)  
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(Megjegyzés: Ezen alsó pozíciójú ún. Délvidéki tell-ásatásokról birtokomban nincs ilyen 
részletezı-részletes tanulmány, noha Palicstól délre többet is jeleztek a régészek). 
 
Utószó: Sokat utaltunk a keleti hatásra. Ezt számosan nehezményezik mai napság. Ha 
geopolitikailag áttekintjük a témát és tesszük ezt a történelmi földrajz távlataiban, akkor a 
sértıdöttségtıl, mentalitás-kutatásbeli homálytól el kell tekintenünk. Fıleg, ha a biogeográfia 
adatait (areák) is áttekintjük kissé. 

Közvetlenül az Altájtól a Bajkál-tó felé esı Szaján hegység déli oldalán egy hatalmas 
K-Ny-i síkság fekszik. Itt van a mai Arzhán város. A mongol határ közelében meg – a Burjátok 
mellett közvetlenül – van egy kevéssé ismert „mővészeti-zenei-kultúrális-sámánismereti 
„szellemi hatalom”, a Tuvalu. Itt egy jenki túlélıtábor vállalkozó szellemő, magányos 
aktivistája felfogadott egy tuvai vezetıt, hogy ıt egy spárgával, gyufával, kombinált bicskával 
segítse át a téli Szajánon a dermesztı Szibéria irányában. A helyi vezetı felszerelése ez volt: 
bırzsineg, tőzcsiholó, tırkés, de nem is ez az érdekes, hanem a neve: Szeret. Így hívták a klán 
fejét, és ezt az egész históriát a National Geographic TV-csatorna leadta magyar nyelvő 
verziójában (2008). A Tuvai-medence ısidık óta nagy kereskedelmi útvonalak csomópontja, 
rajta fut át É-Kínát a tuvai és a minuszinszki medence fejlett kultúráival összekötı, majd tovább 
nyugat felé, egész Kárpát–medencét is magába foglaló ”felölelı” pászta, a szkíta sáv. (Forrás:  
Grandpierre Atilla: Szkíta kıkörök. Kapu. 2005, 11-12..) 

Ez a vidék, ez a sáv keleten szikes. (Ulmus pumila, Quercus mongolica). Bajkál 
térségében tölgyes-fenyves-nyíres erdısztyepp van (Betula platyphylla, Pinus sibirica), 
Túlnyomórészt ezek: ritkás erdık, inkább facsoportok borítják. A Kaukázusban Quercus 
pedunciflora, Zelkovia, nyárfajok, keleti bükk és gyertyán, Acer velutinum él, az út Térségünk 
túl felén már a Kárpát-medence elısztyeppéin (DK-Európa), mocsarain (Meotis) magyar-
kırisek élnek, illetve rokon fajok, (Fraxinus pallisiae). Itt a szárazabb terepszinteken Quercus 
peduncifoli, és Acer tataricum él (Mezei szillel, fagyalcserjével, molyhos- és csertölggyel, és 
magyar tölggyel vegyesen, szint szálanként). Laza cserjések is jellemzık: törpemeggy, 
törpemandula, Spiraea crenata, Cytisus ruthenicus, Caragana frutex, az eróziós szakadékokban 
pedig többnyire nyárfélék és kocsányos tölgy. Vadunai erdı  a híres Bragan steppe mellett. A 
nedvesebb – „lezökkent” turjános – foltokon is itt magyar-kıriseseket, valamint Fraxinus 
pallisiae-t, s nem pedig „masszív” erdıket találni, ezek a ligetes állományok variálódnak 
töviskésekkel (kökény, erdıszegélyben inkább loncfélék), így lóháton könnyen – „cserkelhetı” 
módon – átlátható és -járható a terep. A leírt, biogeográfiailag jellemzett rész a szkíta sáv. Ezen 
a sávon a népesség közt számos genetikai vizsgálatot is elvégeztek becskésekkel22 
megállapítható, hogy a Kr. e 9. sz.-ban  már itt élt délkelet-európai népek  genomja eléggé 
egyöntető (mégpedig a miénkkel). (Ukrán, horvát, bulgár, lengyel adatok). S távol állnak a 
finnségtıl, a germánoktól, a latinoktól. Kb. mindössze 6,5% eltérést mutatnak a miéinktıl. Az 
utat magát végig sivatagi szamár, teve, szteppei madár (2 túzok faj)-leletek szegélyezik. (Ez 
detektált WWF-adat.) Hazánkban a lösz-sztyepp-erdıkbıl lehet jó hatásfokkal nyomozni. Bükk-
alja (Csincse: Kánya patak közt három folt), a továbbiakban egyre Ny-felé hatolva: Kánya, és a 
Kígyós patakok közt kettı folt. Tarna könyökétıl É-ra egy folt, Hatvantól ÉK-re egy folt. A 
Galga-patak és Margita csúcsa (344 m) között két folt az Alföldön (WWF, 1999). 
Kr. elıtt 4800-4500-tól Kr. e. 5. sz.-ig egy érdekes vonal kontinuussá „válása” rajzolódik ki. 
Mégpedig éppen itt az e sávban élı népességben. 

1. Andronovó 4500-3500 (Kr. e. Kiszely.) 
2. Kukuteni-Erısd-Trypillai. 3200 Kr. e. -2800 Kr. e. 
3. Kimmer-preszkíta: 3000 Kr.e. 
4. Mojkopi-szkíta: 2000 Kr.e. Kaukázus elıtere 
5. „Késı”-szkíta: Kr.e. 700-500/300??? 

Ezt a kontinuitást – ebben a sávban – a genetikai marker-adottságok éppen hogy aláhúzni 
látszanak a nukleáris és citoplazmatikus genomokat tanulmányozva mindkét nemnél. 

                                                 
22 Genom=mag genom :(kromoszóma DNS: riboszomális DNS); citoplazmatikus genom :(T-RNS, m-
RNS, r-RNS);  exoplazmás genom (ciklikus-RNS „karikák”), az aláhúzott „szerelvények” a perdöntıek. 
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Megjegyzés: A vizsgálatokat éppen azon japánok kezdték meg, akik szintén 375-400 közt 
tömegesen keltek át Koreából Japánba, éppen az Altáj-Szaján térségeibıl kiindulva.  
Lássuk a magyar Honfoglalást közvetlen megelızı idıszak – mely nagyjából feltárt, kb. Kr. u 
400-tól kezdve – néhány történelmi eseményét: 
375: Balambér kán II. Sapun perzsa királlyal összetőzve megtámadja a Kelet-Gótokat, átlépik a 
Volgát és a Dont (Ermenarik király öngyilkos lesz, innen a dátum pontos ismerete). 
433:  Rugiló fia, Bléda (Buda)  és fívére Atilla átlépik a Dunát és Pannóniában a Rábát. 
444: Bléda halála után Atilla lesz az uralkodó (rituális gyilkosság?) 
452: Hunok átlépik a Pót (924-ben a magyarok is!) 
465: Hunok gyengülése után az onogurok (köztük szövetségben a magyarok) átveszik 
Irniket/Ernét – Atilla fiát fejedelemnek. (Don környékén). 
521: Nusiva (521- 579) perzsa sah leveri az indo-szkíta birodalmat. 
524: Krim térsége (Szkíthia-minor) a hun, onogur, közte magyar-bolgár-avar szövetség 
helyszíne. Vezérük Gorda (késıbb:Kürt/Kurt/). Felveszik a kereszténységet. Gorda öccse 
Mogyer (Moger). (Forrás: Hóman Bálint) lesz a késıbbiekben a fejedelem. 
545: A magyarság szavír/szabír ágát 545-ben letöri Kosroes perzsa sah. 
601: Avar háború Bizánc ellenében. 
630-679: Onogur (/H/Ongrois)-bolgár-avar-hun: Kürt fejedelem téríttet. 
869: Szt. Cyrill (Kazár kagánátusban) találkozik a magyarok azon ágával, kik késıbb a közeli 
Baskíriába tevıdnek (Julianus). „Doni maradványok”. (Ezen adatsorokkal innen tovább 
részletesen leírt folyamat a Honfoglalásig tisztázott.) 
 
Mindebbıl feltétlenül levonódik egy történelmi tanulság: létezhet egy ún.„Hiátus23–Szakasz”, 
amely tehát a Kr. e. IV. sz.- tól a Kr u. IV. sz.- ig húzható meg. Ebben a periódusban próbáltunk 
konzekvensen és módszertanilag azonos elvet alkalmazva – történelmi földrajz követésével 
feltárni a terület fıbb stratégiai tereit – mégpedig Pannóniából kiindulván... 
     
 V É G E  
 
László Péter Sándor, egyetemi adjunktus 
 
 
2009. október 

                                                 
23 Jelentése: hiány, őr 
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Vékás János: Nemzeti identitás és társadalmi szerkezet 
 
 
Az autonómia-gondolat a vajdasági magyarság számára eszköz és cél is egyben. Egyrészt jel-
kép, amely röviden, tömören, akár zászlóra tőzhetıen is kifejezi a közösség törekvését, hogy kö-
zösségként fenn akar maradni, és éppen ennek érdekében maga akar dönteni a fennmaradását 
érintı legfontosabb kérdésekben. Másrészt, az autonómiáról való együttgondolkodás maga is 
jelentıs közösségformáló tényezı. Harmadrészt, az autonómia megvalósításával olyan intéz-
ményrendszer jön létre, amely sokkal kedvezıbb feltételeket teremt az érdekérvényesítésre, 
mint bármilyen eddigi szabályozás. 
A szimbolikus szerep már a Kárpát-medence egészében megvalósulni látszik. Hozzájárulnak 
ehhez a magyar kisebbségi, de a magyarországi pártok is, amelyek fokozatosan felismerik, hogy 
az eszme zászlóra tőzése jelentıs szavazatmaximalizáló eszköz, és ez még akkor is hasznos, ha 
a pártok gyakorlati ténykedése során az autonómiáért való következetes kiállásban még sok 
megtorpanás tapasztalható. 
Az együttgondolkodás folyamata is megindult, még akkor is, ha az egyelıre még inkább csak 
a viták, konfrontálódások, polarizálódások formájában nyilvánul meg. A kisebbségi gondok és 
törekvések tisztázása azonban még mindig jobb, mint a valós egyéni és csoportérdekeket 
elkendızı látszategység. Emellett remélhetı, hogy mind több olyan fórum alakul ki, amely – 
mint talán ez a mai találkozás is – valóban a dologra magára összpontosít. 
Úgy gondolom ugyanakkor, hogy éppen a harmadik szerep, a gyakorlati megvalósítás útjának 
és keretének kimunkálása, vagy ahogy a kisebbségi politikusok mondani szokták, a mőkö-
dıképes, reális, minél teljesebb közmegegyezésen alapuló autonómiakoncepció papírra vetése, 
és a politikai színtéren való hatékony képviselete terén mutatkozik még a legtöbb teendı. 
Azt szeretném tehát mondani, hogy az autonómia-gondolatot mozgósító eszközként is kiválónak 
tartom, de mindeközben a célt se lenne szabad elfelejteni. Ehhez pedig alapos tudással kell 
rendelkeznünk annak a társadalomnak a szerkezetérıl, amelyben az autonómiát létre szeretnénk 
hozni, akárcsak arról a tényezırıl, amely a közösségi önmegvalósítás, önkormányzatiság 
megvalósításában esetünkben kiemelkedı szerepet játszik, nevezetesen az identitás termé-
szetérıl. 
Ehhez igyekszek most a magam szerény lehetıségeivel hozzájárulni, eddigi megfontolásaimat, 
felismeréseimet önökkel megosztani, és ha marad rá idı, megvitatni. 

A körülmények 
A társadalom, vagyis az egymással kapcsolatban álló személyek összessége nem egyszer s min-
denkorra adott entitás. Társadalmak keletkeznek, megszilárdulnak, fragmentálódnak, szétesnek, 
megszőnnek. Ezt nevezzük az integráció, illetve dezintegráció folyamatának. 
Minden társadalom számos alrendszert, csoportot, közösséget foglal magában. Egy személy 
tartozhat a férfiak vagy nık, az idısek vagy fiatalok, az értelmiségiek vagy kétkezi munkások 
csoportjába. Ugyanígy tagja valamely felekezetnek, vagy adott nemzeti közösségnek. E csopor-
tokhoz rövid vagy hosszú távú érdeke, vallott értékrendje, életszemlélete köti. Szolidaritása – 
vagy ahogy a szociológusok mondják: lojalitása – tehát megoszlik. Ha a különbözı csoportok 
érdekei ütköznek, mindig az egyén dönti el, hogy melyikhez való tartozását, melyik iránti 
lojalitását létesíti elınyben. 
A nemzetállami dominancia idıszakában – tehát az utóbbi kétszázegynéhány évben – az állam-
elit hatalmának eszközeként kezelte, az alattvalók hatalma alá rendelése céljára használta a 
nemzeti identitást is. Ez emelte ki a többi csoportkötıdés sorából, ekkor váltotta fel a korábbi 
Cuius regio, eius religio elvet a Cuius regio, eius natio felfogás, vagyis aki egy területen a ha-
talmat gyakorolja, az tartotta magát hivatottnak megmondani, hogy alattvalói milyen nyelven 
beszéljenek, miként értelmezzék a történelmet és mikor tartsák a karácsonyt, ha azt egyáltalán 
megtartandónak vélték. 
A nemzetközi jogrend sokáig ezen az elven, az állam teljes szuverenitásának elvén nyugodott, 
csak nagyon korlátozott mértékben hoztak kötelezı érvényő nemzetközi jogi dokumentumokat, 
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és azokat is azok a nemzetközi szervezetek fogadták el, amelyeket a szuverén nemzetállamok 
alkottak. 
A globalizáció, és különösképp az európai integráció folyamatával a helyzet jelentısen megvál-
tozott. Egy személy mind több állammal kerül jogi kapcsolatba, és egy államnak is mind több 
olyan személlyel kell szabályoznia a viszonyát, aki nem, vagy nem csak az ı állampolgára. 
Egyre több az olyan példa, hogy valaki az egyik állam polgáraként születik, egy másik államban 
végzi tanulmányait, egy harmadikban talál magának állást, és a végén egy negyedikben éli 
nyugdíjas éveit. Eközben nagyon is kötıdhet szülıföldjéhez, mert ott vannak az ısei eltemetve, 
mert ott vannak gyermekkora élményeinek színhelyei, a vele együtt lassan megöregedı barátok, 
akikkel az egykori élményekben osztozik. De ennek már semmi köze az államhoz, a 
szuverenitáshoz, ahhoz a modernkori jobbágysághoz, amellyel az állam kizárólagos joggal 
magához igyekezett láncolni alattvalóit, mert munkájuk kizsákmányolásából, adójuk 
behajtásából élt. 
Amikor most az egyes államelitek a nemzeti sajátosságokra hivatkozva hangoztatják a globali-
zációval és az európai integrációval szembeni fenntartásaikat, valójában sokszor attól tartanak, 
hogy valaki majd kívülrıl beleszól abba, hogy hogyan sanyargathatják állampolgáraikat. 
Különösen azoknak az eliteknek az esetében gyaníthatjuk ezt, amelyeket, a kelet-közép-európai 
rendszerváltás elıtt, teljes hatalmi, politikai, ideológiai hegemóniájuk birtokában, nem 
foglalkoztatták állampolgáraik nemzeti sajátosságai. 
Az történt tehát sokáig, s ennek vagyunk mi kisebbségiek még most is tanúi, hogy a nemzet 
szolgálta az állam céljait, és nem fordítva. A helyzet most változóban van: eddig, az állami 
szuverenitás uralmának idıszakában a nemzeti kisebbségeket nyilvánították destabilizáló 
tényezıknek, ha ellenkeztek beolvasztásuk, elüldözésük, legyilkolásuk ellen. Most, Európa 
egységesülésének idıszakában a kisebbségi közösségek az integráció legodaadóbb hívei. 
És még inkább így lesz ez a következı évtizedekben, amelyekben a közös európai szabályozás 
fokozatosan kiterjed a szén- és acéltermelésrıl az emberi, s annak keretében a kisebbségi jogok 
területére is. Újra fel kell majd tennünk a kérdést: ki lesz a kisebbség Európában? És a 
nemzetállami szuverenitás egyeduralmának gyengülésével együtt megindul a nemzeti közös-
ségek intézményesülése, akárcsak ezen intézmények kialakulásának és mőködésének nemzet-
közi jogi kerete. 
De ez mind még csak feltételezés. Az az alapvetı kérdés, milyen tényezık befolyásolják egy 
közösség, vagy társadalom integrációját illetve dezintegrációját. 

Az integráció tényezıi és szempontjai 
Az integrációs-dezintegrációs tényezıket a következı négy csoportba soroljuk: demográfiai, 
gazdasági, politikai és kulturális.  
Kiindulhatunk abból, hogy a gazdasági javak birtoklói alakítják az elosztási viszonyokat meg-
határozó politikai  tényezıket, amelyek a legszélesebb értelmezésben vett kultúra  részét képezı 
intézményrendszer révén igyekeznek stabilizálni pozícióikat, s ez az intézményrendszer termeli 
újra a kulturális mintákat, jelenti a "kaput" az egyének és csoportok társadalmi pozíciójának 
tudatosítására, internalizálására, vagyis a csoportkötıdések, identitások kialakulására, amelyek a 
demográfiában, az emberi tényezı mennyiségi és minıségi mutatóiban válnak tettenérhetıvé. 
De ugyanakkor kezdhetjük e körkörös folyamat vizsgálatát a demográfiai tényezıvel, az emberi 
minıséggel is, amely meghatározó módon hat a gazdasági tényezıre, és így tovább. 
A társadalmi integráció/dezintegráció tényezıit azonban többféle szempont szerint is értelmez-
hetjük. Tekinthetünk rájuk úgy is, mint a bennük foglalt anyagi tartalomra, javakra, erıforrásra. 
De szemlélhetjük ıket a keretükben kialakult elosztási viszonyok oldaláról is. Ugyanakkor 
értelmezhetjük ıket az elosztás rendjeként, mint a részeiket rendszerbe foglaló intézmények 
összességét is. Végül az egyes tényezık létezését és mőködését értelmezı eszmék 
együtteseként, tehát az emberi törekvések, érdekek szempontjából is felfoghatjuk ıket. 
Pontosítanunk kell tehát, hogy amikor az integráció/dezintegráció egyes tényezıit megnevez-
zük, milyen szempont szerint tekintünk rájuk. 
Amikor a gazdasági tényezırıl beszélünk, ezen a társadalmi fejlıdéshez szükséges anyagi esz-
közök, erıforrások mértékét, meglétét vagy hiányát, elosztásának mértékét és arányát értjük, 
tehát a megosztott vagy megosztható javak mennyiségét. Politikai tényezınek a különbözı 
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csoportok, rétegek, közösségek érdekérvényesítési lehetıségét értjük, tehát a forráselosztásban 
érvényesülı viszonyt. A kultúrát mint tényezıt a lehetı legtágabban értelmezzük, mint az 
emberi együttélés során létrehozott közös eredmények összességét, tehát a forráselosztás 
intézményi keretét. És végül természetesen a demográfiát is a megszokottnál tágabban értel-
mezzük. A demográfia az általánosan elterjedt értelmezés szerint kvantifikált mutatója a 
statisztikailag mérhetı emberi minıségnek, ugyanakkor azonban, mélyebb értelemben, a 
társadalmi erıforrások, viszonyok és intézmények hatására kialakult, és az emberek által 
befogadott, internalizált, a magatartásukat statisztikailag mérhetı módon befolyásoló eszmék, 
érdekek tükrözıdése is. Az egyes tényezıkhöz tehát az alábbi ábra szerint rendeljük hozzá az 
értelmezési szempontokat. 
 
1. ábra: Az integráció/dezintegráció tényezıi és szempontjai 
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A négy sajátos szempont alapján értelmezett négy társadalmi tényezı bonyolultsága (úgy is 
mondhatnánk: szerves összetétele), ha az ábrán feltüntetett körön az óramutató járásával 
megegyezı irányban vesszük sorra, folyamatosan növekszik. Ez annyit jelent, hogy az elızı 
tényezı jelenléte mindig szükséges, ámde nem elégséges feltétele a következı tényezı 
fejlıdésének. 
A politikai viszonyok alakulását nagyban befolyásolja, hogy van-e forrás, amelynek elosztását a 
hatalmi viszonyok révén szabályozni kell és lehet. De maga a forrás növekedése nem jelenti 
önkéntelenül azt, hogy már pusztán ettıl a viszonyok a társadalmi integráció (vagyis a hatékony 
forrásfelhasználás, az optimális fejlıdés) irányába hatnak. 
Ugyanígy, a társadalmi intézményrendszer csak akkor fejlıdik, finomul, ha ezt a politikai ténye-
zı lehetıvé teszi, ha a társadalmi viszonyokban van elég ésszerőség, amit lehet megszilárdítani, 
intézményesíteni. És végül, az emberek személyes életének, életszemléletének, identitásának a 
kultúra, az intézményesített együttélés szabályrendszere akkor lesz szerves része, akkor 
internalizálódik, ha abban mind a forráselosztás mértéke, mind, módja, mind intézményesített 
keretei tekintetében megtalálja saját helyét. A demográfiai tényezık csoportja a legszervesebb: 
egy korfában benne van az egész történelem, a javak, viszonyok, intézmények teljes 
interakciója. 

Az integrációs-dezintegrációs spirál 
De még ekkor sem vehetjük biztosra, hogy az integráció megerısödik. Mégpedig azért, mert a 
tényezık egymásra hatása a kör bezárulása során nem ér véget. A demográfiai tényezı, az 
„emberanyag minısége” is kihat a gazdasági tényezıre, az elosztható források megtermelésére, 
és a körforgás folytatódik tovább. Ahhoz tehát, hogy az integrációs/dezintegrációs tényezık 
egymásra hatását érzékeltetni tudjuk, ábránkat át kell alakítanunk, és zárt kör helyett egy 
mindkét végén nyitott, végtelen spirál vonalán kell állandóan ismétlıdı sorrendben elhelyezni a 
felsorolt tényezıket. 
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Ezek folyamatos ismétlıdése, több cikluson át történı egymásra épülése a magyarázata annak, 
hogy a társadalmi integráció szervetlenebb tényezıjének fejlesztése miért nem vonja maga után 
lineárisan a szervesebb tényezı fejlıdését. A fejlıdés a ciklusok sokaságán keresztül vezet. 
 
2. ábra: Az integrációs/dezintegrációs spirál 
 

 
 

Az identitás természete 
Ahány ember – annyiféle. Mindig is tudtuk, hogy nincs két egyforma emberi lény. Nemcsak 
bırszínünk és testalkatunk különbözik, nemcsak az ujjlenyomatok között nem találtak még két 
egyformát, de lelkünk az igazán nagy változatosságok tárháza. 
„Nincsenek már titokzatos szobáink, mint a középkori várkastélyokban, de lelkünkben még 
vannak ilyen titokzatos szobák” – írta Kosztolányi. Mondhatnánk, a költık hajlamosak a 
túlzásra és a ködösítésre, de mit mondanak a hideg fejő szakemberek? 
Robert Merton szociológus, a Társadalomelmélet és társadalmi struktúra címő, sok nyelven sok 
kiadást megért, alapos munka szerzıje, aki egész életében a társadalmi szerkezetet, egyén és 
közösség viszonyát fürkészte, könyvét ezzel a mondattal kezdi: „Senki sincsen teljesen tisztában 
azzal, hogy mi alakította gondolkodását”. 
Pedig az emberi minıség a társadalmi szerkezet nagyon is lényeges befolyásoló tényezıje. 
Bennünket azonban ez alkalommal nem az emberek jellemzıi foglalkoztatnak, hanem egy olyan 
kérdés, ami még ennél is összetettebb: az egyén önmagáról alkotott képe. Tehát az, hogy mivel 
tartja magát azonosnak, vagy legalábbis hasonlatosnak, és mitıl tartja magát különbözınek. 
„Csak másban moshatod meg arcodat” – mondja József Attila, és ez a verssor1 rendkívül 
szemléletesen fejezi ki az identitással kapcsolatos mondandónkat. Az ember csak akkor tudja 
magát meghatározni, ha összehasonlítja a környezetével. Ezért mondjuk, hogy identitáson az 
egyénnek a (társadalmi) környezetével kialakított interaktív viszony tudati tükrözıdését 
értjük .  
E viszony során az egyén különbözı csoportokkal szemben fogalmazza meg elhatárolódását és 
azonosulását. Nı vagy férfi, gyerek vagy felnıtt, cingár vagy termetes, és ezek a 
legegyszerőbben klasszifikálható jellemzık. Magatartását, érdekeit, szemléletét meghatározza 

                                                 
1 „Friss záporokkal szivárogj a földbe - / Hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg 
arcodat. / Légy egy főszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ tengelyénél.” József Attila 1924 elsı 
felében írta Nem én kiáltok címő versét, amely teljes egészében is megérdemelne egy alapos elemzést az 
identitás vonatkozásában. 
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képzettsége, foglalkozása, a munkahelyi viszonyok. Még összetettebb összefüggésrendszer a 
család, a származás, a gyerekkorban elsajátított kulturális minták hatása. Ezért mondjuk, hogy 
minden személy esetében a lojalitás megoszlik, s a megoszlás mértéke és módja 
dinamikusan változik. 

Az identitás szerkezete 
Azon személyek, akik önmagukról alkotott képük – önazonosságuk – alapján egy adott csoport-
hoz tartozónak érzik magukat, különbözı szálakkal, és e szálak különbözı számával kötıdnek 
az adott csoporthoz. Összetartozásuk tudata, és az összetartozásnak a csoport tagjai által többé-
kevésbé általánosan elfogadott alapja kapcsolja össze ıket, így válnak az egyének heterogén 
csoportjából (értékalapú) közösséggé. 
Azért mondjuk, hogy a közösség alapját képezı értékek „többé-kevésbé” elfogadottak, mert a 
magukat az adott közösséghez tartozóknak érzık és/vagy vallók számára maga a közösség nem 
mindig és nem teljesen ugyanazt jelenti. Az összetartozás szubjektív, a közösség pedig – mint 
azt Benedict Anderson fontos munkájának címében is kiemeli: elképzelt közösség.2 Úgy is 
mondhatnánk: csak akkor közösség, ha képzelt. 
Lássuk tehát, hogy a nemzeti-etnikai identitás által definiált közösségek tagjai mi alapján 
képzelik magukat összetartozóknak. 
Mint minden értékalapú csoportnak, a nemzeti-etnikai közösségnek is van egy viszonylag 
koherens szerkezete. Kompaktságát legalább három dimenzióval kell jellemeznünk: a 
kompaktság mélységével (vertikális dimenzió), szélességével (horizontális dimenzió) és 
dinamikájával (idıbeli dimenzió). Ezeknek a jellemzıknek a tudati tükrözıdése alakítja ki a 
nemzeti identitás szerkezetét. Pontosabban mondva: az identitás nemzeti komponensének 
szerkezetét, mert felfogásunk szerint a személyiség identitása egységes, amelyben az egyes 
identitáselemek személyiségenként különbözı súllyal vannak jelen, és ezek az arányok idıvel 
változhatnak is. 
Az identitás mélysége azt mutatja, hogy az illetı egyén milyen mértékben, hány és milyen szál-
lal kötıdik az adott közösséghez. Ennek vizsgálatával láthatjuk, hogy mekkora a közösség mag-
ja, amelyben az oda tartozók szinte minden csoportkötıdésükkel az adott közösséghez tar-
toznak, és mekkora a pereme, holdudvara, ahol az egyén csak bizonyos területeken, bizonyos 
szálakkal kötıdik a közösséghez. Vagyis: hogy a közösséghez tartozása mennyire határozza 
meg gazdasági kapcsolatait, mennyire jut kifejezésre politikai preferenciáiban, illetve hogyan 
viszonyul az adott közösség oktatási-kulturális intézményrendszeréhez. 
Az identitás szélessége azt mutatja, hogy – a személyek vonatkozásában – meddig terjed az a-
dott közösség, mennyire zárt, határai mennyire merevek, s hol, milyen vonatkozásokban nyúlik 
át más közösségekbe a társadalmi szerkezet fentebb felsorolt integrációs tényezıinek esetében. 
Az identitás dinamikáján azt értjük, hogy az adott közösséghez tartozók közelednek-e a kö-
zösség magjához, erısödik-e kötıdésük, vagy pedig távolodnak a magtól, és más közösségbe 
lépnek. Vagyis: erısödnek-e az ún. „etnikai vállalkozások”, nı-e az „etnikai pártok” 
elfogadottsága, változik-e a kisebbségek körében az anyanyelvő oktatás igénye. 

Közösségi érdekérvényesítés 
Az érdekek és identitások alapján szervezıdı értékalapú csoportok (közösségek) 
érdekérvényesítésük során megteremtik intézményeiket és elitjeiket. 
Az érdekérvényesítés alapjában kétféle módon történik. Egyrészt, a társadalmi érvényesülés 
általános érvényő szempontjai szerint a közösség tagjai azt tartják szem elıtt, hogy megvan-e a 
lehetıségük az intézményekbe való részarányos betagolódásra. Azt tehát, hogy mondjuk a 
református hívık vagy a szlovák nemzetiségőek ütköznek-e valamilyen akadályba annak során, 
hogy, tagjaik egyéni kvalitásai alapján, számarányuknak megfelelı helyet foglaljanak el az 
államigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, vagy mondjuk a tudomány, az egyetemi oktatók, 
a gazdasági vezetık világában. Ezt nevezzük a részarányos képviselet elvének. 

                                                 
2 Benedict Anderson: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetérıl és elterjedésérıl. 
Budapest, 2006. 



78 

Mint láttuk, a csoportkötıdések pluralizmusa közepette egy személy több csoport keretében 
valósítja meg érdekeit, s e csoportok különbözı mértékben ölelik fel a társadalom kisebb vagy 
nagyobb részét. Azt mondhatjuk tehát, hogy egy személy a csoportkötıdések egy részében 
többségi, más részeiben kisebbségi helyzetben van, s nincs olyan ember, aki valamely sajátos 
csoportérdeke tekintetében ne lenne kisebbségben a társadalom egészével szemben. 
Van azonban a közösségi érdekeknek egy olyan köre, amelyet a részarányos képviselet alapján 
nem lehet érvényesíteni. A kisebbségi helyzet lényege – és itt természetesen nem csak a 
nemzeti-etnikai kisebbségekre gondolunk –, hogy a belıle eredı problémákat nem lehet 
maradéktalanul megoldani a szavazásos („leszavazásos”) demokrácia elvei szerint: a kisebbség 
alapvetı problémája, hogy mint kisebbséget a többség állandóan leszavazhatja, méghozzá 
azokban a kérdésekben is, amelyek éppen a közösségi kohézió alapkérdéseit, a csoport 
önmeghatározását érintik. Ezekben a kérdésekben van szüksége a csoportnak (közösségnek) 
meghatározott fokú és formájú autonómiára. 

Milyen autonómiát? 
Vannak, akik a jelenlegi autonómiaküzdelmek során azt kifogásolják, hogy az autonómia túlsá-
gosan csak jelszó, szimbólum, amely nincs megtöltve kellı tartalommal. Láthatjuk azt is, hogy 
az ilyen kifogásokkal rendszerint azok élnek, akik nem is akarják – úgy is mondhatnánk: a 
hátuk közepére se kívánják – az autonómiát. Kétségkívül vannak köztük olyanok is, akik 
meggyızıdésbıl vélekednek úgy, hogy a kisebbségpolitika kijárásos módszere eredményesebb, 
de tapasztalatom szerint azok vannak többen, akik számára az a fontos, hogy az nekik személy 
szerint hasznosabb.  
E vita forgatókönyvének elızetes változatát már láttuk a modernizáció témája kapcsán. A rend-
szerváltás átmeneti szakaszában a kisebbségi követeléseket a többség rendszerváltó része is 
azzal igyekezett az asztalról lesöpörni, hogy most nem ez a téma: elıbb együtt meg kell terem-
teni a demokráciát és végrehajtani a modernizációt, s ezáltal teremtıdnek majd meg a feltételek 
a kisebbségi jogok megvalósulására. 
Idıvel azonban kiderült, hogy a rendszerváltó többségi elit is a kisebbségek irányában méri a 
legszőkmarkúbban a demokráciát. Minden kisebbségi követelést bezárkózásnak, gettósodásnak, 
múltbafordulásnak, modernizációellenesnek minısített, miközben az idı megmutatta, hogy 
éppen a kisebbségi törekvések voltak a leginkább összhangban az európai modernizációs 
folyamatokkal. És ezeket a manipulált téziseket is elıször a kisebbségi értelmiség tagjaival 
mondatták ki a többségi „felvilágosult nacionalisták”, illetve erısítették fel a meggyızıdésbıl 
így nyilatkozók hangját. 
Bevezetıként ezt csak azért mondtam el itt, hogy érzékeltessem: tudatában vagyok annak, hogy 
milyen szövegkörnyezetben szorgalmazom az autonómiáról való mélyebb szakmai gondol-
kodást. Meggyızıdésem, hogy az autonómia-gondolat szakmai kibontása nem a különbségeket 
mélyítené el, a vitát szítaná fel, hanem épp a gondolatot hozná testközelbe, tenné 
elfogadottabbá. 
Ezzel kapcsolatban négy téma vizsgálatát javasolom:  
1. Az autonómiaformák: a három leggyakoribb autonómiaforma, a területi, az intézményi és a 
személyi autonómia milyen elınyökkel és hátrányokkal rendelkezik. Magam továbbra is egy 
kombinált változat híve vagyok, de továbbra is azt gondolom, hogy a vajdasági magyar közös-
ség egészét a perszonális autonómiának kell összetartania, s e nagy keretbe kell beleilleszteni a 
területi és intézményi autonómia elemeit. 
2. Az autonómia tartalma: a társadalmi integráció mely tényezıi milyen mértékben mozgó-
síthatók a közösségi kohézió érdekében. Ilyenkor mindig a „mozdony-elv” és a „leggyengébb 
láncszem elve” vetélkedik. Úgy vélem, hogy a mozdony-elv alkalmazása a célszerő, tehát a 
leghatékonyabb tényezıt kell fejleszteni, húzóerıként alkalmazni a többi tényezı viszonyla-
tában is, ugyanakkor meggyızıdésem, hogy rövid élető minden integrációs törekvés, amely 
nem a négy integrációs tényezıcsoport kiegyensúlyozásán alapul. 
3. Az autonómia hatásköre: véleményezés, vétójog, igazgatás. Folytonos egyezkedés, alku 
kisebbség és többség között. Fontos azonban, hogy csak olyan határkört vállaljon, amelyet 
eredményesen teljesíteni tud, amely ellátásához vannak garanciák. Nem az a leghasznosabb, aki 
a legnagyobbat mondja, hanem aki a legpontosabban be tudja mérni a lehetıségek határait. 
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4. A garanciák: a. A közösség által demokratikusan választott és annak felelısséggel tartozó ve-
zetık; b. Az állami fenntartásban mőködı kisebbségi intézményeknek az autonómia szervei ál-
tal való irányítása; c. Az átvett kisebbségi intézmények költségvetési pénzelésének törvénnyel 
garantált szilárd normatívái. 
Húsz évvel ezelıtt, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének megalakításakor úgy 
fogalmaztunk, hogy a szervezet célja feltárni, kifejezni és képviselni a vajdasági magyarság ér-
dekeit. A zavaros idıkben, amikor gyorsan kellett válaszolni a legnagyobb kihívásokra, éppen 
az érdekek feltárásának mélységével kapcsolatban maradtak a legnagyobb adósságaink. A 
feladat a most formálódó fiatal vajdasági magyar társadalomkutatókra vár. 
 
Vékás János, kisebbségkutató 
 
 
2009. október
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A délvidéki magyar „megoldás” 
Összeállította: Birkás Norbert 

 
 

A Trianon óta eltelt évtizedek folyamán többféle koncepció is napvilágot látott a délvidéki 
magyarság helyzetére vonatkozóan. 

A trianoni békediktátum után a Délvidéken a szerbek vezette azon „jugoszláv” koncepció 
érvényesült, mely a magyarság számarányát igyekezett mindenáron megváltoztatni: ezt még az 
asszimilációnál is fontosabbnak tekintette. Ezért történhetett meg az, hogy rengeteg magát 
magyarnak valló, köztisztviselıi vagy közalkalmazotti tevékenységet ellátó embernek tagadták 
meg az új állampolgárság megadását azon ürügynél fogva, mert ı nem volt hajlandó felesküdni 
az új hatalomra. Mi több, ennél is messzebb mentek, amikor évekig vagy évtizedekig húzták 
olyan esetekben is az új állampolgárság megadását tízezrek számára, akik mégcsak eskütétellel 
sem tartoztak.1 

Az etnikai arányok megváltoztatását szolgálta az elmenekült vagy kitiltott magyar lakosság 
helyére a dobrovoljácok2 betelepítése, vagy a királyi diktatúra bevezetésekor Délvidéknek 
Észak-Szerbiához történı csatolása, a magyar tanítók más bánságokba történı áttelepítése stb. 

A szerb vezetés tökéletesen fölismerte, hogy egy etnikailag nagyon sokszínő területrıl lévén 
szó (tehát nem egy szerbeklakta térségrıl, kis lélekszámú szórványmagyarsággal), az 
asszimiláció igen nehezen kivitelezhetı, pláne olyankor, amikor az új hatalom szinte minden 
nemzetiség szemében megszálló hatalomként jelenik meg. Igen hamar nyilvánvalóvá vált 
ugyanis, hogy a kezdetben a szerbekkel rokonszervezı horvátok és bunyevácok is elpártoltak 
tılük,3 sıt, a Monarchiában sokkal jobb sorban élı rácok is nemegyszer. Az asszimilációt 
tovább gátolta az a tény, hogy – a korábban bevett gyakorlattal ellentétben4 – az I. világháborút 
lezáró békeszerzıdésekbe fölvettek kisebbségeket védı cikkelyeket is, a Közép-Kelet-
Európában idegen hatalmak alá került nagyszámú kisebbség miatt.5 Bár a Szerb–Horvát–
Szlovén Állam egy ideig megtagadta ezen szerzıdések aláírását, végül is aláírta a Saint-
Germain-i szerzıdést.6 

                                                 
1 „Becslések szerint mintegy 30 000 olyan ember élt Jugoszláviában, aki sem magyar, sem jugoszláv 
állampolgársággal nem bírt, tehát valójában hontalan volt. Vö.: Hornyák Árpád : A magyar kisebbségi 
kérdés a magyar kormány délszláv politikájában a harmincas években. 
http://www.foruminst.sk/publ/disputa/7/disputa7_hornyakarpad.pdf. 86-87. o. 
2 Az I. világháború után háborús szolgálataikért földhöz juttatott szerbek elnevezése a két világháború 
között. 
3 Ehhez elegendı a Monarchiában még magyarellenességérıl hírhedt Stjepan Radić nyilatkozatait 
elolvasni. 
4 A kisebbségvédelem kialakulásáról, történetérıl és fejlıdésérıl bıvebben: Szalayné Sándor Erzsébet: 
A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században. MTA Kisebbségkutató Intézet 
Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003.; Egyed István: A kisebbségi kérdés. Magyar Külügyi Társaság, 
Bp., 1930. (továbbiakban: Egyed); Buza László: A kisebbségek jogi helyzete. Kiadta a Magyar Tud. 
Akadémia, Budapest, 1930. 
5 A nagyhatalmak látva, hogy Közép-Kelet Európában a kisebbségek aránya meghaladja a negyvenmillió 
fıt, szükségesnek látták a gyıztes államokkal kötendı békeszerzıdésekbe is fölvétetni a 
kisebbségvédelemrıl szóló passzusokat. Ezeket a gyıztes államok szuverenitásuk megsértéseként élvén 
meg, igyekeztek mindinkább kibújni e kötelezettségek elıl. Bıvebben: Balogh Arthur : A kisebbségek 
nemzetközi védelme a kisebbségi szerzıdések és a békeszerzıdések alapján. Ludwig Voggenreiter Verlag 
Magyar Osztály, Berlin, 1928., 9-12. o. 
6 Az SHS Állam békeküldöttségének 1919. szeptember 10-én St. Germain-ben kellett volna aláírnia a 
kisebbségi szerzıdést, azonban az nem volt hajlandó azt az aláírásával ellátni, hiszen a szerzıdésben 
megállapított jogok elfogadhatatlanok voltak a hegemonista nemzetiségi politika számára. A kormány és 
a békeküldöttség úgy vélte, hogy az aláírás megtagadásával kikényszeríthetik a rendelkezések 
módosítását, azonban a párizsi békeértekezlet tanácsa nem volt hajlandó bármit is változtatni. Így az SHS 
Állam – attól tartva, hogy elesik bizonyos területektıl – 1919. december 5-i nyilatkozatával kénytelen 
volt csatlakozni a szerzıdéshez. Vö.: Horváth Mátyás: Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban. In: 
Balogh László (szerk.): Neveléstörténeti füzetek 19., Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
Budapest, 2002., 61-62. o. 
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Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a Magyar Királyság nem mondott le az elcsatolt 
területeinek visszaszerzésérıl, így a szerbeket sürgette az idı, hogy mielıbb átrendezzék ezen 
területek etnikai összetételét, mely erıltetett asszimilációhoz vezetett, s mely még inkább 
kiélezte az ellentéteket, míg a Saint-Germain-i szerzıdés a szerb törekvésekkel ellentétben az 
asszimilációs folyamatokat lelassította. 

A Délvidéknek különleges színezetet ad a területén kialakult szinte egyedülálló történelmi, 
kulturális tudat, amely az idı rövidsége miatt nem tudott megszilárdulni. És ez volt az, amit a 
szerbek nagyon jól fölismertek és meg is lovagoltak, hiszen a török kiőzését követı évszázadok 
alatt a nagyarányú betelepítéseknek köszönhetıen a Délvidék igen sokszínővé vált etnikailag. 
Elmondható, hogy a két világháború közötti idıszak a délvidéki magyarság történetében az a 
kor, amikor a török hódoltság alól fölszabadult területen a Kiegyezés környékétıl kezdve egyre 
inkább kialakuló és megszilárduló nemzettudatban újra egy nagyfokú törés állt be, melyet a 
szerb törvényhozás és a politikai réteg7 a legmesszebbmenıkig kihasznált. A Felvidéken és az 
erdélyi részeken (Partiumot is ideértve) a kultúra töretlenül fejlıdött, és szervesen 
meggyökeresedett, míg a déli végeken a török hódoltság alatt a terület elnéptelenedése folytán 
az ısi, egységes, délvidéki magyarságra jellemzı kultúra is eltőnt. A határır-szervezet 
mőködése idején is fıleg a szerbek számára biztosíttattak a jogok, s csupán Mária Terézia után 
beszélhetünk jelentısebb – nem egyszer a szerb határırök engedélyéhez kötött!8 – magyar 
betelepülésrıl. Az újonnan e vidékre települt magyarság is számos terület kultúráját hozta 
magával (ugyanis az ország legkülönbözıbb részérıl történetek a „visszatelepülések”9), mely 
gátjául szolgált egy új, egységes, délvidéki kultúra kibontakozásának. A Kiegyezés idejére 
azonban e térségben (fıként Bácskában és Észak-Bánságban) is újra erıre kapott a nemzettudat 
megerısödése, mely sohasem lehetett teljessé az idı rövidsége és a jugoszláv jogi-politikai 
elnyomás miatt. 

Igen jól fölismerték a szerbek, hogy ha e tudatot megbénítják, csak egy hajszálnyira lesznek 
a teljes és sikeres asszimilációtól is. Ez volt az az egyetlen pont, amin keresztül megtörhetı volt 
az ellenállás, és amely elısegíthette vagy fölgyorsíthatta a beolvadást. S bár még 1941-ben úgy 
tőnt, hogy a magyarságnak sikerült ellenállnia a jugoszláv asszimilációs törekvéseknek, a ’90-es 
évek eseményei azt mutatják, hogy a korszakban alkalmazott kisebbségellenes intézkedések 
gyümölcsei több generáció távlatában mégis beérni látszanak. 

1941 áprilisában Bácska, a Dráva-háromszög és a Mura-vidék újra visszatért a Magyar 
Királysághoz, mely esemény a terület amúgy is színes etnikai összetételét még sokszínőbbé 
tette. A két világháború között betelepült szerbek helyére bukovinai székelyek, illetve csángók 

                                                 
7 A dolgozatomban a fentebb ismertetett helyzetbıl kiindulva egyértelmően kijelenthetjük, hogy a szerb 
nemzet elképzelései, céljai és érdekei érvényesülvén az összes többi nemzet rovására, nem tekinthetı 
erısnek az a megállapítás, miszerint a Jugoszláv Királyság egyetlen teljes jogú államalkotó nemzetének a 
szerbség tekinthetı, függetlenül attól, hogy egy adott jogszabály vagy az ország éppen hatályos 
alkotmánya mit mondott ki etekintetben. A „pán-szerb” törekvések már az Osztrák–Magyar Monarchia 
szétesése elıtt megjelentek, s a két világháború között is folyamatos a szerb szupremácia 
megnyilvánulása, mely már igen korán erıs ellenállást váltott ki az államalkotó nemzetként föltüntetett 
horvát és szlovén népcsoportban is. Vö.: Botlik József–Csorba Béla–Dudás Károly: Eltévedt 
mezsgyekövek. Hatodik Síp Alapítvány Új Mandátum Kiadó, Budapest, 1994., 29-31. o. és Egyed im.: 
10. o. 
8 „Amidın egyízben Pest megyébıl husz katholikus magyar család a temesvári kormányzóságtól 
letelepíttetését a torontálmegyei Kiszomboron kérte, kérelmükkel elutasították ıket. A bevándorolt 
csanádmegyei magyarokat pedig a Maros-határırvidéki rácok fegyvereivel őzte ki Mercy idejében a 
Bánát területérıl a temesvári kormányzat.” Bıvebben ld.: Buchmann Károly: A délmagyarországi 
telepítések története. I. Bánát. Fischer Lajos Könyvnyomdája, Budapest, 1936., 36. o. (továbbiakban: 
Buchmann) 
9 Bodor Antal: Délmagyaroroszági telepítések története és hatása a mai közállapotokra. Stephaneum 
Nyomda R. T., Budapest, 1914., 9-38. o.; Csetri Károly : Bácska lakossága a legrégibb idıktıl a XIX. 
század végéig. Budai-Bernwallner József könyvnyomdája, Budapest, 1936., 14-61. o.; Buchmann im.: 
13-119. o. 
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kerültek,10 akik ugyan magyarok voltak, de más nyelvjárással, történelemmel és gyökerekkel. 
1944-ben azonban nekik is menekülniük kellett… 

Itt szükséges megemlíteni az 1944-45-ös eseményeket is, melyek Délvidék etnikai 
összetételét ismét átírták a németek kiirtásával és több tízezer magyar lemészárlásával.11 

Helyükbe persze fıként montenegróiakat és szerbeket telepíttettek be, de természetesen ez 
magával hozta néhány koszovói albán, bosnyák stb. betelepülését is. Ez lényegében a szerb 
radikális elképzeléseknek adott teret, és azokat részben vagy egészben meg is valósította. Az 
sem tartható kizártnak, hogy Vasa Čubrilović12 tanulmányai is szerepet játszottak ebben. 

A kommunista ernyı fedte tömbben a nemzetiségi problémákat „szınyeg alá söpörték”, és 
azt hangoztatták, hogy ezen problémák nem is léteznek, vagy ha mégis, a kommunizmus 
szellemében mindenki eggyé lesz. Ennek következtében Jugoszláviában a nemzetiségek elleni 
uszítás büntetıjogi felelısséget is magával vont. Egy új tudat, egy új mivolt kialakítása került 
középpontba, amellyel szinte mindenki azonosulni tudott: a jugoszlávizmus… 

Csakhogy az idı kevés volt. Míg az Amerikai Egyesült Államokban az egységes 
nemzettudat kialakítására 200-300 év adatott, vagy a románoknál erre ott volt a többszáz éves 
török uralom, addig a szerbek ezt 40-50 év alatt próbálták meg elérni, ráadásul nemritkán 
burkolt, de túlzott erıszakkal. Ez pedig olyan elemi feszültségek kialakulásához vezetett, 
amelyek Milošević 1989-es vidovdani beszédét követıen a felszínre is törtek. Ennek ismerjük a 
folytatását. Amíg hatalmi erıvel lehetett, elnyomták a nemzetiségi problémákat, hogy aztán 
elemi erıvel újra föltörjön, százezreket a halálba, nyomorba kergetve, vagy földönfutókká téve. 

1980 után, szinte soha nem látott mértékő fogyásnak indult a délvidéki magyarság. Sokan a 
háború elıl menekülve elhagyták szülıföldjüket, sokan elestek a háborúban. A megtépázott 
nemzettudat, a magyarországitól eltérı történelem következtében sokan már a magyarországi 
eseményeket sem érzik annyira sajátjuknak, mely mindinkább jelenti a gyökerek elvesztését is, 
mely megmutatkozik abban is, hogy a magyar szülık az érvényesülés érdekében szerb iskolába 
adják a gyermekeiket. Nem egy diákról hallani manapság, akinek pont emiatt megy tönkre a 
karrierje, mert még nem tud azonosulni azokkal az értékekkel, még nehéz neki az a nyelv. De a 
szülık erıltetik, mert már nem olyan masszívak a gyökerek, nem olyan szilárdak az értékek, 
melyek magyarságunkat meghatározzák, és persze nagy már a félelem és a jövıtıl való rettegés 
is. 

Az 1990-es években felerısödött a vegyes házasságok aránya is, mely a korábbiakban nem 
igazán volt jellemzı. Ennek oka is szerintem a „gyökértelenségben”, a kiútkeresésben, a 
kilátástalanságban keresendı. 
A kissé hosszadalmasra sikerült jogi-politikai-történelmi-szociológiai fejtegetések oka az, hogy 
– véleményem szerint – csak ezek figyelembevételével válaszolhatók meg azok a kérdések, 
melyek a délvidéki magyarok megmaradását elısegíthetik. Ezek azok a sarkalatos pontok, 
melyeket, ha figyelembe veszünk, arra jutunk, hogy itt más politikára van szükség, nem az 
agyonszajkózott, és minduntalan zsákutcákba torkolló megoldásokra. 

Szőcs Jenıvel13 egyetemben vallom, hogy Európának eltérı történelmi régiói vannak, 
melyeknek más a kultúrája, mások a gyökerei, más a történelmi tudata, így evidens, hogy e 
problémákra sajátságos, hozzánk közelálló megoldást és választ kell adnunk. Mi más tırıl 
fakadunk, mint Nyugat- vagy akár Kelet-Európa. Mi innen is, onnan is vettünk át dolgokat, az 
államszervezettıl kezdve minden kevert, amolyan magyaros főszerezéssel ízesítve. Azt sem 
szabad elfelednünk, hogy mi egy ázsiai nép vagyunk, és bármennyire erıltetik is, vagy 
erıltetjük mi magunkra, sohasem leszünk „jó európaiak”. 

                                                 
10 Csuka Zoltán (szerk.): A visszatért Délvidék. Halász Irodalmi és Könyvkiadóvállalat, Budapest, 1941., 
144. o. (képek), valamint 147-155. o. 
11 Errıl több írás is megjelent az elmúlt két évtizedben, pl.: Matuska Márton : A megtorlás napjai. Forum 
Kiadó, Novi Sad, 1991.; Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Magvetı Kiadó, Budapest, 1991.; 
Horváth Orbán : Miért? Alsókabol és Felsıkabol mártírjai. In.: Trianoni Szemle, I. évfolyam, 3. szám, 
78-90. o. stb. 
12 Vasa Čubrilovi ć: Kisebbségi kérdés az új Jugoszláviában. In: Híd, 1996/12. (Eredeti nyelven: 
Manjinski problem u novoj Jugoslaviji, In: Hereticus, 2007/1.) 
13 Szőcs Jenı: Vázlat Európa három történeti régiójáról. In.: Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók 
a 20. századi Magyarországon. Válogatta és szerkesztette Ring Éva. Budapest, Magvetı Kiadó, 1986. 
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Pont ezért nézzük át, mi az, ami a megmaradásunkat szolgálja, és mi az, amit véghez is 
tudunk vinni! 

Ad. 1. Sokan igen nagy elıszeretettel kardoskodnak a teljes körő autonómia mellett. Az 
autonómiát én is fontosnak ítélem meg, de a jelenlegi helyzetben nem tekinthetı létkérdésnek. 
Ennél fontosabb dolgokra kellene fektetnünk a hangsúlyt! Az autonómia egyedül a pénzek 
igazságosabb elosztásának a problémáját oldaná meg, mást aligha, vagy még azt sem. Az is 
nehezen képzelhetı el, hogy a szerbek csak úgy lemondanának az „éléskamrájukról”. Lehet, 
csak bizonyos pénzösszeg évenkénti befizetése esetén bólintana rá az autonómiára a mindenkori 
vezetıség, ez pedig lehet, az eddigieknél is nagyobb terhet róna az itteni lakosságra. Ez amolyan 
megváltása lehetne a nagyobb fokú függetlenségnek. Vagy a másik lehetıség, ha a fentebb 
vázolt eshetıség nem is következne be, hogy egy Belgrád-központú országot dolgoznának ki, 
ahol igen kedvezı adók mellett mőködhetnének a vállalatok. Ezzel Ó-Szerbia is jelentıs 
bevételekhez juthatna, mellyel ellensúlyozhatná a Vajdaságnak autonómiává szervezıdése 
nyomán kiesett bevételeit. Ez óhatatlanul oda vezetne, hogy a Vajdaságban mőködı cégek is 
Belgrádba helyeznék át a székhelyüket, ha egyáltalán már most nem oda vannak bejelentve. Ez 
pedig hatalmas bevételkiesést eredményezhet az autonómiának, és lehet, még a jelenleginél is 
kisebb kerettel gazdálkodhatna csupán. És kizárólag a mezıgazdaságra építeni ebben a 
túliparosodott, multinacionális cégek által irányított világban felér egy öngyilkossággal. Egy 
fejlett országban az agrár szektor az összetermelés 4-5%-át adja csupán. Persze a szolgáltatások 
arányát lehetne ugyan növelni, de nehezen képzelhetı el, hogy ez a vidék oly sok turistát 
csalogatna ide, vagy a többi szolgáltatást ily rövid idı alatt nagymértékben fejleszteni tudná… 

Ide kívánkozik az a tény is, hogy a jelenlegi szerb alkotmány is Vajdaságra, mint autonóm 
tartományra tekint: „A Szerb Köztársaságnak Vajdaság Autonóm Tartománya, valamint 
Koszovó-Metóhija Autonóm Tartománya van” (182. §.). A gond ezzel csupán annyi, hogy az 
autonómia szinte csak névleges, hatáskörei meglehetısen csökevényesek, mint azt a 183. §. is 
mutatja.14 Azok, akik az autonómia mellett kardoskodnak, jóval szélesebb körő autonómiára 
vágynak, de a realitásokat nem veszik figyelembe. Egy teljes körő autonómia tényleg merıben 
más helyzetet teremtene a délvidéki magyarság számára, de a jelenlegi számarányunknál fogva 
az autonómia sem kínálna semminı többletjogokat ahhoz képest, mint amelyeket a hatályos 
alkotmány is lefektet. Jelenleg is vannak nemzetiségi mősoraink és magyar adások; a 
neveinknél kérhetjük a magyar írás használatát a személyi igazolványban vagy az útlevélben; 
vannak magyar iskoláink magyar tanítókkal stb. A kifejtésre kerülı kisebbségi jogokon felül 
nem látom, hogy egy teljes körő autonómia valami pluszt jelentene. Az csupán a feszültségeket 
élezné ki a frissen betelepített szerbek az ottani „ıslakosság”, de legfıképp az autonómiát 
ellenzı szerbek és a magyarok között! Az sem borítékolható, hogy egy kiújuló, mély 
feszültséget a szerbek nem az elmúlt évtizedekben tapasztalt módszerrel fojtanának el,15 amihez 
pedig már túl kevesen vagyunk, és Magyarország segítségére sem alapozhatunk, hiszen Trianon 
óta a magyar politika egy sajátos kényszerpályán mozog, melynek kifejtése egy újabb 
tanulmányt igényelne, így ettıl most eltekintenék. 

                                                 
14 Az autonóm tartományok hatásköre: szabályozzák az általuk alakított szervek és szolgálatok jogkörét, 
megválasztását és munkáját, valamint a tartományi jelentıségő kérdéseket [úgymint: 1) területrendezés és 
-fejlesztés, 2) mezıgazdaság, víz- és erdıgazdálkodás, vadászat, halászat, turizmus, vendéglátóipar, 
gyógyfürdık és gyógyhelyek, környezetvédelem, ipar és kézmővesség, közúti, folyami és vasúti 
közlekedés és közútrendezés, vásárok és egyéb ipari rendezvények szervezése, 3) a tartományi szintő 
oktatás, sport, mővelıdés, egészségügyi- és szociális védelem valamint a tájékoztatás]. 
Az autonóm tartományok emellett gondoskodnak az emberi és kisebbségi jogok érvényesítésérıl is. 
15 Pont a minap szólalt föl Rajko Vasić boszniai szerb politikus, újabb háborúval fenyegetızve: azt találta 
ugyanis mondani, ha a bosnyákok az ENSZ-szel vállvetve továbbra is kijátsszák a szerbeket, úgy nem 
elképzelhetetlen egy új boszniai háború sem. Elmondhatjuk tehát, hogy hiába a ’90-es évek eseményei, a 
vereségek, megszorítások, nemzetközi elvárások, a szerbek mindig is elıszeretettel rendezték le, és fogják 
is vitáikat hatalmi szóval lerendezni. Jugoszlávia fönnállása óta mindig is így tettek. Vajon, ha a ’90-es 
évek egyik legnagyobb kudarcának a helyszínén másfél évtized eltelte után nem rettennek el újra fegyvert 
ragadni, reménykedhetünk abban, hogy elrettennének, ha „éléskamrájuk” esetleges elvesztése kerülne 
kilátásba? Vö.: Bizonytalanság uralja Boszniát. In.: Magyar Nemzet. LXXII. évfolyam, 253. szám (2009. 
szept. 15.), 9. o. 
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Arról nem is szólva, hogy az autonómia esetleges megadásával semminı garancia nem lenne 
arra, hogy ezáltal nem az a már korábbiakban megszokott forgatókönyv játszódna le, mely által 
Szerbia a külföld felé mint a kisebbségi értékek olyan védelmezıje és nagyfokú elımozdítója 
jelenne meg – egyfajta közép-kelet-balkáni mintaállam szerepében tetszelegve – melyre 
minduntalan hivatkozhatna is, miközben a szerbség etnikai számarányát tekintve semmi sem 
változna, hiszen az újvidéki törvényhozásban továbbra is a rácok akarata érvényesülne. 

Mint már említettem, a teljes körő autonómia egyedül a pénzek igazságosabb elosztását 
oldhatná meg, hiszen a mostani szabályozás enyhén szólva is aránytalan! A 184. szakasz 
értelmében „Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése a Szerb Köztársaság költségvetésének 
legalább 7%-át teszi ki (…)”. Ehhez azt hiszem nem szükséges magyarázat, ez önmagáért 
beszél! Véleményem szerint ennek a szakasznak számunkra kedvezıbb módosítására kellene a 
politikusainknak talán az egyik legnagyobb hangsúlyt fektetniük! 

Összességében úgy vélem, hogy az autonómia gondolata jelenleg elhamarkodott, annál is 
inkább, mert számarányunknál fogva sem hinném, hogy gyökeres változást eredményezne az 
akár az oktatáspolitikában, akár a közigazgatásban, vagy bármely más téren. Még a 
kisebbségpolitikában sem, hiszen a jelenlegi szerb alkotmány is széleskörő jogokat biztosít az 
ország minden kisebbsége számára. Ezen túl pedig egy esetleges autonómia sem mutatna. 
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a mostani, 2006-ben elfogadott alkotmány igen 
bıkező a kisebbségekkel szemben, mely egyértelmően az 1990-es évek kudarcaival, illetve 
Koszovó Szerbia integráns részeként történı megtartásának utolsó kétségbeesett kísérletével 
magyarázható. Mégis, mindezek ellenére azt el kell, hogy ismerjük, hogy a jelenlegi alkotmány 
és a „Nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságának védelmérıl” szóló 2002. február 26-án 
elfogadott törvény olyan széleskörő jogokat garantál, melyeknél többet egy esetleges autonómia 
sem fog biztosítani. 

Tény, hogy a 2006-ban elfogadott Alkotmány a korábbi évekhez képest is tovább ment 
Vajdaság jogfosztásában,16 és szentesítette az utóbbi években leplezetlenül folyó 
centralizációt,17 sıt még a jogi kereteit is megteremti a tartomány jelenlegi formájában való 
esetleges megszőntetésének, mégis azt mondom, hogy ha az Alkotmányban lefektetett 
kisebbségi jogok csorbát nem szenvednek, és azoknak érvényt tudunk szerezni, akkor a mostani 
alkotmány is védelmezi a jogainkat. Ha ezeket nem tudjuk kikényszeríteni, a legszélesebb 
autonómia sem jelenthet megoldást, hiszen már Vajdaságban is a szerbek vannak többségben, 
így egy esetleges széles hatáskörökkel rendelkezı tartományi Parlamentben is a rácok szava 
lenne a döntı.18 

Az alkotmány 1. szakasza deklarálja azt, hogy Szerbia nem egyetnikumú állam, amikor 
kimondja, hogy „a Szerb Köztársaság a szerb nép és minden itt élı polgár állama”, tehát 
nemcsak a szerbeké. A megfogalmazásból az is következik, hogy a szerbeken kívül más népek, 
                                                 
16 Jelentés a külhoni magyarság helyzetérıl. A Miniszterelnöki Hivatal kiadványa. Budapest, 2008., 51. 
o. 
17 Az 1974. évi Alkotmány még a magyarokat, mint nemzeti kisebbséget államalkotó közösségként 
ismerte el, biztosítva számára a kollektív jogokat. Az 1990-es, ún. „miloševići alkotmány” lényegesen 
megnyirbálta Vajdaság, mint autonóm tartomány jogosítványait, de azt a területi autonómia egy 
formájaként, Jugoszláviát pedig a polgárai országaként deklarálta. Ehhez képest döntı változást hozott a 
Szerbia és Montenegró államközösség alkotmánya, mely már Szerbia részének nyilvánította a Szerb–
Horvát–Szlovén Államhoz (tehát nem Szerbiához!) csatolt Délvidéket. 
18 Mondom mindezen megállapításokat annak ellenére, hogy a Magyar Szó 2007. október 27-28-i 
számában számos ellenérvet sorol föl az alkotmánnyal szemben – nemegyszer szerbektıl idézve azokat. 
Olyan megállapításokat tesz, miszerint: „Vajdaság világosan nemet mondott az alkotmánynak”; „Ezzel az 
alkotmánnyal tovább »szorul a hurok Vajdaság nyakán«. Bizonyos értelemben antidemokratikusságával 
túlszárnyalja még az 1990-ben hozott miloševići”, ún. žabljaki alkotmányt is; „Nincs törvény a kisebbségi 
jogok érvényesítésére és megvédésére”; „A nemzeti jog a nemzetközi jog felett áll”; Egyre jobban 
távolodunk a civilizációtól, a demokratikus átalakulástól” stb. Bár ezen megállapításokkal nem lehet 
vitatkozni, érdemi eredményt már nem hiszem, hogy el lehetne érni, így mindezek ellenére én továbbra is 
a deklarált kisebbségi jogok érvényesítésének kikényszeríthetıségében látom a megoldást, márcsak amiatt 
is, mert a délvidéki szerbek egy része egyszer önállóságról álmodik, máskor meg kéz a kézben halad az 
elnyomó, központosító hatalommal együtt. Stanyó Tóth Gizella: Az alkotmány Szerbia veszte? In.: 
Magyar Szó LXIV. évf., 252. szám, 9. o. 
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népcsoportok is laknak benne. Egy olyan államról van szó – folytatódik az alkotmány – amely a 
jog uralmán és a szociális igazságon, a polgári demokrácia elvein, az emberi és kisebbségi 
jogokon és szabadságjogokon, valamint az európai elvekhez és értékekhez való tartozáson 
alapul”. Tehát már az alkotmány 1. §-ában elhelyezésre kerültek az emberi és kisebbségi jogok, 
melyeket az alkotmány többi része ki is bont. Ráadásul az emberi és kisebbségi jogok közvetlen 
alkalmazását is szavatolja az alkotmány a 18. §.-ban. („Az Alkotmány szavatolja, és ezáltal 
közvetlenül alkalmazzák a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaival garantált, 
nemzetközi szerzıdésekkel és a törvényekkel megerısített emberi és kisebbségi jogokat. 
Törvényben elıírható ezeknek a jogoknak a megvalósítási módja, de csak ha ezt az Alkotmány 
kimondottan elıirányozza vagy ha ez, természeténél fogva, egy adott jog érvényesítésének 
feltétele, a szavatolt jog lényegének megsértése nélkül.”) Ez jelentıs elıremutatást jelent 
például a két világháború között tapasztalható azon mindennapi gyakorlathoz képest, miszerint 
az alkotmány bizonyos államokban (Jugoszláv Királyság, Román Királyság stb.) széleskörő 
jogokat biztosított a kisebbségeinek, ám e garanciákat törvényekkel nagymértékben korlátozták, 
míg különbözı rendeletekkel és utasításokkal már-már a garantált jogokkal is szembementek 
ezen államok.19 A 20. szakasz értelmében ugyan van mód az emberi és kisebbségi jogoknak a 
törvényben történı korlátozására, azzal a kitétellel, hogy erre csak abban az esetben van mód, 
ha „azt az alkotmány megengedi”, és akkor is annak figyelembevételével, hogy „az emberi és 
kisebbségi jogok elért szintje nem csökkenthetı”. A 202. §. alapján pedig kijelenthetı, az 
emberi és kisebbségi jogoktól való eltérések még a rendkívüli- és hadiállapot (tehát a 
legsúlyosabb korlátozások) idején sem „eredményezhetnek faji, nemi, nyelvi, vallási, nemzeti 
hovatartozási vagy társadalmi származási alapon történı megkülönböztetést”. 

Az 5. §. a pártokról szól, és kimondja, hogy mindennémő politikai párt alapítása szabad, 
kivéve az olyan pártokét, amelyek tevékenysége „az alkotmányos rend erıszakos megdöntésére, 
a szavatolt emberi- és kisebbségi jogok megsértésére, vagy faji-, nemzeti- és vallási győlölet 
szítására irányul”. A 10. §. értelmében a szerb nyelv és a cirill betős írásmód mellett más 
nyelvek és írásmódok használata is engedélyezett: „Egyéb nyelvek és írások hivatalos 
használatát, az Alkotmánnyal összhangban, törvény szabályozza”. Ennek értelmében a személyi 
igazolványban, az útlevélben, az anyakönyvi kivonatban is lehetıség nyílik a magyar helyesírás 
szabályai szerint történı névhasználatra. 

Mindezek ellenére szükségesnek érzem ennek a pontnak lehetıség szerint a 
megváltoztatását, hiszen, lehet, van törvény más nyelvek és írásmódok használatára, mégis 
Szerbiát elsısorban a szerb nép államának tekinti, és egyedüli hivatalosnak csak a szerb nyelvet 
és cirill írást ismeri el, mellyel azt hiszem, minden magyarnak komoly aggályai lehetnek, hiszen 
az alkotmány a jogszabályi hierarchiában fölötte áll a törvényeknek. 

A 14. §. A nemzeti kisebbségek védelmével foglalkozik („Az állam szavatolja a nemzeti 
kisebbségek védelmét azok teljes egyenjogúsága és nemzeti azonossága megırzésének 
érdekében”). 

Ezeken fölül – a teljesség igénye nélkül – a 21. §. rendelkezik a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmáról, a 22. §. az emberi- és kisebbségi jogok és szabadságjogok védelmérıl, 44. §. az 
egyházakról és a felekezetekrıl, a 47. §. a nemzeti hovatartozás szabad kinyilvánítására való 
jogról, a 49. §. a faji, nemzeti és vallási győlölet kiváltásának tilalmáról, 75-81. §§. a nemzeti 
kisebbséghez tartozó személyek jogairól, a 199. §. az eljárás nyelvérıl stb. 

Külön fontosnak tartom kiemelni, hogy alkotmány a 78. szakaszban az erıszakos 
beolvasztás tilalmáról is rendelkezik. Ennek értelmében többek között „tilos a nemzeti 
kisebbséghez tartozó személyek erıszakos beolvasztása”, illetve „azokon a területeken, ahol 
hagyományosan és jelentıs számban élnek nemzeti kisebbséghez tartozó személyek, tilos a 
lakosság nemzeti összetételének mesterséges megváltozását eredményezı intézkedések 

                                                 
19 Arra is volt precedens, hogy több, mint egy évtizeden át olyan rendeletek alapján jártak el a hatóságok, 
melyek nemcsak az alkotmánnyal és a magánjoggal, hanem az SHS Államot létrehozó nemzetközi 
szerzıdésekkel is szembementek. [Ilyenek voltak pl. az 1920. július 3-i 9905. sz. és az 1920. szeptember 
16-i 15 119. sz. miniszteri rendeletek, melyek mind a magánjogi szabályokat, mind a nemzetközi 
szerzıdéseket (pl. trianoni békeszerzıdés 63. és 250. cikkei, valamint a St. Germain-i szerzıdés 3. 
cikkének 3. bekezdése) alapjaiban sértették meg.] 
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foganatosítása”. Érdemes kiemelni, hogy a „hagyományos” („tradicionalni”) kifejezést is 
beemelték az alkotmány szövegébe. E szó többek mellett egyértelmővé teszi, hogy az egyik 
védett kisebbség a magyarság. Az a magyarság, amely hagyományosan, és nagy számban 
hosszú évszázadok óta ezen a területen él, s akiket ennek ellenére a Trianoni békediktátum egy 
új hatalomnak adott át! Érdekes észrevennünk, hogy a jelenlegi szerb alkotmány elismeri a 
magyar kisebbség meghatározó szerepét e területen, azt a meghatározó szerepet, melyet még 
egy békadiktátum is elhallgatott, és mindenáron elsimítani igyekezett! Ezt kihasználva, és erre 
építve, meg kell erısítenünk a közösségi tudatot, és minél szélesebb körben ápolnunk kell a 
kultúránkat, hagyományainkat, nyelvünket mind szélesebb körben kell használnunk, és 
általánosan elfogadottá tennünk, mert erre még az alkotmány is lehetıséget ad! Regionális 
szinten, fokozatosan és tudatosan munkálkodva, akár a magyar nyelv a szerbbel egyenértékővé 
is válna. Persze, ehhez mi is kellünk, hogy a boltokban vagy a jegypénztárakban ne váltsunk 
egybıl át szerb nyelvre, hanem jogainkkal élve, követeljük a magyar nyelv használatát! 
Erısítsük az immáron több mint ezer éves kultúránkat, hogy a vidék jellege hagyományaiban 
továbbra is a sajátunk maradjon, és ne hagyjuk, hogy balkanizálják. Ha a vidék jellege magyar 
marad, akkor hiába is tartozik Szerbiához, integráns részévé annak sohasem válhat, hiszen a 
vidék építészete, kultúrája, hagyományai egy másik ország felé fognak mindig is mutatni. És ezt 
az arculatot részben mi, benne lakók formáljuk! Ezer év hagyományait márpedig nem lehet 
egyik napról a másikra elpusztítani, csak úgy, ha mi lemondunk róla! Élni kell az alkotmány 
biztosította jogokkal, és abból egy jottányit sem engedni. Ezek érvényesítésére, nem pedig egy 
beláthatatlan következményekkel járó autonómia megteremtésébe kell minden erınket s 
energiánkat fektetnünk! Sokkalta kívánatosabbnak tartom, hogy ezen erıfeszítéseinket az 
alkotmányos jogaink és azok garanciáinak érvényre juttatására fordítsuk, hogy azok mindig és 
minden fórum elıtt kikényszeríthetıvé is váljanak! Munkát sürgetek a jelenlegi helyzet fölötti 
siránkozás és sebeink nyalogatása helyett, hiszen addig siránkozunk, még egyszer csak 
végérvényesen elfogyunk! 

Ad. 2. A fentebb leírtakhoz hasonlatosan nem látom értelmét annak sem, hogy a külföldi 
beruházásokat a délvidéki vállalatok rovására elınyben részesítsük. A rendszerváltozás után 
szinte minden országban megfigyelhetı volt a nemzeti vagyon kiárusítása, s ennek szele 
Szerbiát sem kerülte el az 1990-es évekbeli balkáni háborúk lezajlását követıen. A nagyfokú 
munkanélküliséget enyhítendı, valamint a költségvetési hiány gyors enyhítése miatt döntöttek 
az országok a belföldi vagyon külföldi kézbe adása mellett. A külföldi „cégek” megnyerése 
érdekében rengeteg kedvezményt is biztosítottak az aktuális kormányok ezen multinacionális 
vállalatok számára, még inkább ellehetetlenítve ezáltal a hazai vállalatokat. Amellett, hogy 
tıkeerısek voltak, még egyéb versenyelınyökhöz is juttatták ıket! Ha egy vállalkozás 
nyereségesnek ígérkezik, úgyis betör erre a piacra, ha viszont csupán addig nyereséges, amíg a 
jogszabályok számára adókedvezményeket vagy akár adómentességet biztosítanak, fölösleges 
támogatni a külföldiek térnyerését, mert a kedvezmények megszőnte után úgyis elhagyják az 
országot kivíve minden profitot. Sokkal kívánatosabbnak tartanám a délvidéki lakosság tıkéhez 
juttatását, és – ha hosszabb idıbe kerül is – saját, tıkeerıs vállalatok kiépítését. A parlamentbe 
jutott, Délvidékrıl származó politikusoknak pedig elsıdleges feladatként szerintem a korábbi, 
mondjuk II. világháború elıtti tulajdoni viszonyok helyreállítását kellene zászlójukra tőzniük, 
már ahol az még többé-kevésbé megoldható, és az már aránytalan sérelemmel nem járna. 
Természetesen itt nem diszkrecionalitáson (szabad mérlegelésen) alapuló döntésekre kellene 
bízni ennek végrehajtását, hanem csakis az aránytalan vagy kivitelezhetetlen esetek (pl. az 
ingatlan megsemmisült, az eredeti tulajdonos és leszármazottai már nem élnek stb.) körében 
lenne mód az ettıl történı eltekintésre, a többi esetben pedig az eredeti tulajdonosokat illesse 
meg a föld vagy a még meglévı vállalat. Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy a mostani 
privatizációs és kárpótlási jogszabályok (pl. Zakon o privatizaciji20, Zakon o pravu na besplatne 
akcije i novčanu naknadu koju grañani ostvaruju u postupku privatizacije21, Zakon o 
prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine22, Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama 

                                                 
20 „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 38/2001, 18/2003 i 45/2005. 
21 „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 123/2007. 
22 „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 45/2005. 
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i verskim zajednicama23, Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom24, Uredba o 
prodaji kapitala i imovine javnim tenderom25 stb.) jelenleg más irányba mutatnak. Más irányba 
mutatnak, mert senkinek sem érdeke egy in integrum restitutio, hiszen ezáltal a magyar 
kisebbség újra nagyarányú földekhez jutna. Ugyan még mindig nem érné el a világháború elıtti 
szintet (elvégre is a két világháború közötti földbirtokreformokat ez nem érintené), de 
lehetıséget nyújtana a magyarságnak az újbóli talpraállásra, az így képzıdı esetleges 
jövedelmekbıl pedig önszervezıdıen újra kibontakozhatna az aktív kulturális élet. 

A szerbek bizonyosan fölismerték, hogy egy kisebbség – a nemzetközi egyezmények 
garantálta jogaikkal élve – saját tıkéjébıl is reprodukálhatja önmagát: iskolákat létesíthet, 
magántanítókat fogadhat, kulturális életet folytathat, és mindezt úgy, hogy egyáltalán nincsenek, 
vagy jóval kevésbé vannak az állami támogatásokra rászorulva. Így pedig az állami önkény is 
kikerülhetı. De a tulajdonaikban megkárosítottak egyben kiszolgáltatottakká és jogfosztottakká 
is válnak. Ennek szellemében a két világháború közötti földbirtokreform szelleme is érthetıvé 
válik, az nem hiába nem terjedt ki akkorában Ó-Szerbia területeire! Sajnos, az 1920-as állapotok 
visszaállítására semmi mód nincs, de a ’44-es állapotok még visszaállíthatók lehetnek! 

Ha azonban eredeti állapotok helyreállítása mégsem lenne már elérhetı, legalább igyekezni 
kell a fentebbekkel összhangban a Délvidék lakosságát tıkéhez juttatni, hogy alulról építkezve 
újra hozzájuthasson valódi jussához! 

Ad. 3. Ha már eljutottunk arra a szintre, hogy a magyarság nincs a mindenkori kormány 
kénye-kedvének kitéve, mert mondjuk tıkéhez és munkához juttattuk, a saját megtermelt 
javaiból talpra tud állni, akkor jövedelmének egy részét lehetısége nyílik nemesebb célú 
dolgokra is fordítani, úgymint az oktatás, a kultúratámogatás és -fejlesztés. A két világháború 
között sok volt a magánkezdeményezés, ez legfıképpen Csehszlovákiában és Erdélyben 
domborodott ki, de a Délvidék magyarsága is bekapcsolódott egyfajta szellemi életbe (pl. 
Kalangya), és sokan munkálkodtak pénzt, erıt és energiát nem kímélve kulturális egyesületek 
létrehozásán (pl. a Szabadkai Népkör). Most, talán magyarországi támogatással az alap- és a 
középfokú oktatás mellett kiépülhetne egy felsıfokú oktatási hálózat is magyar nyelven,26 

ráadásul a középfokú oktatás is megerısíthetıvé válna. Úgy érzem, lenne rá bıven kapacitás, 
csak a tıke hiányzik, és az a réteg, amely képes lenne azt elıteremteni, energiát belefektetni. 
Jelenleg is számos értelmiségi szülı külföldi egyetemeket választ gyermekének, pont emiatt, 
mert nincs normális felsıfokú képzés magyar nyelven. Amelyek vannak, azok is fıleg 
magyarországi kihelyezett intézmények.27 Ezáltal elérhetıvé válna, hogy a magyarság újra tudja 
önmagát teremteni, ráadásul mindezt már egy magasabb színvonalon, igen magas számú 
értelmiségi réteggel, egyúttal csökkentve a magyarság kivándorlásának mértékét is. 

Ad. 4. Ha ezek a létfontosságú dolgok megvalósulnának, egyértelmően erısödhetne az 
identitás-tudat is, amely évtizedek óta egyre nagyobb mértékben pusztul. Az oktatás és a kultúra 
támogatásával és ápolásával a fiatalságnak gyökeret tudunk adni, és olyan tudatot, melyre 
büszkék lehetnek. Ha megismerkednek a hagyományaikkal, tisztába lesznek múltjukkal és 
történelmükkel, emelt fıvel járhatnak újra, mert ilyen régi államisággal és ilyen gazdag 
kultúrával, hagyományokkal és integráló képességgel nem sok nemzet büszkélkedhet nemcsak 
Európában, hanem szerte a világon. Még sokfelé föllelhetı Délvidék szerte a hagyományos 
helyi kultúra, és öröm látni, ahogy azt a fiatalságnak továbbörökítik az idısek (pl. Gombos, 
Kupuszina, Al-Duna vidékének egyes helyei). E helyeken meg is figyelhetı, hogy az 
asszimiláció mértéke jóval kisebb. Ezekre lehetne építeni, és ezeket föl lehetne erısíteni. 

Mindemellett szükséges egyfajta történelmi tudat kialakítása is, hiszen egy nemzet nemcsak 
a nyelvében, hanem a történelmében is él. Mi igen ısi történelemmel rendelkezünk, melyre 
lehet építeni. Sok nép szenved abban, hogy történelmet kreál magának, mert nincs, vagy nagyon 

                                                 
23 „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/2006. 
24 „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 52/2005 i 91/2007. 
25 „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005 i 126/2007. 
26 „Vajdaságnak nincs önálló magyar felsıoktatási rendszere.” Jelentés a külhoni magyarság 
helyzetérıl. A Miniszterelnöki Hivatal kiadványa. Budapest, 2008., 55. o. 
27 Az Újvidéki Egyetemen ugyan mőködik magyar nyelvő oktatás, ám az sem intézményesített formában. 
Jelentés a külhoni magyarság helyzetérıl. A Miniszterelnöki Hivatal kiadványa. Budapest, 2008., 55. o. 
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fiatal történelemmel bír (pl. románok, szlovákok, a XIX-XX század fordulóján a horvátok, 
dalmátok), hiszen a történelmi tudatnak is nagy megtartó ereje van. Saját szememmel láttam, 
amint Romániában egy erıs kisebbség uralkodik a többség fölött, mégis a legtöbben románnak 
vallják magukat. Egy olyan hazugságot tudtak nemzeti szintre emelni (melyet ugyan mindenütt 
megmosolyognak a szakmai berkekben), s ezáltal egy, bár hazugságokon nyugvó, de egységes 
nemzettudatot kreálni, mellyel szinte mindenki azonosulni tud, és föl tudja vállalni azt a 
primitív kultúrát, mely még a Balkánon tapasztalható állapotokat is fölülmúlja! A románok 
magukba tudták olvasztani a csángókat és más magyarokat, a jászokat, kunokat, lengyeleket, sıt 
még azokat a németeket is, melyeket a sokkal fejlettebb kultúrával bíró cseheknek, 
lengyeleknek és magyaroknak sem sikerült. Ha az ember ezekkel az emberekkel komolyabban 
elbeszélget, rájön, hogy tisztában vannak a származásukkal, mégis megtagadva azt, románnak 
vallják magukat. Azt hiszem, a „jugoszláv” nemzettudat és a jugoszlávizmus kialakítása is ezt 
az utat járta volna be, ha nem oly sok gyökérbıl táplálkozik, hanem könyörtelenül egy eszme 
mentén halad, és valóban valamilyen egységet sikerült volna fölmutatnia, valamint nem ily 
rövid idı állott volna a szerbek rendelkezésére. A jugoszlávizmus mögött azonban nem volt egy 
megfelelı koncepció. 

Már a bevezetı soraimban kitértem arra, hogy a Délvidéken sajnos nem alakult ki egy új, 
egységes, délvidéki kultúra a számos betelepítés miatt. Itt nem beszélhetünk olyan egységes 
kultúráról, mint aminıt a székelyek, a nyírség, a mezıség vagy a palócok föl tudnak mutatni. 
Viszont mégis, Trianon óta mögöttünk hagytunk újabb majd’ száz évet, amely összekovácsolhat 
minket. Együtt éltük meg a két világháború közötti elnyomást, a visszacsatolást, a titói 
„szabadságot és jólétet”, a miloševići érát, mely akarva-akaratlanul is kitermelt egy délvidéki 
magyar közösséget. Már több az, ami összeköt, mint ami elválaszt. Már több a sérelem, az 
elnyomás megélése, a meggyilkolt családtagok nyomasztó emléke, mint a hajszálnyit eltérı 
kultúra. Vigyáznunk kell azonban, hiszen ez az új helyzet veszélyeket is hordoz magában: 
nevezetesen azt, hogy már a magyarországi magyarokra mi is másképp kezdünk nézni. Mi egy 
kicsit más magyarok lettünk, mint az „anyaországiak”. Egy gyökérbıl sarjadtunk, de a XX. 
század rögös útját mi másképp jártuk be. Nekünk több jutott ki a szenvedésbıl, a kitartásból, a 
dacból, a makacsságból, és a kényszerő föladásból. Kissé székelyek lettünk mi is, akik mindig 
más utakat jártak be, mindig valamilyen módon a különállóságukat hangsúlyozva. 

Az elmúlt század tényleg adhat nekünk történelmi tudatot, de vigyáznunk kell, hogy ezzel ne 
szakadjunk el a magyarságtól, ne dolgozzunk ki magunknak egy külön identitás-tudatot. Azokat 
az eseményeket is meg kell említenünk, amelyek összekötnek: a nyelv, a kultúra, még, ha 
számos vidék sajátosságait hordozza is magán, de egy ugyanazon tırıl fakad, az ısök vére, kik 
ezt a földet öntözték, 1848 minden dicsıségével és kudarcával együtt, de akár még ’56 is! Mert 
hiába voltak a Kárpát-medencei részek elszakítva egymástól, a forradalomban a délvidékiek is 
részt vettek28 (jelenleg Sörös Imre29 örvend a legszélesebb ismertségnek közülük), és sok 
magyar a Délvidéken át jutott ki külföldre, arról nem is szólva, hogy a forradalmi események – 
ha nem is olyan masszívan, de – Erdélyben és a Partiumban30 is lezajlottak, valamint 
Kárpátalján is eljárás indult sokezer magyar ellen röpcédulázások miatt.31 Ezeket is látnunk kell, 

                                                 
28 Molnár Tibor : „Az ellenforradalom gyökerét kitépjük…” In.: Magyar Szó. LXIV. évf., 252. szám 
(2007. okt. 27-28.), 26-27. o. 
29 Sörös Imre Temerinben született 1932-ben. Kádárék 1958-ban kivégezték a forradalomban való 
fegyveres részvétele miatt. Nevét ma emléktábla ırzi a Corvin-közben. Az ı mártíromsága többek között 
’56 vajdasági kötıdéseinek is hő dokumentuma. Bıvebben: Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger… 
1956, Népszava Kiadó Vállalat, kiadási hely és idı megjelölése nélkül, 235. o.; Matuska Márton: Sörös 
Imre, a temerini születéső Ötvenhatos mártír, In.: Magyar Szó, LVII. évf. 251. szám (2000. okt. 22.), 8. o.; 
Csorba Béla: Sörös Imrére emlékezünk. Magyar Szó, LVIII. évf. 245. szám (2001. okt. 23.), 2. o. 
30 Székelyhidi Ágoston (szerk.): Magyar ’56. ANTOLÓGIA Kiadó és Nyomda Kft., Lakitelek, 1996. 1. 
kötet, 181-251. o. 
31 Kárpátalján a forradalom hírére nagy ellenállás bontakozott ki, annak ellenére, hogy a második 
világháború után talán a legjobban ık lettek megfélemlítve. A kárpátaljai szervezkedı csoportok 
röpcédulákkal álltak ki a magyar forradalom mellett, annak ellenére, hogy a második világháború után 
egyszer már szétzúzták és megnyomorították a családokat és politikai-társadalmi rétegeket. 1956 után 
minden kezdıdött elırıl: 35 000 ember ellen indult rendırségi-ügyészi eljárás. (Viszonyításként 
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és ápolnunk, mert különben oda juthatunk, ahová egész Európa jutott, hogy egyugyanazon nép, 
csupán kultúrája okán több államban él (pl. német-osztrák), külön nemzetiségnek tekintve 
önmagát. Meg kell keresnünk a közös pontokat, és azt is be kell emelnünk a mindenkori 
nemzeti-történelmi-kulturális tudatunkba. 

Ad. 5. Ennek mintegy folyományaként képzelhetı el a magyarság Kárpát-medencei 
érdekérvényesítése is. Ha sikerül megerısítenünk a nemzettudatot a felnövekvı generációban, 
az teljes erejével vetheti bele magát a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért folyó 
küzdelmekbe. Már a két világháború között fölismerték azt, hogy a több országba szakadt 
kisebbségek egységes föllépése – kiváltképp, ha az anyaország érdekeihez szorosan kapcsolódik 
és azzal összhangban áll – sokkalta erıteljesebb, mintha egymaga vívná a maga kis 
szélmalomharcát. És ezt nemcsak fölismerték, hanem Ammande Ewald32 vezetésével meg is 
valósították a németek. Sajnos, mivel a II. világháború utáni magyar politikával egyik 
kisebbségi sorsba jutott hazánkfia sem rokonszervezhet – még a rendszerváltozás utánival sem! 
– azért ezen kényszerő helyzetben csak a saját erınkre számíthatunk. Magyarország 
megmutatta, hogy rá számítani e kérdésben nem lehet. A Kárpát-medencei magyarsággal kell 
felvennünk a kapcsolatot, és egy egységes fellépést kell kidolgoznunk, egymás törekvéseit 
mindenáron és mindenekfelett támogatnunk kell! Ammande Ewaldhoz hasonlóan, mi is 
kidolgozhatnánk egy egységes, a teljes Kárpát-medencei magyarságot felölelı, és a teljes 
Kárpát-medencei magyarságra kiterjedı koncepciót. Igen sajnálatos, hogy e küzdelmet – hacsak 
a magyar politikában gyökeres változás nem áll be – az anyaországi politika támogatása nélkül 
kell megvívnunk! Mindazonáltal a Kárpát-medencei sokkalta szorosabb együttmőködéssel két 
legyet is ütnénk egy csapásra: félretennénk az évszázados önzést a határon kívülre jutott 
nemzettársainkkal szemben is, ráadásul az érdekérvényesítési tevékenységünk is jelentısen 
megnövekedne. 

Ad. 6. Ha hőek akarunk lenni történelmi hagyományainkhoz és múltunkhoz, szinte erkölcsi 
kötelességünk lenne követelni helységeink magyar nyelven történı említését, illetve minden 
helységtáblán való föltüntetésüket magyarul is. De nemhogy a nagyobb magyar lakossággal 
rendelkezı településeket leszámítva gyakran nincsenek föltüntetve magyarul is a helységnevek, 
de manapság gyakran már mi, magyarok is szerb nevén emlegetjük a településeinket. Ezzel 
szinte lemondunk róluk, úgy teszünk, mintha azoknak nem is lenne magyar megnevezésük, 
mintha az nem is lett volna a sohasem a miénk. Nemhiába igyekeznek mindenütt a magyar 
neveket elpusztítani: ezek tanúskodnak a település valódi történetérıl, eredeti lakosságáról. Ha 
már egy magyar sem él azon a vidéken, a helynevek akkor is hirdetik volt uraik nemzetiségét! 
Szerintem a most zajló szlovák nyelvrendelet, és a tankönyvekbıl mindenáron kitiltani próbált 
magyar helynevek használata mögött ez is meghúzódik! Vedd el a múltjukat, gyökerüket, és 
majd beolvadnak! Ismerısen cseng ez a mondat Napóleon óta!33 

Hasonlóan fontos a magyar helységekben a magyar építészet sajátosságainak a megırzése, 
ebbıl kiindulva pedig az örökségvédelem fejlesztése. Az évszázadok alatt épített magyar 
örökséget sohasem lehet szerbbé tenni, az is az egykor letőnt magyar kor hordozója marad, s 
tanúskodik az utókornak egy szebb és jobb világról! A magyar idıkben épült épületek mind-

                                                                                                                                               
Kárpátalján ma 151 000 magyar él!) Ráadásul a fiatalokat „halászták ki” a legkönnyebben a magyarok 
soraiból. Kiemelt áldozataikat erıt és ideget fölmorzsoló kihallgatások folyamán megtörték, 
lelkivilágukat szétzilálták, lelki terrorral évtizedekre hallgatásra kényszerítették. Dupka György – 
Horváth Sándor: ’56 Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár – Budapest, 1993., 44. oldaltól. 
32 Ewald Ammande (1893-1936) észtországi német nemzetiségi politikus, hírlapíró. 1922-ben az Európai 
Német Népcsoportok Szövetségének alapító tagja. Részt vett az észt kormánnyal való tárgyalásokon, 
melyek a kultúrautonómiát hivatottak megteremteni. Az Európai Nemzetiségi Kongresszus alapítója, s 
haláláig fıtitkára. Az európai kisebbségek helyzetét tökéletesen bemutatja a Die Nationalitaten in den 
Staaten Europas címő munkájában. Bıvebben ld.: Eiler Ferenc: Európai Nemzeti Kisebbségek 
kongresszusainak határozatai. Documenta Historica 30. A JATE Történész Diákkör Kiadványa. Szeged, 
1996.; 5-7. o. 
33 A legenda szerint, amikor 1805-ben Napóleon Bécs városához érkezett, megkérdezte tanácsadóját, 
hogy mit tegyen a magyarokkal. İ ezt válaszolta: „Felség! A magyarok felnéznek nagyjaikra, és büszkék 
a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz!” Szomorúan láthatjuk, hogy ezt a 
politikát következetesen alkalmazták és alkalmazzák ma is a magyarsággal szemben. 
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mind a magyar kultúra nyomait hordozzák, ha azok is letőnnek, talán már csak sírjaink fognak 
tanúskodni róla, hogy az a föld valamikor még a mi földünk volt. Azokat az épületeket 
rombolják manapság le, melyek egykoron a magyar kultúrasszimilációt voltak hivatva 
elısegíteni. A Kiegyezést követıen a magyar szecessziós épületek a soknemzetiségő 
nagyvárosokban a magyar kultúra nagyságát és sokszínőségét mutatták, és nagyban 
hozzájárultak az értelmiség magyarrá válásához! Még a szabadkai zsinagóga is e 
szellemiségben épült, most meg a gaz veri föl az egész épületet, s a városházáról még mindig ki 
van vésve a magyar címer – hogy csak pár példát említsek. S ha ezeket megıriznénk, 
védelemben részesítenénk, az utódállamokban lakó értelmiség is elgondolkozna azon, hogy 
vajon kié is az a föld, melynek talaját a lábuk tapodja. Politikusainknak így egy szigorúbb 
mőemlékvédelmi törvény kidolgozásában is nagy szerep juthatna. 

Ad. 7. Ebben a rövid tanulmányban pár szó erejéig szükségesnek tartom kitérni az 
egyházakra is, melyeknek nemzetformáló szerepe tagadhatatlan. Bár a katolikus egyház 
számtalanszor keresztbe tett a nemzetünknek (leglátványosabban talán a csángóknál), mégis 
észre kell vennünk, hogy a Délvidéken a magyarok, a horvátok és a bunyevácok a katolikusok. 
A mindenkori szerb hatalom nem integrálta magába, és próbálta meg sajátjává tenni a katolikus 
egyházat, így papjai a magyarság megmaradásában a Délvidéken nagy szerepet játszottak. A 
református egyház híveit köztudottan magyarok adják, szerte Közép-Kelet-Európában,34 így erre 
különösen lehet és kell építenie a Kárpát-medencei vezetı rétegnek, amiként a kis létszámú 
evangélikus egyházra is. Viszonylag szerencsésnek mondhatjuk magunkat e téren, hiszen ezen 
egyházak mereven elkülönülnek a szerb pravoszláv egyházaktól, és a szerbek – a románokkal 
ellentétben – nem integrálták magukba, kialakítva ezekben az egyházakban egy átnevelt szerb 
papi vezetést. Föl kell ismernünk, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az államalkotó 
nemzet vallása más, így a nyelvi különállása is megmaradhat az egyháznak, ami nemzeti 
karaktert is ad az egésznek, tovább erısítve azokat a határokat, melyek a magyarok és más náció 
között húzódnak! 

Ad. 8. Végezetül pedig, joggal vetıdik föl a kérdés, hogy ha a kultúrát meg akarjuk ırizni és 
a saját identitástudatunkat erısíteni, nem kell-e erısíteni a magyar-magyar kapcsolatokat. A II. 
világháború után a magyar politika szinte lemondott a határon túli magyarságról, így a jelen 
formában a megtartatást csak ettıl, a jelenlegi magyar politikai elittıl várni nem lehet. Mint 
említettem, a magyar politika Trianon óta sajátos kényszerpályán van. Szükség van a közös 
múltra, és minden eseményre, mely ezt mélyíti, de csak és kizárólagosan a magyarországi 
politikai elittıl várni a segítséget – sajnos – ma már kevés, de mindettıl függetlenül vallom, 
hogy nyitottnak kell maradnunk az „anyaországiak” felé is. Magunknak kellene újra 
felfedeznünk az értékeinket – melybıl még a sok pusztítás és pusztulás ellenére is rengeteg 
megmaradt – és ezeket az utódainknak továbbörökíteni. Újra talajt kell adni nékik, nem szabad 
hagyni, hogy elkallódjanak. Egy közösséget kell alkotnunk, melyhez jó tartozni, amely 
értékeket és gyökeret ad. Ez egyben válasz lehetne az „európai modellre” is, arra a modellre, 
melyet a hitehagyottság, a reménytelenség, a kétségbeesés, az individualizmus és a végletekig 
atomizálódott társadalom jellemez. Újra a közösséget kellene a középpontba állítanunk, 
amiképp az Ázsia jelentıs részén még a mai napig föllelhetı. Ahhoz az ázsiai kultúrához is 
vissza kellene nyúlnunk, melyet politikusaink évszázadok óta tőzzel-vassal pusztítanak, elvágva 
és megtagadva azokat a gyökereket, amelybıl ez a nép táplálkozni tudna. Az individualizmus 
túlhajszolásával magányossá válunk, míg egy közösséghez tartozás életértelmet, célt és 
közösségi tudatot ad. S ez a délvidéki magyarság körében tapasztalható, világviszonylatban is 
kiemelkedı számú öngyilkosságokat is visszaszoríthatná. 
                                                 
34 A közép-kelet-európai köztudatban sok helyütt a református egyház mint magyar egyház szerepel. Ez a 
megközelítés Csehszlovákiában jogszabályi szinten is megjelent. „Beneš elnök 1945-ben hozott jogfosztó 
rendelkezései alapján a szlovákiai református egyházat magyar egyháznak, emiatt bőnös egyháznak 
minısítették (…).” Duray Miklós : A jelenben is élı múlt: Edvard Beneš elnöki rendeletei. In.: Trianoni 
Szemle, I. évfolyam, 2. szám, 60. o. Azt sem tartom véletlennek, hogy a református egyház vagyona is 
elkobzás alá került még az államosítás elıtt, a kollektív bőnösség jegyében. A Szlovák Nemzeti Tanács 
1945. május 25-én kelt 51. számú rendeletének értelmében ugyanis a Szlovákiai Magyar Református 
Egyház vagyona az államra szállt át. Vö.: Duray Miklós : A (cseh-)szlovákiai magyarok 1944-1949 
között. In.: Trianoni Szemle, I. évfolyam, 3. szám, 22. o. 
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E pontban fontos megemlítenünk Délvidék sokszínőségét is. A terület összetétele etnikailag 
még mindig igen sajátságos, vannak itt palócok, az Al-Duna mentén székelyek, van kunsági és 
szegedi telepítés is. Ezen értékeket is szükséges mind megıriznünk, és a jövı számára is 
elérhetıvé tennünk, hiszen Délvidék pont eme nemzetiségi sokszínősége miatt kiemelt helyre 
kerülhet. Van közös múltunk, vannak gyökereink és vannak értékeink, amelyre önmagunk is 
építkezhetünk, egy közösséget alkothatunk! 

Ad. 9. Jugoszlávia széthullása után a magyar maradt az egyetlen meghatározó kisebbség 
szerte az országban.35 Ha hatékonyan föl tudunk mutatni majd egy délvidéki értékeken álló 
politikát a más nemzetiségőek számára is, úgy gondolom, hogy ezzel ık is azonosulnának, s 
emellé ık is odaállnának. Ezáltal a mi képviseletünk is megnıne a Népképviselıházban, 
érdekérvényesítési képességünkkel párhuzamosan, miközben közvetve az ı érdekeik is 
képviseltetnének, s a magyarság megbecsülése is növekedne a térségben. Pásztor István a 
legutóbbi elnökválasztási kampányban megpróbált a kisebbségek felé nyitni, de mint tudjuk, 
teljes kudarccal. Meg kell tehát találnunk azt a mezsgyét, mely a délvidékiségre, az itteni színes 
kultúrára és hagyományokra épít, de magyaros jelleget is kidomborítja, mert ezzel mind a 
magyarok, mind a Délvidéken élı más etnikumú kisebbségek azonosulhatnának. A magyaros 
értékek hangsúlyozásával a magyarságot, míg a délvidékiségre építve a hagyományos délvidéki 
kisebbségeket lehetne megszólítani, hiszen Délvidék sokszínősége az ı kultúrájuknak is szerves 
része! 

Ad. 10. Bár utoljára hagytam, de a legfontosabbnak mindenekelıtt a népszaporulat kérdését 
tartom. Erre kellene fölhúznunk a teljes politikánk gerincét. Sajnos a világ az 1789-es nagy 
francia forradalom után radikálisan átalakult, olyannyira, hogy a XX. századot akár az állami 
nacionalizmus korszakának is lehetne nevezni. Többé már nem a nemesek alkotják az államot, 
hanem a benne lakó nemzet. Európa az elsı világháborút követıen a nemzetiségi elveket 
hangsúlyozta az új határok megvonásakor, noha ık is tisztában voltak ezeknek a nemes 
elveknek a hazugság köntösébe való bujtatásával! Mindemellett igaz az is, hogy a magyar 
érdekérvényesítı politika teljes kudarca is kellett ahhoz, hogy ekkora számú magyar kisebbség 
éljen a jelenlegi határainkon kívül! Az 1918-19. évi eseményeket (hadsereg lefegyverzése, 
szociáldemokrata, majd kommunista hatalomátvétel stb.) mindenki ismeri, nem szükséges itt 
ezzel foglalkozni. A francia és a brit lobbinak az volt az érdeke, hogy hozzájuk hő, erıs 
államokat hozzanak létre, de ehhez természetesen Magyarország defenzív politikája 
nagymértékben hozzájárult. Talán helyrehozhatóak lennének a magyar politika egykori orbitális 
tévedései is, ha számarányunknál fogva az elcsatolt területeken újra meghatározó nemzetté 
válnánk, újra számolniuk kellene velünk az idegen hatalmaknak. Ehhez azonban szaporodnunk 
kellene. A nemzetiségi elv hangsúlyozása a jelenben annál inkább súlyát veszti, minél inkább 
megfogyatkozik a magyarság számaránya az elcsatolt részeken. 

Sokan – fıleg az „anyaországi” politikusok – elsıdleges célként a Kárpát-medencei 
magyarság szülıföldön való megmaradását hangsúlyozzák. Azzal persze senki sem számol, 
hogyha ez nem párosul a Kárpát-medencei magyar kisebbség magyarországi védelmével, akkor 
minden nemzet azt tehet ezzel a kisebbséggel, amit akar.36 A kettıs állampolgárságot, mely a 
magyar államot jogilag is kötelezné a kisebbségei védelmére (hiszen állampolgárai lennének!), 
az aktuálisan hatalmon lévı kormánypártok mindig elvetették. A Horthy-rendszerben a magyar 
politika, amikor csak tehette, fölemelte szavát a határon túli magyarságért. Ez a II. világháború 
óta nem figyelhetı meg, így vagy a kettıs állampolgárság által Magyarországra rótt jogi 
kötelezettség jelentené a megmaradás biztosítékát a határon túli magyarság számára, vagy a 
magasabb népszaporulat következtében, számarányunknál fogva megnövekvı saját 

                                                 
35 A 2006. évi szerb alkotmány értelmében Koszovó-Metóhija is a Szerb Köztársaság integráns része, a 
realitásokat azonban figyelembe véve, azt hiszem, joggal tekinthetjük – számos ország, köztük 
Magyarország álláspontjával egybehangzóan – különálló, független államnak. 
36 Itt elég csak utalni arra a Szlovákiában ma is tartó jogfosztásra és jogtiprásra, mely immáron közel két 
éve folyamatosan tart: amely dunaszerdahelyi atrocitás (2008. november 1.) során a végletekig 
kiélezıdött, majd Sólyom László Felvidék területére való belépésének megtiltásával folytatódott (annak 
ellenére, hogy a négy uniós alapelv egyike a személyek szabad mozgása!), és amely jelenleg a magyarok 
nyelvhasználatát igyekszik mind jobban korlátok közé szorítani. 
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érdekérvényesítésünk. Én az utóbbira nagyobb esélyt látok, ráadásul így nem is válunk 
kiszolgáltatottakká az „anyaországi” politikának.37 Ha nem vesszük saját kezünkbe a sorsunk, és 
nem kezdünk el szaporodni, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mind több magyar fog 
szülıföldjérıl vagy elvándorolni, vagy – a könnyebb érvényesülés reményében – a szerb 
nemzetbe beleolvadni. Ezek a magyarok – amennyiben nem Magyarországra vándorolnak – 
Magyarország jelenlegi tanúsított politikája miatt, örökre elvesznek – a két világháború közötti 
terminológiával élve – a magyar népi csoport számára! 

Visszatérve elıbbi gondolatmenetemhez, a trianoni békediktátum teljes kudarca a II. 
világháborút követı területátrendezıdésekben is manifesztálódott, a világháborút követıen 
azonban mégis az 1938 elıtti határokat húzták meg. A „szovjet ernyı” megszőnése után pedig 
nem egy helyen valóságos vérfürdıkben tört ki az, amit Sztálin csak „vagonkérdésnek” tartott! 
Mára már Európa is belátta, hogy tarthatatlan egy nagyszámú kisebbség idegen hatalom alatti 
elnyomása hosszabb távon, és ezt mutatja a balkáni rendezés, de legkiválóbban Koszovó esete. 
Ha képesek leszünk azzal a magyar népbetegséggel szakítani, hogy egykézünk, állandóan, 
évszázadok óta anyagi gondokra és megélhetésre történı hivatkozással, képesek leszünk újra a 
Kárpát-medence meghatározó nemeztévé felnıni. Most, amikor egész Európa fogyatkozik, most 
behozhatjuk az évszázados lemaradásunkat, a török okozta vérveszteséget! Ha jól sáfárkodunk, 
célt látva magunk elıtt, képesek leszünk megvalósítani ezen dolgokat! Lehet, hogy szőkösebben 
fognak élni a családok, de e magasabb ügy, a nemzet felemelkedését szolgálja. Ha erre 
képtelenek leszünk, elıbb-utóbb beválik a herderi jóslat, és ténylegesen is elsüppedünk e szláv 
szélrózsában. Egy biztos, a sorsunk a saját kezünkben, és gyermekeinkében van! Nem mindegy, 
hogy gyermekeink hányan lesznek ebben a küzdelemben! 

 
Összegzésül elmondható, hogy azok a feladatok, amiket fölvázoltam, sajnos, csöppet sem 

könnyőek. Itt már a politikusoknak össze kell fogniuk, és egy irányba menniük! Nem 
engedhetünk meg semmiféle széthúzást, mely fajtánkra oly jellemzı! Sıt, ezen túlmenıen, 
közel kell kerülniük a mindennapi emberekhez, hiszen mindannyian egy célért küzdünk. A 
mindennapi ember problémája legalább annyira a politikus problémája is kell, hogy legyen, 
mint mondjuk a saját elımenetele. Le kell ereszkednie hozzá, hogy meglássa a talán elfeledett 
kispolgári lét mindennapjait, és azonosulni tudjon újra azokkal! Így újra érezhetjük azt, hogy 
egyek vagyunk, egy célért küzdünk! De nem feledkezhetünk meg a másik oldalról sem, mert a 
szülıknek is „politikussá” kell válniuk ezen feladatok teljesítéséhez, hiszen rajtuk is múlik, 
hogy merre terelik gyermekeik útját, mit adnak át az ıseiktıl kapottakból, gyermekeik 
magyarok maradnak-e, vagy az idegen hatalom részeseivé válnak. İk is ugyanazon célokért 
kell, hogy küzdjenek, csak kicsiben! Egy irányba kell mennünk, legalább nekünk, Kárpát-
medencei magyar kisebbségnek! És ez az út a népességgyarapodás, összefogás és az 
érdekérvényesítés útja, a közös nyelvre, múltra és kultúrára való építkezéssel! 
 
Birkás Norbert 

 
 

2009. október

                                                 
37 A jelenlegi ellenzék (1998-2002. között tanúsított magatartásával ellentétben) ugyan már hangoztatja a 
kettıs állampolgárság megadását, de hogy valóban is megadja-e, azt még most nem lehet biztosra venni, 
mint ahogy arról sem lehet semmit tudni, hogy ez milyen jogosítványokkal járna a határon túli 
magyarságra nézve. 
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1. A FELADAT ISMERTETÉSE – MAGYARÁZÁSA 
 Egy maraton futó akkor lesz hírneves, ha gyız az olimpián, nem pedig azért hogy a bıre 
színe fehér vagy fekete. A másodikat, harmadikat éppen csak hogy megemlítik, a többi 
résztvevıt meg csak, vagy még azt sem, hogy a 20 vagy 30 résztvevı közül. 
 Az ember élete is egy maraton futás csak nem 42,5 km-en, hanem 42 éven át, kinek 
ugyan több vagy kevesebb, már ami a hatékony tevékenységét munkáját érinti – jelenti. 
 Milyen igazságtalan a társadalom, mert az elızıen ismertetett versenyen a 20-30 
résztvevı mind lefutotta a távot, tehát elvégezte ugyanazt a munkát, és mégsem kapja meg 
érte a kijáró jutalmat, mint az elsı. IGAZSÁGTALANSÁG vagy nem? Valamennyire igen, 
de változtatni rajta vajmi kevés az esély. Úgy meg végleg nem ha „hájpacnis” riporter 
kiábrándultan jelenti hogy másodszor már nem gyızött, nem látva, hogy ı a saját egészsége 
miatt, sem végzi el azt a szükséges napi mozgást, ami a saját egészségét veszélyezteti, nem 
pedig a napi 20-50 km távot, amit megtesz mint edzést egy maraton futó. 
 Tehát az élet is egy könyörtelen verseny, talán azért annyiban enyhébb, hogy az elsı 
után befutók is részesedhetnek valamilyen kisebb nagyobb egzisztenciális lehetıségben. De 
ez a lehetıség a késedelemmel, lemaradással mind inkább csökken. 
 
 
2. A BONYODALMAK ÉS MEGOLDÁSOK FELSOROLÁSA  
 
 Valójában születésünk percétıl egyforma esélyekkel startolhatunk, vagy mégsem. 
 
2.1. NEM VÁLTOZTATHATÓ ESÉLYEK 
 

- fizikai épségünk, egészségi állapotunk (nyomorék, autista, stb.) 
- ıseink anyagi helyzete, 
- ıseink társadalmi helyzete, társadalmi beállítottsága, vallása… 
- a családi harmónia – összetartás foka, 
- társadalmi környezet, kisebbségi lét, 
- és még sok más, de mivel mint egyén nem tudunk rá kihatni tárgytalan foglalkozni 

vele. 
 
 

2.2. ÖNMAGUNKTÓL VÁLTOZTATHATÓ ESÉLYEK 
 
2.2.1. Azzal hogy 6-7 kg-os kisbabaként született valaki, nem jelenti, hogy súlyemelı 

világbajnok lesz. Ahhoz nagyon komolyan hozzá kell adni a mindennapi verejtékes 
edzéseket, lemondani az élet sokfajta „valós és vélt” örömeirıl (túlzott dohányzás, 
alkoholfogyasztás, mértéktelen étkezés, stb.) 



96 

Mert azt hogy édesapja, öregapja – anyja, országos bajnok volt azt ı nem örökölheti 
meg, esetleg a hajlamot, ami kell de nem elég a „boldogsághoz”. 

 
2.2.2. Ha az elıbbi példákat, érveket a szellemi tudásra is akarjuk vonatkoztatni – 

érvényesíteni, nagyon hasonló a helyzet, habár vannak lényeges különbségek is. A 
tudás szerzése egy egész életre szól, és minden nap, minden óra, minden perc arra 
szolgálhat, hogy azt gyarapíthassuk, mint ahogy azt a nagy tudású 
zenepedagógusunk Kodály Zoltán mondta, sohasem lehet elég korán kezdeni. 

 
2.2.3. Viszonyunk szüleinkkel, testvéreinkkel, barátainkkal, kollégánkkal, 

évfolyamtársainkkal, tanárainkkal, fölötteseinkkel, mint kölcsön hatás nagyon 
lényeges, tudásunk gyarapítása, rendszeres, de állandó fejlıdésére. 

 
2.2.4. Hasonló a helyzet az együttmőködésre vonatkozóan a polgártársaimmal, a hozzá 

tartozó társadalmi és politikai vezetıségekhez, az ifjúsági és civil szervezetekhez, a 
kisebbségi hírközlı médiákhoz, való egymásközti pozitív viszonyulás. 

 
2.2.5. A kisebbségi lét, mint nehezítı vagy éppen serkentı hatása. 

 
2.2.6. Külföldi beruházások, donációk, támogatások, ha vannak, jól jöttek, de csak arra 

támaszkodni nem elegendı, –  az olyan mint a  ház tetıvel, de alap nélkül. 
 

 
3. A KÖNNYEBBEN KIVITELEZHET İ OPERATÍV FORMÁK LEÍRÁSA  
 Ha elfogadjuk azt a föltevést, hogy életünk útját, problémáit legalább 51%-ban mi 
tudjuk befolyásolni (de ez még a vészhelyzetekre is érvényes, mint pl. a fronton a 
harcvonalban, vagy fogolytáborban, pl. egy szakács kigondolta a kínai nyelvet, hogy az 
oroszországi fogságból megszökjön Kínán keresztül) akkor mi többségi tulajdonosai 
vagyunk sorsunknak, és fıleg tılünk függ, hogy gazdálkodunk vele, sikeresen vagy 
vesztesen. Hogy az elızı így van, azt pontok szerint próbáljuk bizonyítani történelmi, de 
aktuális tényekkel is. Tehát: 
 
3. 2. 1. Ebben a pontban a fizikai munkát, és az ahhoz szükséges lelki erıt és 
elkötelezettséget értjük. Csakis az eredményes (erıfeszítést, angazsáltságot) munkát értékeli 
a világ. (azt hogy nyomom a falat és nem mozdul sehová, azt ki értékeli). Még a közmondás 
is elítéli „ESZETLENÜL DOLGOZIK”. 
Ezt az óriási testi és lelki erıfeszítést, hogy megismerje, megszokja, végezze 
lelkiismeretesen, és felelısségteljesen kiskorától kell kezdeni. Mert az effajta megterhelést 
bírni kell és szokni, nem lehet úgy, hogy holnaptól maraton futóbajnok leszek. Ezt nem 
lehet elsajátítani TV nézéssel, diszkóban, kocsmában, stb. A munkát csinálni kell, mert az 
nehéz, fáradságos, idıigényes, sokszor kiábrándító, és ezt mind állhatatosan vállalni és 
elviselni kell. Ha nem vagyunk kitartóak, rendszeresek, nem hisszük hogy jól csináljuk, 
kevés a valószínősége hogy eredményesek is leszünk. Ezt az erıt, kitartást a meghatározott 
„CÉLUNK” adja. ÉRDEK főzıdik hozzá, hogy ne álljunk el, ne hagyjuk abba, mert akkor 
az eddigi fáradság is hiába volt, az eredményre pedig végképp nem számíthatunk. Közben 
csak az eredmény számít, azt számolja a társadalom a történelem. A családi körülmények 
adta lehetıségekhez mérten nekünk kell kialakítani CÉLUNKAT – mit szeretnénk, mit 
tudunk tenni és ahhoz tevékenykedni és alakítani a feltételeket, pl.: 
a) Munkavégzéshez helyiséget, szobába, pincébe, padláson, garázsban (mint Bill Gates) 

vagy külön mőhelyt építeni (Edison). 
b) győjteni a szükséges szerszámokat, anyagot, munkához szükséges kézi ügyességet – 

gyakorlatot, 
c) megszervezni hogy munkánk, hasznos legyen környezetünkre, mert ha megjavítottunk 

egy elpusztult villanyvasalót, fölszereltünk egy mozgásérzékelı lámpát a bejárathoz, 
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üzembe helyeztük a családi számítógépet, az új aktuális programokkal, akkor az egy 
sikerélmény. 

Vagyis magam is de a családom is értékeli tevékenységem, és érdeke hogy támogassa 
további aktivitásom, egyszóval hasznos vagyok, amiért még anyagi elismerés is járhat, 
különösen családon kívülre értendı. Ha ebbéli tevékenységem tovább fejlesztem, vállalkozó 
is lehetek, és így megalapozhatom lét egzisztenciámat, ÉLETCÉLOM. 
 
3. 2. 2. Az elızı pont sikeréhez, döntıen hozzájárul a tudás szintem. Nem mindegy milyen 
fokon mővelem az általam választott „mőfajt”. Nem indifferens – mindegy hogy figyelek 
oda az egyetemen, fıiskolán, az órákon. Csak úgy hogy elérhessek egy átmenı osztályzatot 
(vagy még úgyse) vagy hogy azt megértsem, nem csak hogy megfeleljek egy átmeneti 
osztályzatnak, hanem azt megértsem olyannyira, hogy a szerzett tudást használhassam az én 
mindennapi problémáim megoldására, sıt attól tovább is fejlesszem azokat. 
Tehát ha VÁLLALKOZÓ akarok lenni, szükséges az elméleti tudásom gyarapítása, mert 
különben abba a helyzetbe jutok, hogy dicsekszem hogy föltaláltam a langyos vizet. Így 
ösztönözve érdekelve vagyok, célom hogy már az egyetemen is eredményes legyek. 
 
3. 2. 3. Senki sem olyan okos-erıs, mint mindannyian közösen. Ezt a pályázati munkát sem 
írhattuk volna meg egyedül, vagy ha mégis biztos nem lett volna ilyen minıséges. A csapat 
– kollektív munka a világon elismert, azért pl. a Bosch cég pályázatot írt ki egyetemek 
számára saját szerkesztéső autók Bosch villanymotorokkal, való meghajtására, melyet 
egyetemi tanárok segítségével, egyetemisták valósítanak meg. Az eredményt méréssel, 
magyarországi, de nemzetközi németországi versenyeken ejtik meg visszamenıleg 
hagyományosan már pár éve. Ez megoldható lenne kerékpárra is, ami szélesebb tömegekhez 
hozzáférhetı, mert szinte mindenkinek van kerékpárja, és kevesebb ráfordítást igényel.1 
 

 
 

                                                 
1 http://www.olh.hu/bosch/cms/elektromobil 
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képek forrása: http://www.olh.hu/bosch/cms/elektromobil 
 
3. 2. 4. Nagyon fontos volna, ha a kisebbségiekbıl pozícióba jutott polgári, társadalmi, 
önkormányzati vezetık elkötelezett felelıs, eredményes munkát végeznének. 
Pl. mérni, kísérni, mennyire megfelelı tartalmú, formájú tematikai a „KÉPES IFJÚSÁG” 2 
tevékenysége, mennyire foglalkozik a pályázatban fölvetett problémával, és milyen járható 
utakat, lehetıségeket kínál, a fönt föl és nem fölsorolt problémákra. Amennyiben az nem 
kielégítı, akkor azt az alapító, a MAGYAR NEMZETI TANÁCS, és felelıs szakcsoportja 
megkérje – megkövetelje, hogy változtasson szerkesztési politikáján, mert különben 
károsabb hogy van, mintha nem volna 
Szabadkán van egyetemista szövetség (studentska zadruga), amelyik több mint 30 éve segít 
az egyetemistáknak a pillanatnyi anyagi problémáik megoldásában, alkalmi munkát 
fölkínálva nekik. 
Miért nincs nem egyetemista (hogy ne kétszerezıdjön a tevékenység, habár az egészséges 
konkurencia hasznos) diákszövetség, aki szintén vállal munkavégzést. Egy ilyen példa 
Szegeden is meg van valósítva. Az alkalmi munkaerıre mindig nagy szükség van. 
Az ilyen és ehhez hasonló aktivitások lényegesen közelebb hoznák az egyetemistákat a 
valós élethez, értékekhez és a problémák megoldását keresı utakhoz (nem pedig, alkoholba, 
narkóba szökés). 
 
3.2.5. Kisebbségi lét, az lehet ösztönzı is. 
Fennmaradásunkhoz, tudatosítani kell hogy összefogás és együttmőködés jelentıségét, hisz 
egzisztenciális követelmény az erısödés, tömegesség (a globalizáció a tendencia a világban 
is). Az anyanyelv tökéletes tudása a hivatalos állami nyelv mellett, óriási elıny, mert 
követhetı az 1000 éves szellemi fölhalmozott tıke, de a mostani fejlıdés is. 
Az anyaországgal való együttmőködés folyamán nem korlát a magyar nyelv tudása. 
De sokan azt is vallják, hogy „ANYANYELVEN SZÜLETNEK A LEGJOBB ÖTLETEK”. 
Sok kisebbségi nemzet, sıt legtöbbje elveszett a történelem süllyesztıjében. 
Mi 150 év török hódoltságot, és most több mint a felét, vagyis majd 90 évet kisebbségben 
élünk, igaz hogy vészesen fogyatkozva, már majd a felére. Nem úgy, mint az azonos 
körülmények közt élı albánok (siptárok), akiknek a lélekszámuk többszörösére nıt, és a 

                                                 
2 http://kepesifi.com/  
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koszovói tartományt ebbıl az okból ki is akarják szakítani Szerbiából, vagyis az 
államellenségek szerepelnek, és mégis eredményesek 
Ettıl még eredményesebb a zsidóság, aki kb. 3000 éve él kisebbségben a világ minden 
táján, és szinte mindenütt sikeresebb, az ıslakosságtól. A megoldás jobb, eredményesebb, 
kitartóbb és összetartóbb kell, hogy legyen a környezettel. 
 
2.2.6. A külföldi segítségek, beruházások, támogatások, donációk jól jönnek, de csak akkor 
ha az elızıben föl és nem fölsorolt problémákat megoldjuk mi magunk. Mert a könnyen jött 
pénz könnyen is megy, a segítségre való érdemesség meg még jobban. 
 
 
4. ZÁRADÉK  
 
Sok vezetınk, értékes politikusunk, nagy energiával harcol az autonómiáért, anyanyelv 
használatáért, ami nagyon fontos – szükséges, de 90 éve nincs meg, és kérdés hogy mikor is 
lesz meg, viszont odáig is kell élni. 
Viszont sok mindent, ami adott, törvényes keret van rá, és mégsem használjuk ki, a fönt 
fölsoroltakon kívül, pl. a szellemi tulajdon védelme, a magyar nótákat fordítják le, éneklik 
egész más megnevezéssel és még csak meg sem említik a szerzıket, holott ismertek azok 
érvényes nemzetközi törvény szavatolja szerzıi jogukat (70 évig). 
Az ifjúsággal, civil szférával való szorosabb együttmőködés hisz a feladatok sokkal 
bonyolultabbak – szerteágazóbbak, mint azt a párttagok, szakmailag, munkamennyiségben 
stb. lebonyolíthatnák. Ezért volt erıs és népszerő a 2 háború közti Kisgazdapárt, mert ezt 
fölismerte, és ez irányba komoly – eredményes tevékenységet fejtett ki. 
 
Kiemelten ajánljuk: 
 
1. A gyakorlatias megvalósított munka eredményeinek a versenyes pályáztatását 
2. Az együttmőködés serkentése, hasonló tematikájú ifjúsági és civil szervezetekkel bel- 

és külföldön, hogy ne úgy járjunk, mint amit a kép is ábrázol 
 

                                
3. A külföldi támogatás, fıleg alapoktól, kimondottan a témakörben elhangzottaknak a 

megsegítésére, amit a támogató folyamatosan ellenırizzen, és a végén értékelje az 
eredményeket. 

 
Köszönjük a lehetıséget, egy ilyen életbevágó kérdés pályázatán, való részvételen.       
 
Boros Gyevi Zsolt -  Keresztényi Zsolt -  Raffai Gusztáv 

 

Szabadka, 2009. október 

 




