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VAJDA GÁBOR 

Kísérlet a teremtő  gondolkodás fölszabadítására 
Bevezető  szavak az olvasókhoz és a leend ő  munkatársakhoz 

Az elmúlt 80 év után végre (s egyúttal az utolsó) 
lehetősége kínálkozik a délvidéki magyarságnak, hogy 
saját maga döntsön a sorsáról, pontosabban arról: va-
lóban életben akar-e maradni. Mert anyagilag és erköl-
csileg oly nagy mértékben nyomorodtunk meg az el-
múlt évtizedekben (s a tehetetlenségünket egyértel-
m űbben mérő  utóbbiban), hogy fél ő : ma, amikor végre 
emberhez méltó létfeltételeket teremthetnénk magunk-
nak, rossz beidegződéseink akadályoznak meg ben-
nünket önmentő  cselekvésünkben. 

Médiumaink általában (jellemz ő  vajdasági ma-
gyar) pragmatizmussal követik a politikai és kulturális 
eseményeket. Ezek viszont igen gyakran (tudatosan 
vagy öntudatlanul) manipuláltak. A politikusok, m űvelő-
désszervezők ugyanis általában hajlamosak arra, hogy 
túlzottan alkalmazkodjanak a körülmények formálta em-
berek tipikus lélekállapotához, már többé-kevésbé el-
korcsosodott igényeihez — olykor leplezett anyagi érde-
küknek (részben érthető  piacgazdasági szempontjaik-
nak) megfelelően. A gondolkodó, el ő re látni igyekvő  
emberek, különösen nálunk, népszer ű tlenek. A hatalmi 
szóra hallgatás kommunista diktatúrákban kialakult 
gyakorlata napjainkban is változatlanul szedi áldozatait. 

Akik ezt tudják s egyedül a lelkiismeretük paran-
csára hallgatnak, azoknak beszélniük kell. B űn nem biz-
tosítani megjelenési lehetőséget, sajtóorgánumot a szá-
mukra. Ezért mindannyiunk érdekében fogunk mi most 
össze: a millenniumi évzáró ünnepség alkalmával. 

Radikálisan m űvelődési szellem ű  folyóiratunkat 
az Aracs Társadalmi Szervezet alapítja azzal acéllal, 
hogy az eddigieknél hathatósabban szolgálhassuk a 
délvidéki magyarság fönnmaradását s ennek érdeké-
ben a kultúráját — egy őszinte, ám csupán így megva-
lósítható európai „testvériség-egység" érdekében. 

Jómagam 2001. április 7-én, a megalakulá-
sunk napján a Délvidéki Tribün nevet ajánlottam. Végül 
Tari István javaslatát fogadtuk el. Nem azért, mert köl-
tőnknek van egy Aracs cím ű  kis remekm űve, vagy mert 
az alapító társulat ragaszkodott volna a neve kölcsön-
adásához, hanem amiatt, minthogy e földrajzi név által  

eredetileg jelölt pusztatemplom a magyarság ezeréves 
ittlétének, sőt kultúrája alapjellegzetességének is a 
szimbóluma. E m űvelődési emlék önmagában is köte-
lez bennünket egy keresztény (keresztyén) szellem ű  
közérdekű  folyóirat megindítására. A lapot egyel ő re —
Utasi Jen ő  atya és a Katolikus Egyház jóvoltából — a 
tóthfalusi Logos Nyomda és Könyvkiadó adja ki, kez-
detben évente négyszer és mindaddig, míg alapítványi 
segítséggel nem önállósodhatunk. Ám témáink és cél-
jaink akkor is világi jelleg űek (az egyházon mint intéz-
ményen kívüliek), ha nagy hangsúlyt fektetünk az isko-
lai oktatás és a vallás összefügg ő  kérdéseinek megvá-
laszolására. 

A szerkesztőbizottság elképzelése szerint az 
Aracs a „délvidéki magyarság közéleti folyóirata"-ként 
fogja tenni a dolgát. Jóllehet minden jövend ő  cikkünk 
mögött valamilyen tényfedezetnek kell állnia, nem els ő -
sorban múltkutató, adatföltáró tudományos munkák köz-
lésére (ezeknek többnyire megvannak a fórumaik), ha-
nem a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatos konst-
ruktív értelmiségi állásfoglalásokra, javaslatokra, föltárá-
sokra, értékelésekre, ismertetésekre számítunk. Ajelzett 
szellemben született szépirodalmi m űvek közlésétő l sem 
zárkózunk el, noha a felel ős értelmiségiek cselekvésre 
ösztönzését els ősorban az értekező  próza kommunika-
tívabb formái (a publicisztika, az esszé, a kritika, a vita-
cikk, a glossza stb.) szolgálhatnák hatékonyan. 

A többi között égetően fontos pl. a televízió és a 
rádió m űsorainak, valamint a folyóiratok, a lapok, és a 
m űvelődési intézmények munkájának az elmélyült 
elemzése; a mellébeszél(tet)és technikáinak tudatosí-
tása; ünnepeink, szokásaink megbecsülése; a túlhang-
súlyozott nemzeti külsőségek, a csinnadrattákkal he-
lyettesített cselekvés lényegi magyarságellenességé-
nek jelzése; az anyaországgal való kapcsolatok bővíté-
si programjainak tanulmányozása; azoknak az okok-
nak a kutatása, amelyek miatt Magyarországon —
Horthyék tolakodásának ellentétes végleteként — sok-
szor teljesen magunkra hagynak bennünket vitáink el-
döntésében, menthetetleneknek tudván bennünket; az 
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európaiság égető  szükségességének és nagyzási hó-
bortjának egybevetése — az emberi viszonyok humani-
zálása szempontjából; a kultúra többé-kevésbé fontos 
vagy fölösleges külsőségeinek és lényegének megkü-
lönböztetése; az uralkodó frázisok és a mögöttük rejt ő -
ző  „majd holnap" patópáli —balkáni mentalitás kipellen-
gérezése; az emberi jogok és az anyanyelv közéleti el-
választhatatlanságának folyamatos hangsúlyozása; a 
kórossá fajult szolgalelk űségünk megnyilvánulásainak 
diagnosztálása; a tankönyvek szakszer ű  vizsgálata; a 
magyar iskolák megteremtésének puhatolása s az ok-
tatás korszerűsítésének el őmozdítása; a diákok anyagi 
és pszichoszociológiai kérdéseinek taglalása; a könyv-
kiadás kritikája; a cselekvésprogramunk szempontjából 
tanulságos könyvismertet ők közlése; a korlátlan könyv-
behozatal sürgetése; a kultúra funkcionálissá tételének 
szellemében a színházpolitika m ű vel ődési stratégiába 
való illesztése; a falu- és városkutatás folytatása; a po-
litikusok tevékenységének mérlegelése; az autonóm 
ember példájának demonstrálása; az erkölcs gyakorla-
tának szembesítése annak elméletével; az erkölcsi ér-
deknek emberi létérdekként való fölfogása az erkölcs-
csőszködés kicsinyességeivel szemben stb. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy pártala-
pítási szándék lappang kezdeményezésünk mögött. 
Még kevésbé akarunk valamelyik meglév ő  párt eszkö-
zévé válni. Útmutató szerepünk a magyar (és egyete-
mes) szellemű  közvélemény megteremtésében, a ma-
gyarságmentő  programok el őkészítésében s a politiku-
sok figyelmének a nemzeti-kulturális feladatokra való 
fölhívásában csúcsosodhatna. 

Lehetőséget adunk a nyilvánosság el ő tti kon-
struktív párbeszédre. Eleve megbélyegzett emberek 
nem léteznek el őttünk: személyeskedésnek, elő ítéletek 
szerinti véleményezésnek nem lehet helye a folyóira-
tunkban. Ám az eddigi föltétlen tekintélytisztelet elvét is 
elvetjük, miközben annál inkább ragaszkodunk a nyil-
vánvaló érdemek megbecsüléséhez. M űveket és mun-
kálatokat, intézményeket és egyéni vállalkozásokat, föl-
gyorsult folyamatokat és megmerevedett állapotokat 
igyekszünk majd fölmérni, értékeket és hibákat tudato-
sítva, a megoldásokat vagy nyugtázva, vagy azok he-
lyett jobb lehetőségeket kínálva. Arra is számítva, hogy 
esetleg a cikkünkre érkez ő  válasz fogja tartalmazni a 
helyesebb útmutatást. Mindenekelő tt a körmünkre égő  
problémákkal szeretnénk foglalkozni, de azért (m űvelő-
dési-társadalmi) életünknek minden jótékonyan befolyá-
solható mozzanata érdekel bennünket, hiszen a ma-
gyarságnak, ha valóban fenn akar maradni, a saját fejé- 
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vel gondolkodva sok mindent neki magának kell csinál-
nia, amit eddig — iszonyú áron — helyette mások végez-
tek el. 

A Szabadkán összeállított szerkesztőbizottsá-
gunk a következő  tagokból áll: Bata János, Cirkl Zsu-
zsanna, Gubás Jenő , Gyurkovics Hunor (képzőm űvé-
szeti szerkesztő ), Marcsók Vilma, Tari István, Tornán 
László, Utasi Jen ő  (főszerkesztő) és Vajda Gábor (fele-
lős szerkesztő). Azért ilyen sokból, hogy már ezáltal is 
növeljük a munkatársakkal és az olvasókkal való kap-
csolattartás lehetőségét, vagyis, hogy „lefedhessük" a 
Délvidék szerbiai részét. 

Szerintünk nincs olyan, akár évtizedeken át 
rossz úton járó értelmiségi a Vajdaságban, akinek a 
magyarság és emberség szellemében fogant (változta-
tó szándékú, átértékel ő  szellem ű ) javaslatára vagy 
hozzászólására ne lenne szükségünk. A történelmi id ő -
vel felelősségteljesen szembesül ő , az országos társa-
dalompatológián átlátó szerb (és más ajkú) entellektü-
elek mi létünkkel összefügg ő  megnyilatkozásainak kü-
lön örülnénk. (Viszont a kulcsszer ű  közlésnek, az eddi-
gi tipikus gyakorlatnak még a gondolata is távol áll t ő-
lünk.) Ahogyan a velünk azonosulni tudó magyar-
országi vagy a miénkhez hasonló kisebbségi sorsban 
élő  (fő leg erdélyi és felvidéki vagy kárpátaljai) írástudó 
m űveire is szükségünk van. A mi délvidéki íróinktól vi-
szont inkább olyan szövegeket kérünk, amelyeket má-
sutt nem, vagy csak nehezen közölnének. 

Nincs szándékunkban külön rovatokat nyitni, 
mert azok magukban rejtenék a bürokratikus elgépie-
sedés veszélyét. F ő leg ilyen atavisztikus módon: „Kel-
lene még a kritikai rovatba legalább egy írás..." 

Rengeteg olyan eddig föltáratlan, számunkra lét-
fontosságú vonatkozása van életünknek, amelyet vég-
re a nyilvánosság el ő tt — gátlások és félelmek nélkül —
megbeszélhetünk. Használjuk ki az alkalmat és szól-
junk hozzá a sorsunkhoz! Járuljunk hozzá a megformá-
lásához! 

2001.  І . vf.1.  z.  


