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A jószándékú érdeklQdQ sem látja minden esetben tisztán a Délvidék- és a Vajdaság-
fogalmak használatakor a különbséget, holott a földrajzi, tájegységi megnevezéseknek 
történelmi feltételezettsége és meghatározottsága van. A vajdasági magyar irodalom, a 
vajdasági magyar közösség XX. századi fogalmak, melyek a nemzeti értékeink sorában 
olyan táji-regionális tartalmakat kaptak, melyek mögött elQbb Jugoszlávia, napjainkban 
pedig Szerbia politikai valósága is fölsejlik. EbbQl eredQen a Vajdaság – azon túlme-
nQen, hogy kifejezetten a szerb nemzeti aspiráció szülte fogalom – elsQsorban közigaz-
gatási meghatározás, s csak másodsorban bír népéleti sajátosságokkal. Sokkal tágabb 
– és kifejezetten történelmi tartalmakkal felruházott fogalom – a Délvidék, hiszen a 
történelmi Magyarországon belül az egészhez való tartozásának pontosan leírható tör-
ténelmi feltételezettsége van. Történelmi valósága éppen úgy meghatározta az egykori 
birodalom sorsát, ahogyan a magyar királyság is közvetlenül alakította az ország déli 
területeinek életét.

Mák Ferenc kutatási területe elsQsorban a Délvidék története, s csak másodsorban 
– megannyi feltételezettségének összefüggésében – a tartomány politikai valóságának 
ismeretében, a Vajdaság. Kitetszik ez az elmúlt évek során megjelent könyveibQl is. Az 
alapkutatásai eredményeként tette közzé A délvidéki magyarság válogatott történeti és 
honismereti bibliográfiája (2008) cím_ munkáját, hogy azután erre épülve elkészítse a 
Magyarok a Vajdaságban, 1918–1945 cím_, a bibliográfiát kiegészítQ kronológiája elsQ 
kötetét (2013), és megjelentesse a Vesztegzár cím_, a jugoszláviai magyarság sorskér-
déseivel foglalkozó tanulmánygy_jteményét (2013). Mák Ferenccel1 e három legutóbbi 
kötete kapcsán hangulatos környezetben, a FQvárosi Szabó Ervin könyvtár kávézójában 
beszélgettem a pályakezdésérQl és a jelenlegi munkájáról. Délvidéken, Óbecsén2 született 
– innen ered a szülQföld története iránti érdeklQdése és lelkesedése. Az Q esetében feltét-
lenül igaz, a táj történetébe a saját sorsának eredQit, élete meghatározó fordulatainak okát 
keresi. ElsQ találkozásunkkor a beszélgetésünket3 innen indítottuk.

– Miként kezdte el pályáját egy fiatal magyar értelmiségi ÓbecsérQl?
– Én ugyan óbecsei születés_ vagyok, de édesanyám Óbecse fölött, a 20 km-re lévQ 

Mahol kistelepülésrQl származott. Ennek azért van jelentQsége az én életemben, mert 
a szülQvárosom, Óbecse akkoriban ipari központ volt, a gyárvárosok minden ny_gével 
„megáldva”, de én mégis – hét éves koromig – a nagyanyai házban, falun nevelkedtem. 
Az elsQ osztályt még Maholon végeztem. Kifejezetten archaikus, meghitt falusi környe-
zetben nQttem föl, paraszti udvarokban, kint a szántóföldeken, az erdQszélen. Nagyon 
nagy törést okozott az életemben, amikor serdülQ gyerekként, nyolc évesen, egy végtele-
nül lepusztult, iparilag lehasznált külvárosba kerültem. Igaz, volt ott nekünk egy vásártér 
– ami kiválóan helyettesítette a gyepsort –, ahol a társaimmal hancúrozhattunk kedvünkre, 
de hiányzott nekem az a megszokott paraszti világ, a maga szokásaival, fQleg egyszer_sé-
gével és Qszinteségével. Óbecsei környezetemben még a templomba járást is más szoká-
sok határozták meg, mint abban a moholi, eredendQen archaikus világban.

Ha már édesanyámat és családomnak a moholi ágát említettem, hadd meséljek el egy 
történetet, hogy máris a Délvidék legvéresebb történetérQl beszélhessünk. Anyai nagyapá-
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mat, Lakatos Józsefet is – több száz sorstársával együtt – 1944 novemberében kivégezték 
a bevonult partizánok. Éppen tegnap4 volt az emlékmise a délvidéki áldozatokért a buda-
pesti Szent István Bazilikában, ahol én is jelen voltam. Most már – Istennek legyen hála 
– évek óta rendszeresen megemlékezünk Budapesten is errQl a mészárlásról.

Érdemes ennél egy kicsit elidQznünk. A délvidéki magyarságnak az igazi nagy tragé-
diája, hogy háromszor érte rettenetes vérveszteség, csak a XX. században, amelyek során 
életerejét is próbára tették. ElQször 1918, illetve 1920 után, amikor az új délszláv király-
ság5 meghirdette a „szociális földreformot”. Akkor foglalták le a magyar és a német birto-
kokat és osztották szét az újonnan betelepülQ szláv lakosság között. A magyarságot kifor-
gatták a vagyonából, elvették a földbirtokait, elvették az üzemeit, a gyárait, és felszámol-
ták m_velQdési intézményeit – közöttük az egyháziakat is. Mindmáig nem készült teljes 
leltár arról, hogy mi veszett el akkor, mindenesetre állami intézkedésekkel földönfutóvá 
tették a magyar lakosságot. A betelepített szerbek, macedónok, bosnyákok, montenegró-
iak viszont egyáltalán nem értettek a földm_veléshez. Így elQfordult, hogy az a gazda, 
akit „kiakolbólintottak” a birtokából, szakértelme folytán, cselédként dolgozhatott a saját 
földjén. IdQvel ebbQl némi haszna is származhatott, tíz-tizenöt év elmúltával a betelepü-
lQk megunták a földdel való bajlódást, és akkor – többnyire kiábrándultan – rövid úton 
megszabadultak a földtQl. A magyar paraszt, aki földközelben volt, az akár a saját földjét 
is visszaszerezhette. ElQször tehát a trianoni döntést követQen, az újonnan létrehozott ju-
goszláv királyságban érte egzisztenciáját is veszélyeztetQ csapás a délvidéki magyarságot.

Másodszor a második világháború után, 1944 Qszén és 1945 tavaszán fenyegette a 
Bácska és a Bánság magyarságát a közösségi megsemmisülés veszélye, amikor Tito par-
tizánjai nem csak ideológiai alapon, de a vagyoni viszonyokat is szem elQtt tartva tízez-
rével lQtték tömegsírokba az áldozatokat. Hasonló sorsra jutott a közel félmilliónyi sváb 
közösség is, azzal, hogy az életben maradt németeket 1948-ig fogolytáborokban Qrizték. 
Nem egy ilyen embernek az élettörténetét ismerem. A korábbi kifosztás után másodízben 
már meg is tizedelték a magyarságot: tömegsírokba lQtték az értelmiségét – kifejezetten 
azokra vadásztak, akik késQbb a közösségen belül vezetQ szerephez juthattak volna: taní-
tókra, papokra, újságírókra és közéleti személyekre – és a vagyonosabb gazdákat, akiknek 
a birtokaiba ismét beülhetett egy szerb, montenegrói, vagy boszniai ember.

A harmadik nagy vérveszteség az 1990-es években történt, a jugoszláv háborúk idején,6 
amikor az újra termQre fordult magyar nemzetet, a fiatal, életerQs magyar férfiakat – és 
persze a családjukat – azzal, hogy a mozgósítás veszélye fenyegette Qket, elüldözték az 
otthonaikból. Nézzünk csak egy kis statisztikát: 1920-ban félmilliónál is több magyar 
került az új délszláv államba. Az akkor másfél millió lakosú Vajdaságban kb. 500 000 
magyar, 500 000 sváb élt, és mellettük 500 000 volt az összes szláv származásúak száma. 
Azért mondtam szláv származásút, mert – a demográfiai mutatók kozmetikázása érde-
kében – a szerbek és a horvátok (a bunyevácok és a sokácok) mellett a szlovákokat is 
elismerték a szláv közösség tagjainak. Így alakult ki a háromszoros egyharmad arány. Ma 
viszont a Vajdaságban már csak 250 000 fQs magyar közösség él, elenyészQ számú szlo-
vák, román, ruszin és egyéb kisebbség, és kétmillió fQ a szerbek száma. Vitatott, hogy a 
bunyevácok száma eléri-e a 100 000 fQt. De ez így nagyon-nagyon bizonytalan statisztika, 
hiszen az 1990-es és a 2000-es években nem igazán volt elQnyös a nemzetiségi hovatar-
tozásról nyilatkozni. Az egykori félmilliós magyarság mára 250–260 000 fQre csökkent, 
vagyis megfelezQdött. Hogy mennyire kemény volt a terror, azt ez a számadat is bizonyít-
ja. Hadd tegyek még egy kitérQt: 1920-ban a királyi Jugoszláviában az albán kisebbség is 
megközelítQleg ugyanolyan létszámú volt, mint a magyarság, tehát kb. félmilliónyi, de a 
Koszovóban élQ albánok nem adták fel. Megfontolt nemzetstratégiával eljutottak addig, 



ALBERT ZOLTÁN MÁTÉ: TÖRTÉNELEMTUDAT A DÉLVIDÉKEN 11

hogy az ezredfordulóra, a kettQezres évek elejére kétmillió fQvel megalakították a saját, 
félig-meddig önálló országukat, amely afelé halad, hogy elQbb-utóbb teljesen önálló, 
szuverén állam legyen. Az életkedv megroppanása, ami a magyarságban megtörtént, nem 
következett be törvényszer_en minden nemzetnél.

Miután a délvidéki magyar közösség fogyásának okait és a vérengzéseket is érintet-
tem, térjünk vissza Lakatos József esetére. Anyai nagyapám jól képzett, aranykalászos 
földm_velQ parasztgazda volt. Saját, és bérbe vett földeken gazdálkodott, és öt gyereket 
nevelt, amikor 1941-ben bejött a fölszabadító magyar hadsereg. Az elsQ intézkedések 
egyike volt, hogy a megbízhatatlannak minQsített szerbeket a Bácskából áttelepítették 
volna Szerbiába – de végül is csak a Tisza túloldalára, a Bánságba internálták Qket. Ez tör-
tént Moholon is. A Bánság német terület volt, a szerb kitelepítettek komoly problémákat 
okoztak az ottani német hatóságoknak, ezt a kérdést valahogyan rendezni kellett (volna). 
A mindennapi ember azonban másként cselekedett, számára kézenfekvQ volt a megoldás: 
sokan, így az én nagyapám is garancia-vállalással „visszamentette” azokat a tisztességes 
szerb embereket, akiket Q korábbról, évtizedeken át ismert. Kezeskedett értük, és így visz-
szajöhettek Moholra. A háború utolsó évében is azzal a tudattal élt, hogy mivel Q jót tett a 
szerbekkel, neki nincs mitQl tartania, nincs mitQl félnie. Ennek ellenére Qt is letartóztatták, 
és bevitték a hármas iskolába…

– Ez már 1944-ben történhetett…
– Igen, 1944 októberében, novemberében. Bevitték Qt a hármas iskolába. Megjegyzem, 

1962-ben ugyanabban a hármas iskolában jártam az elsQ osztályt, ott tanultam meg ír-
ni-olvasni, ahol a nagyapámat hosszú heteken át halálra kínozták. Azt tudtam, hogy a 
nagyapámat a partizánok végezték ki, de a körülményeket nem ismertem. Évek múltán 
– még felnQtt koromban is –, bármikor is kérdeztem anyámat az akkori eseményekrQl, 
nem kaptam tQle választ. Csak annyit tudtam, hogy amikor a nagyapámat, Lakatos 
Józsefet kivégezték, öt árva gyerek maradt utána és az özvegy édesanyjuk. Ha olykor 
fölvetettem, hogy mi is történt azokban a tragikus novemberi napokban, anyám a har-
madik mondat után sírva fakadt és nem tudta elmondani a részleteket, pedig engem ezek 
érdekeltek volna. Kijöttek, bekopogtak érte a partizánok és így vitték be a városházára? 
Vagy a laktanyába vitték és ott t_nt el? Vagy kijöttek és a helyszínen lQtték le másokkal 
együtt? … Egyáltalán: hogyan történt a magyar emberek likvidálása, hogyan zajlott a 
vérbosszú? Négy évtizeden át semmit sem tudtam meg. 2005 Mikulás estéjén azután 
egyszerre megváltozott minden. Anyám akkor már fekvQ beteg volt. Leültem az ágya 
mellé, ám a szokásos beszédtémák helyett váratlanul elkezdett mesélni: „Tudod fiam, 
mostanában sokat álmodok apámmal. Akkor, 1944 novemberében…” – és anyámból 
egyszerre fölszakadt a történet minden részlete. Átszakadt a hallgatás gátja. Amire én 
addig 20–30–40 év során soha nem kaptam választ, most megtudhattam pontos kitel-
jesedésében, minden apró részletében. Nehogy megszakítsam Qt, lélegzetvisszafojtva, 
egy kéznél lévQ újság szélére mindent lejegyzeteltem: eseményeket, neveket, dátumo-
kat, eltitkolt fájdalmakat. Másfél órán át mondta, mondta az anyám az eseményeket, 
folyamatosan, tagoltan, elmondta az egész történetet. Aztán megállt a mesélésben… 
Megkérdeztem: „Édesanyám, örülök, hogy ezt most elmondtad, de hát közben évti-
zedek múltak el, miért éppen most mondtad el?” „Azért fiam – válaszolta –, mert egy 
héttel ezelQtt halt meg a nagyapád gyilkosa.” Ez a félelem hatalma, a rémület ereje! 
Képzelje el, hogy egészen addig, amíg nem volt biztos abban, hogy a gyilkos halott, 
nem mert beszélni a régi történetrQl. Ez a pszichózis, a megfélemlítettség jellemzi az 
egész délvidéki magyar közösséget! A sejtjeiben ott él – és nem halványul – a rémület, 
az iszonyat, a szorongás…
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Azonban nagyon különös megfigyelni, hogy amikor az 1990-es években újra félte-
ni kellett az életet, a magyarság újra a történelme felé fordult. Amikor eljött a rendQri 
zaklatások, az éjszakai mozgósítások, és a csetnik csapatok randalírozásának ideje (én 
mindennek nem voltam tanúja, akkor már Magyarországon éltem), egyszerre elkezdték 
menteni az emlékeiket. Újságírók, nyugdíjas tanítók, és tanárok, papok, lelkészek és kán-
torok, írástudó emberek váratlanul elkezdtek helytörténeti kutatással foglalkozni, rendre 
összegy_jtötték az emlékezéseket, falutörténetet írtak, megörökítették az utcaneveket, 
statisztikai kimutatásokat állítottak össze. Másfél évtizeden át a leggyönyör_bb, a leg-
szenzációsabb visszaemlékezések születtek akkoriban: családtörténetek, egyháztörténeti 
monográfiák. Ön, aki történelmet tanul, ismeri és tudja, hogy az akadémiai történetírás 
mennyire lebecsüli a helytörténeti kutatást, holott gyakorlatilag abból él, hiszen a forrá-
sokat, az elsQdleges információkat csak a helyi emlékezetbQl tudja elQbányászni – még 
akkor is, ha nem a vallomásokra, hanem a hiteles okiratokra hivatkozik. A helyi kötöttség 
akkor is hitelesítQ, erejénél fogva megkerülhetetlen. Óriási a jelentQsége, hogy archivál-
ták és a levéltárakban Qrzik a történeti dokumentumokat, de a legfontosabb, hogy az igazi 
történetek még mindig ott élnek az emberek emlékezetében.

Elbizonytalanodó világunkban én nagyra értékelem a helytörténetírást. A délvidéki ma-
gyarság egy adott történelmi szituációban – amikor már az életét kellett féltenie, amikor 
valós veszély volt, hogy az éjszaka sötétjében el_zik otthonából – megérezte, fölismer-
te, hogy egyedül a m_vekben, a történetírásban lehet átmentenie mindazt, amit érdemes 
megQriznie. A történeti gondolkodással, a nemzeti hagyományokkal szembeni tabuk és 
tiltások akkorra megsz_ntek, és a szellem is végre fölszabadult már. El lehetett ekkor már 
azt is mondani, hogy Herczeg Ferenc Versecen született. Szándékosan hoztam föl ezt a 
példát, mert jellemzi a korábbi helyzetünket. KezdQ újságíró voltam az újvidéki Magyar 
Szónál, amikor Németh István, az egyik nagytekintély_ újságírónk – egészen kiváló dél-
vidéki író és ismert novellista –, úgy kezdte heti tárcáját: „itt járunk Versecen, Herczeg 
Ferenc szülQvárosában”. És ez majdnem az állásába került, hiszen Herczeg Ferenc ne-
vét évtizedekig nem volt szabad leírni vagy nyilvánosan kimondani. Más kérdés, hogy 
Herczeg Ferenc neve a 2001-ben megjelent Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–
2000) cím_ kötetben sem szerepel, mint ahogyan nem szerepelnek Illés Sándorral az élen 
sokan mások sem, akik a „jugoszlávság” sz_rQjén esetleg fönnakadtak volna.

Aztán eljött az idQ, amikor összeomlott a titói Jugoszlávia. Az összeomlást hosszú és 
keserves gazdasági és ideológiai haldoklási folyamat elQzte meg. MeggyQzQdésem, hogy 
az egész, hadseregeket és szabadcsapatokat mozgató nacionalista Qrület a délszláv orszá-
gokban, ami az 1980-as években elkezdQdött, és a ’90-es években tetQzött, az többnyire a 
lefojtottságból, a torz, patriarchális történetszemléletbQl eredt. Sok-sok évtizedes lappan-
gás után vulkánszer_en robbantak ki az indulatok. Kibeszéletlen sértettségek, történelmi 
b_nök, vagy leplezett, nemzeti mítoszok f_tötte közösségi elfogultságok indulattöltetei 
robbantak egyszerre. A lefojtottságban fölizzó, majd elszabadult torz érzések vezettek 
azután a négy balkáni háborúhoz, aminek tanúja, elszenvedQje volt a délvidéki magyar-
ság is. Az 1990-es balkáni háborúk fényes bizonyítékai annak, hová vezetnek a rosszul 
kezelt nemzeti érzelmek. A délszláv népek – szerbek, horvátok és szlovének – közös-
ségében, macedón és albán gondoktól terhelten minden sérelem túldimenzionáltan je-
lentkezett; akkor érett be a kommunizmus terrorjának eredménye! Gondolkozzanak el a 
politika-csinálók: Jugoszláviában láthatóvá vált, hová vezet, ha hatalmi erQvel elveszik 
a polgároktól a léleképítQ nemzeti érzést és a nemzeti hovatartozás közösségformáló 
tudatát, és mit jelent az, ha a nemzeti érzések fölmagasztalásával militarizálják a kö-
zösségi indulatokat.
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Egyébiránt a Balkánon a demokráciának is különös bája van. Hol és mikor volt ott 
demokratikus állam, polgári társadalom? Szerbiával a török idQktQl kezdve folyamatosan 
az történt, hogy a szerbek mindig, minden alkalommal háborúkban szereztek maguknak 
érdemeket, politikai elismerést és vele együtt területeket. A nagy délszláv államról alko-
tott mítosz már évszázadok óta benne élt a szerbekben. 1844-ben Ilija Garašanin tábor-
nok, az AlkotmányvédQ Párt vezetQ alakja Načertanije (Tervezet) cím_ programalkotó 
nacionalista iratában lefektette a nagy szerb állam eszméjét. Attól kezdve a szerb politika 
célja a hódítás, a területi gyarapodás volt. A törökök elleni lázadások fegyveres harcai 
során a szerb területek felszabadultak, de az önálló szerb állam csak 1878-ban jött létre. 
1913-ban az elsQ balkáni háború során területe jelentQsen növekedett, számára azonban 
mégis az elsQ világháború volt a területszerzés nagy pillanata. Szerbia állandóan gyara-
podott, hovatovább a királyi és a szocialista Jugoszlávia is a maga gazdasági és politikai 
valóságában Nagy-Szerbia volt. A szerb nép pedig a történelmét úgy élte meg, hogy a 
hódító háborúit – a szomszédjai tömeges pusztítását – Európa és a nagyvilág szüntelenül 
jutalmazta. „Hát mi nagy vitézségünkben öltünk, gyilkoltunk, és ennek eredményeként 
egyre nagyobb az országunk, és ezzel arányosan egyre nagyobb a tekintélyünk a világ-
ban” – vélte az elmúlt kétszáz év során a szerb. És azután egyszer csak nem értette, hogy 
amikor az 1990-es években ugyanezt csinálta, ugyanúgy a nemzeti dicsQség fölmagasz-
talása érdekében hirdetett háborút a horvátok, a bosnyákok, az albánok ellen, a nagyvilág 
ezt már nem jutalmazta. A ma tapasztalható szerb frusztráltság ebbQl ered. Nem érti: mi 
történt, hogy elveszítette a nagyvilág kegyeit? Mi történt, hogy az európai nagyhatalmak 
NATO-támogatással végül eljutottak addig, hogy végigbombázták Szerbiát, holott Q 
mitsem változott?! P ölt, gyilkolt és országot gyarapított, és magatartását egyszerre nem 
méltányolják úgy, ahogyan méltányolták korábban.

Ilyen terheltséggel élt a délvidéki magyarság, és élt köztük az én családom is. Az általá-
nos iskoláimat kifejezetten magyar környezetben, Óbecsén végeztem, ami egészen kiváló 
lehetQség volt a számomra.

– Ahol tanított is…
– Még tanítottam is ott, rövid ideig. A középiskolát Óbecsén végeztem, egy szerb–

magyar gimnáziumban. A tanáraim többsége szerb volt ugyan, de a magyar irodalmat, a 
történelmet, a zenét, a képzQm_vészetet, ezeket a számunkra alap-tantárgyakat magya-
rul tanultuk. Ha nem akadt megfelelQ magyar tanár, aki matematikát taníthatott volna, 
akkor azt szerbül tanultuk. Ha a filozófiára, logikára, pszichológiára nem volt magyar 
elQadó, aki taníthatta volna középiskolai szinten, akkor szerbek tanították nekünk. Meg 
kell mondanom, a többségük végtelenül belátó volt és méltányolta, hogy nekünk magyar 
az anyanyelvünk: nem fordult elQ, hogy filozófiából Hegel örök béke bölcseletét szerb 
elQadásban követelték volna tQlünk. Utólag úgy érzem, minden esetben a szerb nyelv 
gyakorlati tudása volt az alapvetQ követelmény, elvárták, hogy a társalgás szintjén ismer-
jük a szerb nyelvet. A csömört bennem az váltotta ki, hogy ezt nem az egyébként kiváló 
szerb irodalom klasszikus m_veinek megismerése során gyakorolhattuk, hanem azoknak 
a ponyvába hajló partizántörténeteknek a révén, amelyek kellQ hatékonysággal mérgezték 
a szerb lelkeket is.

– Mi a szerbek álláspontja Hunyadi Jánosról és a nándorfehérvári diadalról?
– Soha nem találkoztam ellenérzésekkel, nem úgy, mint Damjanichcsal, vagy 

Kossuthtal szemben. Hunyadit egyrészt nem követelik a maguk hQsének, másrészt nem 
mondják azt, hogy a szerbség elleni háborúban diadalmaskodott, sQt „Sibinjanin Janko” 
néven Hunyadi Jánosról sokkal szebb balladák vannak a szerb hagyományokban, mint a 
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magyarban. Ezt nagyon érdekes jelenségnek tartom, mint ahogyan azt sem tudom igazán 
megmagyarázni, hogy a szlovén népköltészetben miért maradt meg sokkal elevenebben 
Mátyás király alakja, mint a magyarban. Egészen gyönyör_ történetek élnek róla ma is! 
Elmondom az egyiket: valahol a szlovén hegyekben egy pásztorfiú alatt beszakadt a talaj, 
és bezuhant egy mélységes-mély barlangba, ahol egy talpig fegyverben álló, hatalmas 
hadsereget látott. Persze por és pókháló takarta Qket, de az élükön egy csodálatos király 
állt, aki valami mélységes mély álomba szenderedett és várta az alkalmas pillanatot, 
amikor a szlovén nép szólítani fogja Qt: Mátyás királyt és a Fekete seregét! Az a barlang 
bizony ott van valahol a szlovén hegyvidéken… A kérdése kapcsán azonban fontos meg-
jegyezni: nincs ma történeti párbeszéd sem a szerb, sem a horvát, sem a szlovén írók, 
tudósok és történetírók között. Ennek okai különbözQek. Szerbiában a szerb történeti 
gondolkodás patriarchális jellege egyike a legfQbb akadályoknak. 

– A szlovén népköltészet talán az említett mesével Mátyás nyugati hódításait örökítette meg.
– Valószín_leg igen. Csodálatos népdalok vannak, legendák, balladák, történetek szól-

nak Mátyás királyról. Nálunk vannak Mátyás királyról mondák és népmesék, meg m_-
velQdéstörténeti emlékként a Corvinák és a reneszánsz udvarok. Néprajztudósoknak kell 
tudniuk, hogy mi az oka annak, hogy a szláv népek emlékezetében a „Sibinjanin Janko” 
és Mátyás király miért él sokkal elevenebben, mint a magyarban.

– Volt egy újvidéki fejezete is az életének.
– A gimnázium elvégzése után Újvidékre, a Magyar Tanszékre mentem. És igazából az 

én örökös ellenkezésem ott alapozódott meg, az akkori Magyar Tanszéken. Engem ugyan-
is nem elégített ki, hogy az irodalmi gondolkodásunk kulcsa az avantgárd alkotói maga-
tartás, és hogy esztétikailag csak az a releváns, amire a kassáki versmodell választ ad. 
Engem a XIX. századi kibontakozásuktól fogva fölöttébb izgatott a nemzeti sorskérdése-
ink lényegi megnyilatkozása, és azok az irodalmi alkotások érdekeltek igazán – Eötvös 
JózseftQl és Kemény Zsigmondtól egészen Babits Mihályig és Németh Lászlóig – ame-
lyekben ezekre választ kaptam. Ostobaságnak tartottam a divathullámokat, elQbb a „szö-
vegközpontú m_elemzést”, késQbb a jelelméletet, a szemiotikát majd a generatív poétikát, 
hogy egyéb, ugyancsak hivalkodó elméletekrQl külön ne is szóljak. Mellébeszélésnek, a 
lényeg eltakarásának, szemfényvesztésnek véltem ezeket az elméleteket. Persze ma már 
látom a történelmi összefüggést: nem is olyan régen nagyapáinkat még tömegsírba lQtték, 
hogyan tanulhatnának az unokák magyar nemzeti történelmet?! Ezt még meg is érteném, 
csak ne torolták volna meg, és ne büntették volna a más irányú érdeklQdésemet!

Világos, hogy Jugoszláviában is a kisebbségi magyar embernek – kivált a közéletben 
szerepet vállalt értelmiséginek – bizonyos elvárásoknak kellett megfelelnie, s az is vi-
lágos, hogy az elvárásokat azok a társadalmi-politikai elvek határozták meg, amelyekre 
az ország felépült. Ez pedig a kommunisztikus ideológián alapuló népi testvériség, a 
pártelit vezetQ szerepének teljes kör_ elismerése és az önigazgatói döntéshozatalon ala-
puló politikai rendszer sérthetetlensége volt. Mindezek árnyékában tabunak számított a 
nemzeti hagyományok és a történelmi múlt kérdéseinek feszegetése. Nem véletlenül írta 
a kiváló irodalomtudós és egyetemi tanár, Szeli István egy 1977-ben megjelent, összefog-
laló jelleg_ tanulmányában az irodalom-értelmezés újvidéki modelljérQl a következQket: 
„Ennek a jegyében alakult ki az elmúlt másfél évtized alatt a magyar irodalomtörténet 
»újvidéki«-nek nevezett iskolája, amelynek legfelt_nQbb vonása a magyar irodalomnak 
a nemzeti mítosztól, hátrahúzó hagyományoktól mentes interpretálása.” Hogy létezik a 
nemzeti mítoszokon és a retrográd hagyományokon kívül egészséges nemzeti történelem, 
és elQremutató hagyománytudat is, azt a magyar fölvilágosodás elQzményeibQl kibomló 
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reformkor nemzeti klasszicizmusának irodalmát, és az egész XIX. századi magyar iroda-
lom történetét oktató Szeli tanár úrnál tisztábban vajmi kevesen látták akkoriban – azon a 
tájon. Átfogó jelleg_, nagy tanulmányaiból ez napnál világosabban kitetszik. De a jugo-
szláviai társadalomban (is) m_ködött a megfelelési kényszer.

Ahogyan a megfelelési kényszerek alakították Bori Imre munkásságát is. Bori Imre 
volt egyfelQl a Magyar Tanszék ideológiájának a megteremtQje, másrészt Q írta meg a ju-
goszláviai magyar irodalom történetét, tehát mindkét minQségében iskolateremtQ szemé-
lyiség volt. Ma azonban már tisztán fölismerhetQ, hogy az irodalomtörténetünk nem az, 
ami valójában egykor a társadalom életében megjelent, hanem az a fajta irodalomtörténet, 
amit a szerb hatalom a tanároktól és a történetíróktól elvárt: a jugoszlávsághoz h_ magyar 
írók munkásságának története. Az egész akkori irodalom-történetírásunk, m_vészetfelfo-
gásunk, gondolkodásunk a délszláv állam ideológiai befolyása alatt született: fontos volt 
a munkásmozgalom és a baloldali elkötelezettség kidomborítása. Mintha csak a baloldali 
írók szólhattak volna hitelesen az életrQl és a világról, mintha az 1920-as, 1930-as évek-
ben nem is lett volna polgári kezdeményezés az irodalmi intézmények megalakítására 
(gondolok Szenteleky Kornélra és intézményteremtQ erQfeszítéseire), vagy nem létezett 
volna Fenyves Ferenc Szabadkai Naplója mellett egy liberálisabb irodalmi m_hely is. 
(Szentelekyt illett kispolgárinak nevezni, a Fenyvesék körével folytatott vitáit pedig 
kicsinyes perpatvarnak tekinteni.) Draskóczy Ede és Kende Ferenc kisebbségi program-
járól nem volt ildomos beszélni. A délvidéki magyar irodalom a ’20-as, ’30-as években 
is legalább három pilléren nyugodott, úgy ahogyan az egészséges társadalmakban lenni 
szokott. Ezeket a történelmi igazságokat mind lesöpörték az ideológiai elvárások és meg-
határozottságok.

Bori Imre munkássága a megfelelési kényszerek m_ködésére is példát szolgáltat. 2013-
ban volt Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulója. Száz éves elfojtottságot legyQzve, 
végre sikerült Versecen a 150 éves évfordulót szépen, színvonalas nemzetközi konferen-
ciával megünnepelni úgy, hogy még a tartományi szerb vezetés is képviseltette magát. 
Készül is egy kötet a konferencia anyagából. Az évforduló alkalmával megkerestem azo-
kat az írásokat, amelyekben Herczeg Ferenc a szülQföldjérQl, DélvidékrQl és egyáltalán 
a délvidéki magyarságról és a svábságról beszél. Majd a Herczeg Ferencre vonatkozó 
írások között megtaláltam Bori Imrének az író halálakor írt nekrológját, amely a Hét Nap 
1954. március 21-i számában jelent meg, s a következQ olvasható benne: Herczeg Ferenc 
„a Horthy-kurzus kezdetén a magyar reakció egyik intézményének, a Revíziós Ligának 
volt az elnöke. A negyvenes években már így értékelik a hivatalos körök magatartását: a 
magyar toll halhatatlanja, és a magyar integritás fáradhatatlan harcosa, a csonka Haza in-
tegritásának helyreállításáért tevékenykedQ hazafi. Igen, Herczeg Ferenc volt ez a hazafi, 
aki hazug álmokat adott a magyar társadalom korrupt uralkodó rétegének, új idQket hirde-
tett, amelyek nagyon is régiek voltak, illúziókat csillantott meg, amelyek nem voltak iga-
zak. Uralkodó írója volt a magyar társadalom legszégyenteljesebb fejlQdési szakaszának.” 
Ez egy rettenetesen becstelen írás, minden mondatában gy_lölködQ, hiszen a még álló 
ravatal fölött „a magyar úrivilág most meghalt reliquiájá”-ról teli torokkal kiáltja: „Nem 
béke poraira, és nem »emléked örökké él«, távolról sem!” Majd magabiztosan megkér-
dezte: „Halottgyalázás ez? Az élQk kedvesebbek, mint a hazug halottak!” Nem hiszem, 
nem tudom elképzelni, hogy egy délvidéki író-irodalomtörténész, a katedra várományosa 
fontosnak tartotta így nyilatkozni Herczeg FerencrQl. Az történhetett, hogy ez volt az ára 
az írói, a tanári érvényesülésnek. Mindig, minden idQben az volt a délvidéki érvényesü-
lés egyetlen útja: elQbb bizonyítani kellett, és utána az aktuális hatalom megjutalmazott 
érte. EttQl kezdve viszont megsz_nik a gondolkodói Qszinteség hitele. EttQl kezdve csak 
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rejtQzködés, alakoskodás van. És ha Bori Imre közírói-tudósi pályája ezzel kezdQdött, 
akkor mivel végzQdhetett? Illyés Gyula gyalázásával. Amikor Illyés Gyula 1983-ban a 
Frankfurter Rundschau-ban szóvá tette, hogy a délvidéki magyarságot elárulta a saját ér-
telmisége, Bori Imre Még Illyés Gyulától sem! címmel dörgedelmes választ fogalmazott. 
Leszögezte: még IllyéstQl sem fogadjuk el azt, hogy magatartás kérdésében kioktasson 
bennünket, hiszen a vajdasági magyarság a szocialista Jugoszláviában szabadságának 
igazi kiteljesülését éli meg.7 Ezek a körvonalai Bori Imre írói-gondolkodói, a közösségét 
szolgáló magatartásának.

– Ilyen szellemi légkörben az egyetemi évei alatt hogyan gondolkodott a magya-
rországi magyarokról?

– Én mindig elfogadtam az anyanemzet fogalmát. De errQl nem mindenki vélekedett így, 
hiszen említettem már az irodalom oktatása sem f_zQdött a nemzeti élményhez, elQadóink több-
sége nem volt érzékeny a nemzeti sorskérdések iránt. A közkelet_ vélemény az volt, hogy mi 
ott Jugoszláviában szabadabbak vagyunk, mint a szovjet csapatok által megszállt anyaországi 
magyarság. A magyarországi „szocreállal” szemben diadalmaskodott az új-avantgárd fölfogás, 
eszmény és magatartás. A klasszikus, kötött formák tagadását szabadságként élték meg az al-
kotók, közben nem vették észre, hogy összetévesztették a szabadságot a felelQtlenséggel. ErrQl 
szól a sokakban ma nosztalgiát ébresztQ Symposion-mozgalom története, amelynek mélyén az 
a jugoszlávság iránti elkötelezettség húzódik meg, amely mindvégig érzéketlen volt a közössé-
gi sorskérdések iránt. A vajdasági magyar irodalom fölvállalhatott mindennem_ kísérletezést 
– évtizedeken át ez volt a legfQbb jellemvonása –: a szerzQ érezze meg a szárnyalás ízét, csak 
a történelem meghatározta közösségi sorskérdésekkel ne foglalkozzon. Kétségtelen, hogy a ha-
gyománytagadó kommunista ideológia ebben meghatározó szerepet játszott.

Engem viszont eszmélésem kezdetétQl kifejezetten foglalkoztatott az, hogy miért tartunk 
ott, ahol tartunk? Miért vagyunk a totális kifosztottságnak, a kisemmizettségnek abban a 
helyzetében, amibe kerültünk? És hogy megtaláljam a lehetséges válaszokat, gyakran átjár-
tam Magyarországra. Ebben óriási volt a szabadságom. Jugoszláviában nekünk akkor már 
„világútlevelünk” volt. Az én esetemben ez úgy jelent meg, hogy ha Óbecsén elindultam 
otthonról Újvidékre az egyetemre, mire kiértem a buszállomásra, eldönthettem, hogy az új-
vidéki buszra szállok föl, vagy a szegedire. Sokszor döntöttem úgy, hogy Szegedre utazom, 
ahol a hetvenes évek végétQl az egyetemen és az egyetem körül kiváló baráti köröm volt. Ma 
is szívesen emlékezem az akkor lezajlott, eszméltetQ, nagy beszélgetésekre. Egy pillanatig 
sem volt az érzésem, hogy megszállt országban vagyok, azt viszont éreztem, hogy kortár-
saim gazdag magyar irodalmi és történelmi ismeretekkel rendelkeznek, rajongva hallgattam 
hát új és új beszámolóikat. Nekem tehát nem volt az a megvertség érzetem Magyarországon 
sem, amelyrQl manapság a visszaemlékezésekben lehet olvasni. Persze, én reggel érkeztem 
Szegedre, este mentem vissza – az otthoni megvertségbe. De a találkozások kivételes alkal-
mak voltak az életemben. Lehet, sQt egészen biztos, hogy az akkori magyarországi fiatalok-
nak a mindennapok nem errQl szóltak, én mégis a találkozások során magyarságom legszebb 
tartalmait fedezhettem föl, számomra egy addig rejtett, rejtQzködQ világra nyitottak ablakot. 
Az, hogy a történelem iránt elkezdtem érdeklQdni, az azokban az években alapozódott meg. 
Azok az évek jelentették számomra a fölszabadulás élményét. Egy kicsit belülrQl látom 
ezeket a dolgokat, már akkor is mélyebben éltem át a fölszabadultság kérdésének lényegét. 
Én ugyanis szintén abban a modern irodalmi áramlatban indultam, az Új Symposionnak egy 
nem tudom hányadik, talán harmadik nemzedékének a tagjaként. A Sziveri János-féle Új 
Symposion-nemzedékhez tartoztam, és hogy annak 1983-ban dicstelen lett a bukása, az pont 
abból eredt, hogy mi már másként gondolkodtunk a valóságról. Mi már a társadalmi függQ-
ség és feltételezettség okait kerestük, és roppant kritikusan fogadtuk a politikai válaszokat.
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Az én nemzedékem már ismerte az alapvetQ társadalmi problémákat és a megoldást 
sürgetQ gondokat. Nekünk már sz_k volt az a világ, ahol éltünk. Mi kérdezni akartunk. 
Mi tisztán akartunk látni. Igaz, megvolt az elQnyünk, hogy mi már nem kockáztattuk azt, 
hogy éjszaka jön a fekete limuzin és a délutáni kérdésekért elvisz bennünket valahová. A 
kritikus magatartásunkkal azonban csak azt értük el, hogy 1983-ban a hatalom felszámolta 
a szerkesztQséget. Akkor ugyanis, amikor Illyés Gyulának az Egy mondat a zsarnokság-
ról cím_ versét közöltük, mi már nem hittünk a szocializmusban. Ez már sok volt a titói 
Jugoszlávia akkori örököseinek, és megtorolták a kritikát. Ugyanis a hatalom messzebbre 
látott: képviselQi fölismerték, hogy akik Illyés Gyula versével a sztálini szocializmus po-
litikai gyakorlatát bírálják, elQbb-utóbb a titóit is bírálni fogják. Ezért leszámoltak velünk. 
Ennek volt a szomorú következménye, hogy Sziveri János néhány év múlva meghalt, egy 
reményteli nemzedéket pedig megbélyegeztek és kiközösítettek. Lehetetlen megjósolni, 
hogy az akkor 30–35 éves fiatalokból ki forrta volna ki magát és ki nem, de a lehetQséget 
sem adták meg annak a nemzedéknek, hogy megmutassa az igazi arcát. Az Új Symposion 
harmadik nemzedékének többsége ma Magyarországon él, közülük néhányan tisztességes 
életm_vet tudhatnak magukénak. Odahaza maradt Csorba Béla, kit_nQ néprajztudósunk, 
politikusként pedig a vajdasági magyarok sorsának egyik legkiválóbb szószólója. Benne 
látom azt az igényes demokrata-magatartást, amit mi a magunk számára, pályakezdQként 
elképzeltünk és követeltünk.

– Aztán ugye pár évig Kecskeméten is dolgozott?
– Amikor a Symposion harmadik nemzedékét felszámolták, akkor megbélyegzett fia-

talként engem is eltávolítottak a Magyar Szótól, nem lehettem tehát még újságíró sem. 
Munkanélküli lettem. Kétévi keresgélés után végre elhelyezkedhettem Szabadkán, a 
Városi Könyvtárban, és az 1985 és 1988 közötti három évben ott voltam könyvtáros. 
Közben Újvidéken elvégeztem a magiszteri tanfolyamot, a magiszteri dolgozatom címe 
Maradtam máig eleven tiltakozásnak – Babits Mihály liberális konzervativizmusa volt. 
Amellett, hogy fontos kérdéseket rejtett magában, kicsit számításból választottam ezt a té-
mát, ugyanis ezzel Magyarországon ösztöndíjra lehetett pályázni, és én a ’80-as években 
már azon törtem a fejem, hogy ugyan nem lármásan, nem bántó módon, de elhagyom az 
országot. Az akkor kapott ösztöndíjjal végül teljesen legálisan eljöttem Magyarországra. 
Közben kitört a háború, és én akkor már nem mentem vissza. Ezért szoktam mondani, 
hogy „én ugyan nem jöttem el, csak egyszer_en nem mentem vissza”.

Akkor volt az, hogy Kecskeméten helyezkedtem el a Forrás-nál. Felejthetetlenül szép 
korszaka volt az életemnek. De egy pillanatra hadd térjek még vissza Szabadkához. A sza-
badkai Városi Könyvtárban engem elQbb csak kiszolgálónak vettek fel, de hamarosan meg-
ismertem egy idQs könyvtárost, aki sorsdöntQ módon nagy hatással volt rám. Szentgyörgyi 
Istvánnak hívták, korábban szerb nyelvet tanított a gimnáziumokban. Az idQs tanár úr már 
könyvtárosként maga köré gy_jtött néhány embert és elkészítették Szabadka város biblio-
gráfiáját. Ez az én számomra azért volt fontos, mert mellette amolyan „inasként” megtanul-
hattam a forráskutatás lényegét. Megtanultam úgy kijegyzetelni a város XIX. századi sajtó-
ját, hogy a cédulák tartalmát késQbb felhasználhattam a tanulmányaimban. Összeállítottuk 
tehát Szabadka bibliográfiáját, amely azután három kötetben jelent meg. (A harmadikban 
nem volt részem, mert akkor már eljöttem). Amit tehát én az egyetemtQl nem kaptam meg, 
és amit a saját utamat járva sem találtam meg, azt egy idQs, céltudatos, mélyen elkötelezett 
gondolkodású ember megmutatta nekem. KésQbb, amikor Jugoszláviában kitört a háború, 
Q is átköltözött Magyarországra, a feleségével együtt Halason talált menedékre. Néhány 
évvel késQbb, menekültként, Szegeden a kórházban halt meg. Tehát még a forráskutatásnak 
az egyetlen m_helye sem maradhatott meg ott a Délvidéken.



18 ALBERT ZOLTÁN MÁTÉ: TÖRTÉNELEMTUDAT A DÉLVIDÉKEN

Én ezzel a tudással a tarsolyomban jöttem át Magyarországra, a kecskeméti megoldást 
pedig véglegesnek tartottam, úgy gondoltam, a Forrás nagyon jó, megnyugtató lehetQsé-
get biztosít a számomra. A fontos, hogy irodalom-közelben maradtam, az egzisztenciális 
gondjaimat, problémáimat majd megoldom valahogy. Közben azonban a nagy társadalmi-
politikai átalakulás során, Budapesten létrejött elQbb a Határon Túli Magyarok Titkársága, 
amibQl késQbb a jól ismert Hivatal lett. Megalakulási folyamata során megkerestek engem 
is, hogy följönnék-e szakreferensnek. Tetszett az ajánlat, ezért elvállaltam. A Határon Túli 
Magyarok Hivatalában, Antall József kormánya8 idején Entz Géza elnöki vezetése mel-
lett én voltam a délvidéki felelQs. Egészen kiváló, nagy tudású társaság volt akkor abban a 
Hivatalban. Viszont önkritikaként el kell mondanom, lelkes naivak voltunk mindahányan, 
a reálpolitikához hajszálnyi tapasztalatunk, ismeretünk, vagy betekintésünk sem volt. 
Valamennyien azt hittük, hogy most valóban egy új korszak következik, Magyarország 
és a magyar nemzet megújulása. Olcsó és felelQtlen álmokat nem kergettünk, nem akar-
tunk új térképeket rajzolni, bár elszalasztott lehetQségként éltük meg Kárpátalja helyzete 
rendezésének az elmulasztását. Amikor Ukrajna új államként megalakult, szerintem a 
magyar politika elaludt. Ugyanakkor azt is látni kellett, hogy a délszláv háború reális ve-
szélyével a háta mögött a magyar kormány ezerszer is meggondolta a radikális lépéseket.

– Ráadásul a horvátoknak szállítottunk fegyvert.
– Az meg egy másik kérdés, hogy azt sem tudtuk okosan kezelni. A Határon Túli 

Magyarok Hivatalának igazi, progresszív szerepe csak az Antall-kormány idején valósult 
meg: a nevébQl eredQen valóban fölkarolta és összefogta a határon túli magyar közössé-
gek szinte teljes társadalmát. Ez azonban csak az indulása pillanatában volt így, utána, 
amikor Horn Gyuláék idején Tabajdi Csaba lett a Hivatal vezetQje, minden az ellenkezQ-
jébe csapott át. Hornék ugyanis az utódállamok kormányaival kötött alapszerzQdésekkel 
szó szerint eladták új gazdáiknak a magyar közösségeket, és ezzel Magyarország szinte 
lerúgta magáról a határon túl élQ magyarságot. Lerázta Qket, mint kutya az esQvizet. A 
szocialistáknak ez az árulása egyenesen vezetett a 2004. december 5-i népszavazás ered-
ményéhez. Hadd mondjam el önnek, a decemberi népszavazást követQ napon, a Határon 
Túli Magyarok Hivatalában az a hivatalnoki kar, amely azért kapta a fizetését, hogy fölka-
rolja a határon túli magyarok ügyét – amire egyébiránt esküt is tett –, pezsgQt bontott örö-
mében! Ez volt a szocialista nemzetpolitika akkori lényege, számunkra pedig az erkölcsi 
mélypont! Ezt a végzetes ballépést, ezt a nemzeti hanyatlást korrigálta az Orbán-kormány 
a kettQs állampolgárság intézményével.

– Szakmai pályája hogyan alakult a továbbiakban?
– Amikor 1988-ban eljöttem Magyarországra, én önérzetemben megbántott ember vol-

tam. Odahaza ugyanis – ha ez egyáltalán fölmerült – mindenki, mindenütt azt hangoztatta, 
hogy nekünk, délvidéki magyaroknak nincs is történetünk, ami van, az legfeljebb arasznyi 
kultúránk története, de az sem biztos. EttQl volt hangos az egyetemi katedrától kezdve, a 
lapok szerkesztQségein át, valamennyi említésre érdemes tudományos tanácskozásig min-
den fórumunk. Értekezések hosszú sora taglalta, hogy a délvidéki magyarság a délszláv 
államtól kapta azt a lehetQséget, hogy a kultúrájának végre szabadon éljen. Ebben komoly 
szaktekintélyek is meggyQzQdésüknek adtak hangot. És bár éreztem, hogy nincs igazuk, 
a történeti források hiányában nem tudtam érvelni a hamis ítéletek ellenében. Igazából 
még fórumom sem lett volna nézetem kifejtésére. Az Országos Széchényi Könyvtár ka-
talógusa azonban bQségesen szolgáltatott anyagot a hagyománytalanságunk cáfolatára. 
Hosszú hónapokon át egyebet sem tettem, csak a katalógusokat bújtam és jegyzeteltem. 
Jegyzeteltem vagy húsz éven át. És jegyzetelek ma is, bár menet közben, 2008-ban 
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Újvidék és Zenta közös kiadásában megjelent a 8000 tételes A délvidéki magyarság válo-
gatott történeti és honismereti bibliográfiája cím_ munkám. Ma már azt hiszem: sikerült 
bebizonyítanom, hogy nekünk igenis van írott történetünk, megvannak a felkutatható 
források is, legfeljebb odahaza nem voltak olyan iskoláink, ahol ezt megtanították volna 
velünk. A megszerkesztett bibliográfia engem végérvényesen meggyQzött és megnyugta-
tott: a délvidéki magyarságnak – mint bármelyik más gazdag hagyományokkal rendelke-
zQ közösségnek – van írott forrásokkal dokumentált története, társadalmi fejlQdés mélyén 
pedig ott rejtQzködik az olykor szép, máskor fájdalmas, gazdag és szerteágazó történelme. 
Mondhat bárki bármit, ott lenn mi sem vagyunk amolyan f_zfaágon fölakadt tiszai tajték.

Fájó dolog azonban ez a feltáratlanság, keser_ érzés azt látni, hogy a történelmi érték_ for-
rásaink még mindig megsárgult újságlapokon, kallódó kiadványokban rejlenek, történetíróin-
kat már semmi sem készteti a múlt homályos pontjainak a tisztázására. Ma a Délvidéken még 
mindig nincs intézményes történeti kutatás. Ezért nem élnek azok az eszközök, amelyeknek 
segítségével föl lehetne építeni a közösség történelmi önismeretét. Lehet, hogy erre már nincs 
is igény? Pusztán az egzisztenciális dolgokra egyszer_södött az élet…?

– Belefáradtak az emberek…
– Igen, valószín_leg belefáradtak. Fölöslegesen, értelmetlenül múlt el fél, vagy egy évszázad 

úgy, hogy ezek az emberek mindig csak vesztesek voltak. Magyarságára Q mindig csak ráfizetett. 
Ezért volt fölszabadító élménye az, hogy napjainkban a magyar kettQs állampolgárságban9 végre 
a határon túl élQ magyar ember is megélheti az identitását, a nemzet nagy közösségéhez való 
tartozását. Ez akkora jelentQség_ tett volt, hogy szinte a mohácsi veszteséget ellensúlyozza. Én 
ugyan odahaza találkozom az ellenvéleménnyel is: vannak, akik attól tartanak, hogy belátható 
idQn belül kiürül a Délvidék. Ez merQ ellenkezés, amolyan vaklárma, hiszen nem a magyar ál-
lampolgárságtól függ az, hogy eljön-e valaki, és ha eljött, visszamegy-e, és mikor.

Már régen nem az a fontos, hogy hol él a közösségét szolgáló ember: a gyógyító vé-
dQoltást ott kell elQállítani, ahol arra megvannak a megfelelQ feltételek, s ha az csak az 
otthontól távol lehetséges, akkor a munkáját végzQ tudósnak erkölcsi kötelessége, hogy 
oda menjen! Az otthon maradottak hangoskodó többségét a maga tehetetlensége sérti, 
még mindig nincs a tudatában annak, hogy Szegeden, Kecskeméten és Budapesten is 
lehet a délvidéki magyarság ügyét szolgálni. Különös, hogy arra, aki Németországban, 
Angliában vagy Amerikában keresi a boldogulása útját, szinte hQsként tekintenek, ám ha 
valaki Magyarországra jön, az a közössége árulója lesz. Az egykor felsQbbrend_nek érzett 
jugoszláv öntudatból eredQen Magyarországra jönni egészen a közelmúltig elítélendQ cse-
lekedet volt, abból csak kára származhat egyénnek és közösségnek egyaránt. Talán most 
már nem, de amikor én eljöttem, és még évtizedeken át ez a vélemény még nagyon-na-
gyon is tettenérhetQ volt. „Hogy akarsz te visszajönni, ha Magyarországon élsz?” – kér-
dezték minduntalan. Miért ne jönnék vissza? És egyáltalán mi az akadálya annak, milyen 
kifogásolni valót lehet találni abban, hogy én 20 vagy 30 évet itt töltöttem és most újra 
otthon szeretnék élni?

Megjegyzem, most már valóban nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy visszamen-
jek a szülQföldemre. ElsQsorban azért, mert most már idekötnek a kutatásaim, idekötnek 
a megkezdett munkáim, idekötnek az elképzelt feladatok is. Budapesten – a városban 
– persze nem érzem jól magamat, a vidéki Magyarországon sokkal inkább. Odahaza pe-
dig…? Odahaza sajátos átutazó élménye van az embernek: van, hogy alig várom, hogy 
hazamenjek, aztán három nap, egy hét után már nem találom a helyemet. Másnap reggel 
fölülök a buszra, és Óbecse határában kicsordulnak a könnyeim. „De most miért, és hova 
is megyek? Miért nem maradtam még három napot odahaza?” És így zajlik az élet ebben 
az QrlQdésben: miért is nem megyek haza? Most itthon vagyok. De ott feladatom lenne. 
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Jó, itt már mindent láttam. Mindahhoz, amit odahaza kell elmondani, ahhoz ma már az 
érvek és a források a legnagyobb nemzeti intézményeink gy_jteményeiben vannak, ám 
azokkal megszólítani mégis csak az érintetteket, a délvidéki magyar közösséget illik. Volt 
idQ, amikor azt hittem, megtaláltam a kompromisszumos megoldást: 2008 és 2011 között 
fQszerkesztQje voltam a Szabadkán megjelenQ Aracs cím_, magát „közéletinek” hirdetQ, 
évnegyedes folyóiratnak. Ténykedésem azonban rövidre sikeredett, kicsinyes, túlambici-
onált érdekeltségek hamar ellehetetlenítették a szándékaimat.

Magyarország azonban olyan lehetQségeket adott nekem, amirQl korábban nem is álmod-
hattam. ElQbb a Határon Túli Magyarok Hivatalának alkalmazottjaként, késQbb pedig már 
magánemberként is eljutottam a horvátországi Drávaszögbe és a szlovéniai Muravidékre 
is. Javában dúlt a Balkán-háborúk sora, amikor – elQször hivatalból – bejárhattam azokat 
a vidékeket. Bármily meglepQ is, a Jugoszláviában eltöltött ifjúkori éveim során egyetlen 
egyszer sem volt alkalmam találkozni a szlovéniai magyarokkal. Tudtam, hogy vannak, 
mert hozzájutottam a Lendván megjelenQ Népújság cím_ hetilapjukhoz, mégsem volt lehe-
tQségem megfordulni a köreikben. Nem jártam a Drávaszögben sem, de Lábadi Károlyék 
legalább onnan eljöttek hozzánk. 1988-ban – ha jól emlékezem a dátumra – a szabadkai 
Városi Könyvtárban bemutatkozó estet szerveztem a drávaszögi magyar íróknak. Emellett 
rendszeresen olvastam kiváló hetilapjukat, az Eszéken megjelenQ Magyar Képes Újságot 
– a nyolcvanas években rendszeresen publikáltam is náluk – de bejárni az archaikus vidé-
ket, nem sikerült. A „vertikális szervezQdés” lehetQségétQl a jugoszláv hatalom az eleven 
fájdalomig rettegett, lehetetlen volt, hogy a délvidéki magyarok valamelyik intézménye, 
vagy értelmiségi csoportja a horvátországi magyarsággal, vagy a muravidéki magyarsággal 
hivatalos, közösségi kapcsolatot létesítsen. Gimnazistaként többször elvittek Macedóniába, 
Montenegróba, Boszniába, az Adriai-tengerpartra szervezett osztálykirándulásokra, de nem 
vittek el Drávaszögbe és nem vittek el a muravidéki magyarok közé sem. Magyarországra 
kellett eljönnöm ahhoz, hogy bejárhassam ezeket a vidékeket. Fiume nekünk csak Rijeka 
volt. KésQbbi útjaim során azonban már a magyar Fiumeként életre szóló, nagy élményem 
lett, mint ahogyan az Al-Duna, Versec és Fehértemplom vidéke, az egykori határQr-terü-
letek, és Orsova környéke is a történelmi Magyarország igazi dimenzióit mutatták meg 
nekem. A Fiume és az Al-Duna, az egykori Magyar Tengermellék és a Vaskapu közötti te-
rületen – beleértve a régen elfeledett Szlavóniát is – találtam meg a történelmi Délvidéket, 
azt a múltjában tékozlóan gazdag tájat, ahol igazán otthon érzem magam.

– Milyen jövQt lát a délvidéki magyarság számára?
– A délvidéki magyarság jövQjét – beállítottságomnál fogva, de azért óvatosan fo-

galmazva – optimistán látom. Az én optimizmusom valamiféle reménykedQ, és feltéte-
lekhez kötött optimizmus. Jónak és helyesnek ítélem azt, hogy odahaza az emberekben 
még egészséges az életösztön. A politikai érdekképviseletnek azonban végre fel kellene 
ismernie az ebben rejlQ energiákat és erkölcsi üzeneteket. Beszélgetésünk elején már ki-
fejtettem: háromszori vérveszteség után ma a délvidéki magyarság anyagilag kifosztottan, 
mérhetetlen gazdasági kiszolgáltatottságban, lelki és szellemi tartalékok és erQforrások 
hiányában reméli a közösségként történQ újjászervezQdés lehetQségét. A délvidéki ma-
gyarság ma gyarmati szegénységben él, a szociális szolgáltatások balkáni minimumán. 
Délvidéken továbbra is az történik, amit a szerb politika megannyi boszorkánykonyhá-
jában elképzel: lumpenelemek betelepítésével megváltoztatja a vidék demográfiai viszo-
nyait; még m_ködQ intézményeket számol föl vagy von a saját ellenQrzése alá; m_ködQ 
üzemeket bont le és szállít dél-szerbiai területekre (Óbecsén legalább tucatnyi ilyen tör-
ténetet ismerek!); arab pénzembereknek kiárusítja a bQven termQ vajdasági termQföldet, 
és a legújabb veszélyként kilátásba helyezték a kisebbségi média privatizálását. Szerbia, 
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a szerb társadalom megannyi ellentmondástól feszül, nincs társadalmi béke az országban. 
Mintha Szerbiában mindmáig nem ért volna véget az elsQ – gyarmatszerzQ – világháború. 
Mindenki látja, érzi, ha hamarosan nem történik valami különös fordulat, nem kezdQdik 
meg végre a polgárosodás, újabb katasztrófa elé néz az ország. A korábbi helyzetekhez 
képest az egyetlen, reményteli változás, hogy ma már a délvidéki magyarság mögött is ott 
áll egy egyre erQsödQ, egyre tekintélyesebb Magyarország.

A délvidéki magyar elitnek egy dolgot, az ellenszenvet kell minden körülmények kö-
zött leküzdenie: a politikai- és párt-meggyQzQdés alapján történQ differenciálást. Ez a ma-
gyar közösség nem elég erQs ahhoz, hogy érdekek keltette indulatok alapján megosszák. 
Fölösleges mesterségesen kirekeszteni a közösségbQl azokat, akik odatartozónak érzik 
magukat, de munkájuk és feladatuk máshová szólította Qket. Fölösleges bántó üzeneteket 
küldeni át a határon, hiszen korántsem biztos, hogy a homokháti perspektíva az egyedül 
üdvözítQ és helyes. A konkurencia kihívása mindig jót tesz a teljesítménynek. Ma – bölcs-
nek nem nevezhetQ döntéssel – a Magyarországon diplomát szerzett fiatalok tömegeinek 
teszik lehetetlenné a szülQföldjükre történQ visszatérést.

A délvidéki magyarságnak akkor lesz jövQje, ha az értelmisége a gondolkodásában 
megújul. Sokan közülük észre sem vették, hogy már nem Jugoszlávia büszke polgárai, 
akik a délszláv népek testvériségének eszmeiségén belüli boldog fölszabadultságban 
lehetnek lojálisak a gyarmatosító hatalomhoz. Amikor félreteszik a „jugoszláviai ma-
gyar kisebbségi” identitásból eredQ felsQbbrend_ségi érzést, az anyaországgal szembeni 
ellenállás is megsz_nik létezni. Meghatározó tudományos és politikai körök ne érezzék 
ellenségnek azt, aki délvidéki magyarként – akár odahaza, akár Magyarországon – vég-
re nemzetben gondolkodik. A délvidéki magyarok jelentQs részének ma sincs például 
Erdély-élménye, Felvidék-élménye, vagy Lendva-vidéki ismerete, pedig ezek nagymér-
tékben segítenék a közös nemzeti múlt meg nem spórolható újraértékelését.

– Mostanában vannak olyan kezdeményezések már, amelyek azt akarják, hogy ne csak 
a magyarországi fiatalok jussanak el tanulmányi utakon elcsatolt vidékekre, hanem otta-
niak is egy másik elcsatolt vidékre.

– Valóban, ezeknek a kezdeményezéseknek különös súlyuk van.
– Olvas-e mai magyar sajtótermékeket, magyarországiakat, illetve délvidékieket? 

EzekrQl mi a véleménye?
– Évek óta munkakapcsolatban vagyok a zentai Vajdasági Magyar M_velQdési Intézettel. 

Vállalt feladataim sorában minden reggel a délvidéki, a drávaszögi és a muravidéki lapok és 
hírportálok alapján sajtószemlét készítek. Van úgy, hogy reggelente 20–30 oldalra duzzad 
ennek a terjedelme. Azt hiszem tehát, hogy a napi események tekintetében eléggé képben 
vagyok. Ezzel együtt is a sajtóról általában lesújtó a véleményem. Más a helyzet, ha az 
újságírói pályákat veszem számba – közöttük ma is akad csodálatra érdemes. Az újságok 
hasábjainak túlnyomó többségérQl azonban elt_nt az írástudói felelQsség, az a morális ma-
gatartás, amely valaha oly nemessé és emelkedetté tette a magyar hírlapirodalmat.

– Zárásképpen a vallással való kapcsolatáról kérdezném, ha szeretne errQl nyilatkozni.
– MeggyQzQdéses, templomba járó katolikus vagyok. A fenntartásaimat most azért 

nem mondom el, mert azokat a Jóisten úgyis tudja. Van belQlük bQségesen. Ötéves gye-
rekként Moholon Ágoston Miklós atyához jártam hittanra. Ágoston atya szeretetre-méltó 
plébános volt, az 1944 novemberében kegyetlenül megkínzott és kivégzett Varga Lajos 
atya után, a rémület napjaiban Q öntött lelket a falu magyar lakosságába, Q tartotta meg 
a közösséget azután is, sok-sok évtizeden át. Öröm volt nála ministrálni, és még arra 
a karácsonyi pásztor-játékra is emlékezem, amelyen én kisbojtár voltam. Az idQk során 
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azután találkoztam az egyháztól taszító jelenségekkel is, mindezzel együtt is úgy érzem, 
kivételes ajándéka az életnek, hogy II. János Pál pápasága idején voltam ifjú, és váltam 
felnQtté. MeggyQzQdésem, hogy a lengyel Wojtiłának óriási szerepe volt abban, hogy a 
kommunizmus, mint államhatalom összeomlott. Az a történelmi tapasztalat, amelyre ebben 
az összeomlásban délvidéki magyarként, Jugoszlávia és Magyarország, majd Szerbia és 
Magyarország között a helyemet keresve szert tehettem, eredendQen meghatározta a gon-
dolkodásomat és a világról alkotott elképzelésemet. A gyakorlati kereszténységrQl én is úgy 
gondolkodom, ahogyan néhai miniszterelnökünk, Antall József gondolkodott: hiszem, hogy 
a keresztény magatartásban világmegtartó erQk rejlenek. MeggyQzQdésem, fölszabadító, 
boldog élményeink lennének, ha a közösség szolgálatában végzett mindennapi munkánkat 
erkölcsi parancsok és elvárások szellemében végeznénk. Ebbe beleértem a családi életet, 
és a szakmai helytállást is, mindazt, amit a sors ránk bízott. Énrám azt, hogy a Délvidék 
történetérQl tanulmányokat és könyveket írjak, másokra, hogy szép, okos és der_s családot 
neveljenek, harmadikra, hogy az iskolában és a katedrán nemzedékeket oktasson ember-
ségre, a múlt értékei, a hagyományok tiszteletére, és a történelem megbecsülésére. Ezerféle 
feladat van a világon, amit azonban tiszta szívvel és becsületes lélekkel szabad csak fölvál-
lalni – különben méreghintéssé válik a munkánk. Ha a maga dolgát mindenki becsületesen 
elvégzi, tulajdonképpen a keresztény gondolatkörben teszi feladatát. Ez akkor is így van, 
ha egyébként nem gondolna rá. Csak egyszer_en csatlakozik a jó emberek közösségéhez.

– Köszönöm szépen, hogy idQt szakított az interjúra és mindezeket elmondta.
– Nagy örömmel tettem. Befejezésül hadd áruljam el: mostanában bajlódom egy fo-

galommal. Valahol elQadást kellett volna tartanom, és ismerve az otthoni vergQdések 
lényegét, ezt a címet találtam adni: Kinek a hazája az én szülQföldem? Hamar rájöttem 
azonban arra, hogy a saját kérdésemet nem tudom megválaszolni. Természetesen normá-
lis körülmények között ez a kérdés föl sem vetQdik. Normális körülmények között az én 
szülQföldem az én hazám. De ahol nem engedik, hogy a szülQföldem sorsát vállaljam, 
és elvárják tQlem, hogy hazámnak tekintsem azt az országot, amely megtiltotta, és ma is 
megtiltja a számomra a szülQföld-élményt? Hát az nem. Nekem szülQföldem Óbecse, de 
sohasem volt hazám Jugoszlávia, és ma Szerbia sem az. De valahol mégiscsak a szülQ-
földem ügyét, és vele együtt a hazám, a történelmi Magyarország ügyét kell szolgálnom 
azzal, hogy a munkámmal olyan nemzedékeket oktatok, (vagy nevelünk föl mi idQsödQk), 
akik helytállásban megtanulják, hogy mi a Délvidék. Remélem az újabb generációk majd 
a családjaikról az értékek mentén gondoskodnak. Fiaiknak a vállalható feladatokat úgy 
kell megtalálniuk, hogy közben a Délvidéket soha el ne felejtsék, függetlenül attól, hogy 
a szülQföldön maradnak, vagy akár Budapesten találják meg boldogulásukat. Látja, ez az, 
amit szerintem csak a keresztényi elkötelezettséggel lehet megtenni.
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