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GUBÁS JENŐ  

Magyarságtudat-hasadás 

Az a nép, amelynek nincs megfelel ő  értelmiségi 
rétege, vagy ha idegen érdekeket szolgál, irányt veszt-
ve csak botorkál a korban, miközben elvész a történel-
mi és azonosságtudata, a jöv őképe, valamint önbecsü-
lése, míg végül hitevesztetten feladja anyanyelvét, 
nemzeti sajátosságait, és beolvad az egészségesebb 
nemzettudattal rendelkező  népek tengerébe. Ez nem 
pótolható szórványos egyéni értelmiségi megnyilatko-
zásokkal vagy tevékenységgel, hanem olyan értelmisé-
gi közéletre van szükség, amely figyelemmel kíséri az 
adott nép sorsát, a jöv őjét és a boldogulását befolyáso-
ló tényezőket, nem közömbös a társadalmi kóros elhaj-
lásokkal szemben, nem húzódik vissza sz űk hivatásá-
nak elefántcsonttornyába, hanem érzékeny a környe-
zete problémáira, amelyekre mindig reagál és vélemé-
nyét a jobbítás, a társadalmi haladás érdekében nyilvá-
nosságra is hozza. 

A jugoszláviai magyar értelmiségnek bár csak 
egy töredéke szolgál idegen érdekeket, és sajnos épp 
a pozicionált, a cselekvési lehetőséget birtokló része, 
mégis meg kell állapítani azt, hogy az egészét tekintve 
nagy százaléka nem rendelkezik megfelel ő  nemzettu-
dattal. Nem hajlandó vagy nem meri bátran, minden 
körülmények között vállalni a magyarságát, f ő leg nem, 
ha az egyéni érdekeit vagy karrierjét hátrányosan befo-
lyásolja, még kevésbé hajlandó a nemzetéért tenni is 
valamit. A csökkent magyarságtudata miatt pedig alko-
tásait vagy tevékenységét nem hatja át az egyetemes 
magyar kultúra szellemisége. Régebben a jugoszláv-
ságára volt büszke, sokkal jobban, mint a magyarságá-
ra, ma viszont, mivel a titói világgal már nincs mit dicse-
kednie, a pozicionáltak a kozmopolitizmus és a neoli-
beralizmus eszméjének hódolnak, tagadva a nemzeti 
jelleg és az egyetemes magyar kultúrához való köt ődés 
fontosságát, a többség pedig mély hallgatásba kény-
szerül. 

Amikor e sorokat írom, Szerbiában már hóna-
pokkal korábban megtörtént a hatalomváltás, de a 
rendszerváltás sajnos még várt magára, és ezért senki 
sem tudja, hogy sorsunk mely irányba mozdul majd el. 

A politikai rendezésrő l szóló nyilatkozatok most még 
biztatóak, csak az a kérdés, hogy amikorra a sorsunk 
megfelelő  kerékvágásba juthatna, mi számottevő  nép-
csoportként megmaradhatunk-e? Mert nemcsak a há-
ború utáni nyomor hat ránk bénítóan vagy szór szét 
bennünket a nagyvilágba, és nem is csak a szerbiai ha-
talom beolvasztó kisebbségi politikája, hanem azoknak 
a jugoszláviai magyar értelmiségi csoportoknak a mind 
kifejezettebb gáncsoskodása is, amelyek most, de a 
múltban is a nacionalista szerb hatalom véd őszárnya 
alatt tevékenykedtek, illetve tevékenykednek, és ha ma 
nem is kifejezetten bolsevista eszméket követnek, de a 
negatív értelemben vett (ál) liberalista, (ál)kozmopolita 
irányvonalon mozogva, valamint a hatalmi pártok ke-
gyeit keresve és a megszerzett pozícióikat óvva, szá-
munkra destruktív tevékenységet folytatnak. 

A jugoszláviai magyar értelmiség sajnos erkölcsi-
leg (minimum) három részre szakadt. Az egyik oldalon 
állnak a régi és a mostani hatalmat mindenben kiszolgá-
ló értelmiségiek, s mivel Szerbiában a valódi rendszer-
váltás még nem következett be, így a befolyásuk min-
den területen nagymértékben érezhet ő . A másik oldalon 
vannak aszóhoz alig jutó, politikailag nem kompromit-
táltak, akik a gáncsoskodások ellenére, bár sajnos szer-
vezetlenül, de erejükhöz mérten tevékenykednek a dél-
vidéki magyarság érdekében. Ha ezt az er ő t valaki ösz-
szefogná és a megfelel ő  irányba koordinálná, jelent ős 
eredményeket lehetne felmutatni. Köztük, félúton állnak 
azok, akik bár nem részesei a hatalomnak (sokan közü-
lük ezt nem is igénylik), de munkájukat anyagi juttatáso-
kért hajlandóak felajánlani. Igaz, hogy ezeknek a mun-
káknak, alkotásoknak a többségér ő l nem lehet sok 
rosszat mondani, s őt nagy többségük publicisztikai, iro-
dalmi vagy dokumentáló értéket képviselnek, egy do-
logban mégis el kell őket marasztalni: ezek az írások 
nem a jugoszláviai magyarság leglényegesebb gondját-
baját tárják föl, hisz akkor nem is lenne a hatalom részé-
rő l igény rájuk. A szerzők szigorú öncenzúrázás révén 
csak olyan témákat választanak, amelyek semmiképp 
sem bírálják vagy sértik a hatalmat. 
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Ilyen viszonyulással viszont a múltban sem tud-
tuk, de még inkább a jövőben sem leszünk képesek a 
jogainkat érvényesíteni, és ez id ővel közösségünk 
pusztulását okozhatja. 

Értelmiségünk legveszélyesebb rétegét mégis 
az első  csoportba tartozó köpönyegforgatók képezik, 
akik hajlandók bármilyen hatalmat kiszolgálni, csak 
azért, hogy az „értelmiségi elit" szerepét eljátszhassák. 
Ennek a színváltoztatásnak, a mimikrizálásnak, vagy 
ahogy Határ Győző  fogalmaz „a vedlés természetrajzá-
nak" a legfőbb szabályait a következ őkben határozza 
meg. El őször le kell választani a „vedlésképteleneket", 
mert akadályozzák a vedlést. Másodszor, beolvasztani 
minden „vedlésre képest", akár alulról, akár felülr ő l jön, 
mert „szükség van a neofiták dühös buzgalmára, csak-
úgy mint a vérfrissítésre." Harmadszor „megalkotni a 
tömegkommunikáció új eszközeit", mert „az Új Aranyle-
gendához az új Arany Szótár" is szükségeltetik, hozzá 
kellő  „ingoványos csizmadiafilozófiával,... tem-
plomhangulattal,... és üdvös szövegködösítéssel." Vé-
gezetül betáplálni ebbe az elitbe a tudathasadásos lel-
kiállapotot, amelynek a cinizmus a legf őbb sajátossá-
ga. Ettő l az értelmiségi rétegt ő l, és ez vonatkozik a ha-
talmon lévő  magyar pártok vezető  rétegére is, annak 
ellenére, vagy éppen azért, hogy hajlandó minden ha-
talmat kiszolgálni, és így a közéletben mindig jelen van, 
mégsem lehet semmi érdemlegest elvárni, hisz ezt a 
csoportot sohasem a közösség, még kevésbé a ma-
gyarság, hanem a saját karrierje érdekli. A dologban 
csak az a sajnálatos, hogy lényegében vagy legalább-
is jelentős mértékben ez a csoport irányítja a jugoszlá-
viai magyar kulturális életet, s az ilyen szemléletmóddal 
és magatartással sohasem a délvidéki magyarság, ha-
nem a hatalom érdekeit képviseli. 

Ez a század az információszerzés és a tudás 
hatalmának az évszázada lesz. E tekintetben viszont a 
jugoszláviai magyarság katasztrofális, a végs őkig ki-
szolgáltatott helyzetben van. Iskoláink a magyarellenes 
tantervek miatt nem a magyar nemzeti tudatot erősítik, 
a pedagógushivatást pedig az állami hatalmak a vég-
sőkig lejáratták. Így hivatástudatból csak néhány meg-
szállott választja ezt a pályát. A magyar pedagógusok 
nagy többségét az arra alkalmatlanok, a divatosabb 
egyetemekrő l kihullottak tömege képezi, aminek a kö-
vetkezménye az oktatás nagyméretű  minőségromlása. 
Ma már azon sem csodálkozik senki, hogy Szabadka 
központjában olyan magyartanár tanítja az anyanyel-
vet, aki nem ismeri a helyesírást, vagy egy másik kis-
városban a magyar szakos nem hajlandó magyar köl- 
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teményeket a gyermekekkel megtanítani. Ezért a ma-
gyarságtudat-hasadásos állapotért természetesen a 
pedagógusképző  intézetek is felel ősek, mivel a nem-
zettudat formálása a pedagógusképz ő  tanszékeken a 
legtöbb tanár szemében tabu téma és fölösleges. E 
szomorú helyzet ellenére a pedagógustársadalom 
mégis megbecsülést érdemel, mivel a botrányos fizeté-
sek ellenére vállalja a magyar fiatalok oktatását. 

A mind kifejezettebb pedagógushiány, a magyar 
középiskolák elsorvadása és a magyar iskolarendszer 
szétziláltsága sajnos arra ösztönzi a tanulók egy jelen-
tős részét, hogy szerb tagozatokra iratkozzon. De még 
ennél is veszélyesebb az a mind kifejezettebb törek-
vés, hogy a magyar tanulók továbbtanulásakor nem a 
négyéves, hanem az alacsonyabb képesítést nyújtó 
hároméves inasiskolákat választják, ezért az egyete-
mekrő l mindinkább kiszorulnak. Így viszont a magyar 
értelmiségi réteg reprodukciója nem lehet kielégít ő . 

Ha még számításba vesszük, hogy már évek óta 
épp az értelmiség hagyta el a legtömegesebben a szü-
lő földjét, akkor érthetővé válik, hogy a délvidéki ma-
gyarság egyre inkább értelmiségi és vezet ő i réteg nél-
kül marad. Igaz ugyan, hogy a jugoszláviai magyar saj-
tóban megjelentek olyan vélemények is, hogy nem az 
értelmiségnek, hanem a politikusoknak a feladata a ve-
zetés, csak azt hallgatják el ezek a nyilatkozatok, hogy 
számunkra nem lehet közömbös, milyen képzettség ű -
ek a mi politikusaink. A politikában is, mint minden más 
szakmánál vagy hivatásnál ugyanis a rátermettség 
mellett a tudás elengedhetetlen követelmény, és az a 
legszerencsésebb, ha egy közösségnek a politikusgár-
dája az értelmiségiek köréb ő l szerveződik. A jugoszlá-
viai magyarság e tekintetben is nehéz helyzetben van. 
Nem kívánok ez alkalommal belebonyolódni a politiká-
ba, de azt mindenképp meg kell állapítani, hogy a jugo-
szláviai magyarság sorsát nagyon sokszor az arra al-
kalmatlanok, ső t gerinctelenek irányították. Politikusa-
ink között még ma is sok a fölfelé bólogató, lefelé meg 
taposó egyén, a könyökl ő  sarlatán vagy az önös érde-
keit a társadalom érdekei fölé helyez ő  ügyeskedő . 
Ezért sokan viszolyognak a politikától, pedig a néppel 
nem megutáltatni kellett volna a politikát, hanem a po-
litikai m űveltségét magasabb szintre emelni. Mindez 
azzal magyarázható, hogy a nemzettudat sorvadásá-
ból ered ően meghasonlott a lélek és az erkölcsös ma-
gatartás értékét veszítette. 

A magyarságtudat hiánya sajnos a jugoszláviai 
magyar értelmiség szinte minden m ű ködési területén 
fellelhető , ami miatt az egyetemes magyar kultúrához 
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kötődő  kapcsolata mind lazábbá válik. Ennek viszont az 
a következménye, hogy a délvidéki magyarságnak mind 
kevesebb a kapaszkodója, a támasza a nemzeti azo-
nosságának megtartásában, ami el őbb-utóbb a teljes 
beolvadáshoz vezet. Vegyük górcs ő  alá ezt a problémát 
eddig nem vizsgált és elemzett összefüggéseiben. 

Képzőművészetí élet 

A magyar kisebbségek m űvészete, így a képző -
művészet is, az egyetemes magyar és a nyugat-euró-
pai keresztény kultúra elvitathatatlan része. „Gyökerei 
és hajtása, a kortárs alkotók nem az ortodox, bizánci 
kultúrából merítkeznek. Minden szálon elvághatatlanul, 
82 év után is a magyar kultúrához tartoznak. Függetle-
nül az erőszak szülte határoktól." (Hajdú Demeter Dé-
nes) E megállapítás az erdélyi, a felvidéki és a kárpát-
aljai képzőm űvészetre mindenképpen érvényes. Elég 
csak megemlíteni Kós Károly, Sze гvátiusz Jen ő  és Ti-
bor, Gy. Szabó Béla vagy Páll Lajos m űvészetét, a kár-
pátaljai Horváth Anna kerámiáit és szobrait, vagy a fel-
vidéki Szabó Gyula alkotásait. Ez a m űvészet az egye-
temes magyarság kultúrájából, történelméb ő l, népha-
gyományából, életfelfogásából táplálkozik. Alkotói mil-
lió gyökérrel kötődnek e nép világához. Az ilyen m űvé-
szekbő l „soha sem lesz internacionalista bolsevik, vagy 
ennek továbbfejlesztett példánya, kozmopolita világfi. 
Az ilyen, Isten áldta-verte m űvészember, megmarad 
erkölcsi elveihez ragaszkodó, h űséges magyar alkotó-
nak. Aki úgy válik európaivá, hogy a magyar lelkiséget 
és a nemzeti érzést modern szemlélettel, tökéletes 
mesteri tudással felvértezve az egyetemes m űvészet 
eszközeivel önti formába." (Hajdú Demeter Dénes). A 
kisebbségben él ő  m űvésznek mindemellett más, több 
feladata is van. M űvészetével adjon hangot a határon 
túlra kényszerült magyarság gondjainak, örömének, ré-
szese, hordozója legyen közösségi problémáinak, és 
mindezt tudatosan vállalja is. 

A jugoszláviai magyar képz őm űvészet sem gyö-
kértelen. (Igaz, hogy az utóbbi 56 év kommunista, majd 
nacionalis id őszaka sajnos nem ismeri el a „jugoszlávi-
ai magyar képzőművészet" meghatározását. Szüksé-
ges azonban megjegyezni, hogy néhány éve a JMMT 
szervezésében létrejött ugyan egy id őszakos vándorki-
állítás, amely a jugoszláviai magyar fest őket kívánta 
egybefogni, de a „testvériség-egység" elve továbbra is 
érvényesül. Ennek ürügyén a kiállításon szerb alkotók 
is jelen vannak, ezért ezt a rendezvénysorozatot nem 
lehet a jugoszláviai magyar képzőm űvészet sereg- 
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szemléjének nevezni.) A két világháború közti évek-
ben, de közvetlen a háború utáni id őszakban is a délvi-
déki magyar alkotók szorosan köt ődnek az egyetemes 
magyar képzőművészethez. Húsvéth Lajos, Balázs G. 
Árpád, Baranyi Károly, Farkas Béla, Almási Gábor vagy 
Pandúr Lajos m űvészete rá a példa. A Nagybányai M ű -
vésztelepnek is voltak vidékünkrő l látogatói, s ez a stí-
lusukon is fölfedezhető . Az újabb generációk soraiban 
azonban már hiába kutatnánk hasonló köt ődések után, 
ennek a nyomára sem bukkanhatunk. 

Nézem a kiállításokat, amelyekb ő l hetente több 
is van, hallgatom a nyilatkozatokat és a kritikákat, és el-
uralkodik rajtam a kiábrándultság, mert képz őm űvé-
szeink nagy többségének rólunk, jugoszláviai magya-
rokról, nincs semmi mondanivalója. A képeken általá-
ban idillikus, már-már giccses táj, fák, bokrok, romos 
tanya látható, amelynek a látványa nem kelt a néz őben 
semmiféle érzést, gondolatot. A képz őművésznek a 
szemlél ő  számára nincs semmi mondanivalója, hisz 
ezek az alkotások nem is ezzel az indítatással készül-
tek. Valószín ű leg csak az volt az alkotó célja, hogy a 
kispolgári ízlést valamilyen formában kielégítse, vagy a 
különféle izmusok utánzásával készült alkotásokkal 
gondolati szegénységét palástolja. A témaválasztásnál 
nem veszik figyelembe az egyetemes magyar kulturá-
lis értékeket, a történelmet, népünk sorskérdéseit, mert 
nem is ezzel a szándékkal nyúlnak a témához, így nem 
is várható el, hogy rólunk bármit is el szándékoznak 
mondani. Én még nem találkoztam a vidékünkön olyan 
m űvésszel, aki a m űvészetrő l hasonlóan vallott volna, 
mint például Szervátiusz Tibor: „Az én célom az, ha 
magyarul beszélünk, akkor tudnunk kell azt is, hogy ne-
künk nem csak a nyelv az anyanyelvünk, hanem ahogy 
már Kodály is megmondta, a zene is épp olyan anya-
nyelvünk, mint a beszéd. De éppen ilyen anyanyelvünk 
és régente sokkal inkább az volt, a magyarság m űvé-
szeti megnyilvánulása is. Én ezt magyarul akartam el-
mondani. Ennek a magyar népnek, aki itt él. És nem 
mai nyugati nyelven és nem régi nyugati nyelven, nem 
görög nyelven." Létezik-e ma ilyen jugoszláviai magyar 
képzőm űvészeti nyelv, amely a magyar kultúrából, a 
magyar történelembő l vagy a magyar életbő l fakad, 
amely millió gyökérrel kapaszkodik az egyetemes ma-
gyar kultúrához, amelynek nyelve is, bár rendelkezik a 
helyzetébő l adódó sajátságokkal, de lényegében az 
egyetemes magyar kultúra vonulatába tartozik. Léte-
zik-e ilyen értelemben délvidéki magyar képz őm űvé-
szet, mint ahogyan létezik ilyen szellemiséget is tükrö-
ző  erdélyi vagy felvidéki? Képz őm űvészeti múltunkról 
még el lehet ezt mondani, de a jelenkorról már kevés- 
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bé. Alig lehet vidékünkön fellelni olyan ma él ő  és alko-
tó szobrászt, festő t vagy keramikust, aki témaválasztá-
sában a magyar történelem mozzanatait, tragédiáinkat 
vagy dicsőségeinket, kultúránk nagyjait ábrázolta vol-
na, vagy néphagyományainkból, legendakincsünkbő l 
merített volna ihletet magas színvonalat képviselve. 
Igazságtalanok lennénk, ha nem említenénk meg azt a 
pár kivételt, akik legalább részben vagy olykor-olykor 
visszanyúlnak a gyökerekhez. A zentai Verebes 
György és Mezei Erzsébet, a székelykevei Péter Lász-
ló, a szabadkai Nemes Fekete Edit és Gyurkovics Hu-
nor alkotásai némi reményt jelentenek egy délvidéki 
magyar képz őm űvészeti nyelv megteremtéséhez. Kü-
lön kell szólni Dudás Antal és Urbán Gábor munkássá-
gáról. Dudás festményein ugyanis egy elt ű nő  világot je-
lenít meg szociografikusan, a falu és egyben a jugo-
szláviai magyarság pusztulását. Az egykézésb ő l ered ő  
magárahagyatottságot, a kilátástalan öregkort és az el-
származottak szomorú, otthonra vágyó emlékeit tárják 
föl ezek a képek, rádöbbentve a néz ő t az utódnélküli-
ség nemzetpusztító b űnére. Urbán Gábor pedig talán 
az egyedüli festőnk (volt, mert már évek óta Magyaror-
szágon dolgozik), aki neves magyar költ ők, mint példá-
ul Nagy László költészetét a képzőm űvészet eszközei-
vel is megjelenítette magas h őfokon. Természetesen a 
felsorolás nem a teljesség igényével készült. 

A felsoroltak ellenére mégis azt kell megállapíta-
ni, hogy a jugoszláviai magyar képz őm űvészet nem 
rendelkezik olyan alkotóval, aki például Szervátiuszhoz 
hasonlóan 13 évig vésné, gyötörné a fekete andezit k ő -
tömböt, hogy Ady portréját megalkossa, és benne az 
egész magyarság sorsát elmondhassa. Ezért összege-
zésként sajnálattal kell megállapítani azt a szomorú 
tényt, hogy az egyéni fölvillanásokat kivéve, a jugoszlá-
viai magyar képz őm űvészet nem a magyar kultúrában 
gyökerezik. 

A félreértés elkerülése végett azt mindenképp ki 
kell hangsúlyozni, én nem azt óhajtom, hogy minden 
képzőm űvészünk a témáját a magyar kultúrából merít-
se, de azt igen, hogy gondolatokat közvetítsen, hogy 
legyen mondanivalója rólunk, az emberiségr ő l, a vilá-
gunkról, és ha módjában áll, akkor tegye azt a mi anya-
nyelvünkön, de semmiképp sem gyökértelenül. Mert 
minden fölfedezés, találmány, értéket teremt ő  új stílus-
irányzat, még a legegyénibb is, nem légüres térben, 
minden el őzmény nélkül keletkezett, hanem az el őző  
korok kultúrájából táplálkozott. Gyökeret verni pedig 
csak hazai talajba lehet, vagy ha mégsem, akkor az 
már a nemzetváltás mezsgyéjén mozog. 

A legelszomorítóbb a helyzet az építészetünk-
ben. Annak ellenére, hogy városaink, településeink a 
századforduló magyar építészetének a stílusjegyeit 
tükrözik, fő leg a magyar szecesszió dominál, az utóbbi 
80 évben épült épületeken mégis mindenütt egy idegen 
stílus a jellemző .  El  kell ismerni ugyan, hogy Magyaror-
szágon is a kommunizmus id őszakában a rendszer 
szellemében fogant stílustalan kockaépületek vóltak di-
vatban, mégis lett volna lehetőségünk, például az egy-
házi építményeknél a hagyományainkat életre kelteni. 
Erre nem lehet mentség a sz űkös anyagi lehetőség. 
Ezzel kapcsolatban azon is el lehet töprengeni, hogy 
amikor a délvidéki magyarság nemzettudat-hiánya már 
a teljes beolvadásunk rémképét vetíti elénk, a most 
épülő  templomainknak védszentjei miért nem lehetnek 
magyar szentek? Most, a kereszténységünk ezeréves 
évfordulóján, miért ne lehetett volna az Árpád-házi 
szentek közül védőszentet választani, ezzel is erősít-
ve nemzeti önbecsülésünket? De erre a nemzettudat-
hasadásos helyzetre senki sem ad magyarázatot. Né-
mi reményt nyújtanak ugyan Horváth Lehel épít őmér-
nök és Tóth Vilmos építész organikus stílust követ ő  al-
kotásai, vagy a nagy ritkán fel-felbukkanó Makovecz 
Imre által tervezett épülettervek, de a délvidéki sárba 
ragadt ízlésünk a továbbiakban is meggátolja minden 
szép álom valóra váltását. 

Hogy képzőm űvészetünk gyökértelensége és 
semmitmondása vagy a tömeges igénytelenség miért 
kap mégis pozitív elbírálást, annak csak az lehet a ma-
gyarázata, hogy kritikusainkat nem érdeklik ezek a 
problémák. Nem tartják fontosnak ezeket a hiányossá-
gokat vagy azért, mert nem magyar nemzetiség űek, il-
letve nem magyar érzelm űek, vagy mert nem ismerik, 
de nem is érdeklik őket a mi sorskérdéseink. S őt, min-
den magyar vonatkozású dolgot elítélnek, kigúnyolnak, 
és ha lehet, létrehozását meg is gátolják. Tipikus példa 
erre Kalmár Ferenc szoborterve, amelyet Szabadkán, 
a honfoglalás millecentenáriumán akartak felállítani, de 
épp az említett szellemiség ű  szakemberek (köztük ma-
gyarok)ellenvéleménye miatt ez füstbe ment. A leírtak-
ban az a legelszomorítóbb, hogy a magyar szellemiség 
és tudat terjesztésének épp a hatalomhoz dörgöl ődző  
és a hatalmat bitorló magyar értelmiségiek a legbuz-
góbb kerékkötő i. 
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Zenei élet 

A jugoszláviai magyar zenei élet a '80-as és a 
'90-es években, a kedvez őtlen körülmények ellenére 
is, színvonalasnak, felfelé ível őnek mondható. Ez a 
megállapítás mind a klasszikus, mind a népzenére vo-
natkoztatható. A teljes valóság azonban az, hogy a ju-
goszláviai magyarság zenei m űveltségét tekintve két 
részre szakadt. Létezik egy igen jelent ős réteg, amely 
szolid zenei képzettséggel rendelkezik, rendszeres 
koncertlátogató, sokszor maga is amatőr muzsikus, il-
letve a népzene kedvel ője, gyűjtője vagy aktív m űvel ő -
je. A másik oldalon pedig áll a tömeg, amelynek zenei 
igénye megrekedt a legsilányabb m űdal és a muskátli 
zene színvonalán. Természetesen az ilyen fajta meg-
oszlás a legtöbb nemzetnél vagy népcsopo гtnál jelen 
van. Itt most lényegesebb az a kérdés, hogy a mi ese-
tünkben ezért ki, és ha van ilyen, akkor az mennyiben 
felel ős. Elsősorban az értelmiség felel ősségét tartva 
szem elő tt, szükséges ezt a vizsgálódást elvégezni, 
elemezve a zenei oktatást, a népm űvelést, a médiu-
mok ez irányú szerepét, a zenei közéletet stb. 

Dicséretre méltó az a tény, hogy a jugoszláviai 
magyarság, számarányát tekintve, megfelel ő  számú 
zeneszerzővel rendelkezik. Még biztatóbb az, hogy itt 
minden korosztály képviselve van, és minden generá-
ció a munkásságát a magyar zene hagyományából épí-
ti fel. Fő leg a népdal ihleti meg zeneszerz ő inket, mint 
például Király Ern ő t, Megyeri Lajost, Molcer Mátyást 
vagy Verebes Ern őt. Fő leg Megyeri Lajos munkássága 
kiemelked ő , de sajnos, amint az már felénk lenni szo-
kott, külföldön elismertebb, mint itthon. A magyar zene-
m űvészek szintén magas színvonalat képviselnek. Te-
hát e téren létezik egy jugoszláviai magyar zenei anya-
nyelv, amely szorosan kapcsolódik az egyetemes ma-
gyar zenem űvészethez. Az viszont már sajnálatos, 
hogy e zeneszerz ők tevékenységét a közönség részé-
rő l egy óriási közöny övezi. Ékes bizonyíték erre az a 
szégyenletes kisszámú hallgatóság, amely a jugoszlá-
viai magyar zeneszerzők koncertsorozatán megjelenik. 
Még a helybeli zenetanárok sem tartják sokszor érde-
mesnek meghallgatni kollegáik alkotásait. Ez arra en-
ged következtetni, hogy a hangversenyek közönségé-
nek egy jelentős része el ő ítélettel viseltetik az itteni ze-
neszerzők munkája iránt, s sznobizmusból vagy azért, 
mert az új stílust és irányzatokat nem képes könnyen 
befogadni, nem kíván részt venni e rendezvényeken. 

Örvendetes dolog viszont az utóbbi évtizedek-
ben a népzene reneszánsza. Arról, amir ő l a II. világhá- 

A~ RA<<S  

ború utáni években azt feltételeztük, hogy e vidéknek 
nincs is jelentősebb népdalkincse, a kutatások és a ki-
tartó gyűjtések nyomán bebizonyították, hogy mi sem 
vagyunk e téren szegényebbek másoknál. Ebben leg-
jelentősebb érdeme van dr. Burány Bélának, Bodor 
Anikónak, Szöllősy Vágó Lászlónak, Király Ern őnek, 
Dudás Anikónak és még néhány elszánt gy űjtőnek. Az 
utóbbi években az archaikus vallásos énekek gy űjtése 
vett lendületet, ami a kommunista id őszakban el sem 
volt képzelhető . De nem csak a gy űjtés, hanem a zené-
lés, a dal, a tánc is új lendületet kapott, és az a biztató, 
hogy ezt fő leg a fiatalok karolták föl. Az utóbbi években 
egy egész csapat népdalénekes, zenész, táncos, illet-
ve zenekar robbant be zenei életünkbe, s ők nemzetkö-
zi téren is az élvonalhoz tartoznak. A népnevelés és az 
önképzés itt csodát tett, de e csodának része az anya-
országból érkező  mind nagyobb mé гetü információára-
dat, és egyáltalán a fiataloknak ez a magatartása, hi-
szen tiltakozásként is felfoghatjuk az utóbbi években 
megerősödött magyarellenes, a nemzetet veszélyezte-
tő  nyomás ellen, amire ellenreakcióként ilyen módon 
válaszoltak. 

Ennyi örvendetes dolog sajnos már nem mond-
ható el a hivatalos zenei oktatásról. Az általános isko-
lákban az énektanítás már évtizedek óta tized- vagy 
huszadrend ű  tantárgy, ha oktatják is, azt nem magyar 
szellemben teszik, a magyar zenét és a népdalt csak 
mutatóba mint a „testvériség és egység" egyfajta bizo-
nyítékaként említik. AKodály-módszer a jugoszláviai 
iskolákban, ha nem is kifejezetten tiltott, de semmiképp 
sem kívánatos. Annak ellenére, hogy a zeneiskolai ok-
tatásunk magas színvonalú, kiváló zenészeket nevel-
nek, de a Kodály-módszert itt sem alkalmazzák, pedig 
a kecskeméti Kodály Intézet alig 100 km-re van példá-
ul a szabadkai zeneiskolától. A magyar zene és a nép-
dal oktatásának hiánya, de azt is mondhatnánk tiltása 
a hatalom részérő l, a megsemmisítésünk, beolvasztá-
sunk tudatos eszköze. Ezért nagy felel ősség hárul a 
magyar iskolák pedagógusaira, mert ha ők egészséges 
nemzettudattal rendelkeznek, akkor a tiltás ellenére is 
módot találnak becsempészni az oktatásba, beoltani a 
tanulókba a magyar zene és a népdal szeretetét. A 
gond csak az, hogy a tanító- és tanárképz ő  karokon 
nem képeznek ilyen szellemiség ű  pedagógusokat, a 
hatalom magyarellenes politikája miatt nem képesek 
egészséges nemzeti szemlélet ű  és lelkületű  pedagó-
gusokat nevelni. Ezért ebben a küzdelemben csak 
azokra az oktatókra számíthatunk, akiket a családban 
megfelelő  nemzettudattal vérteztek föl. Ha viszont szá- 
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mításba vesszük azt a tényt, hogy a kisebbségi sors-
ban felnövők harmadik vagy negyedik generációjánál 
tartunk, akiknek a magyar kultúráról szerzett ismerete-
ik végtelenül hiányosak, hisz az iskolában err ő l nem 
hallhattak semmit, így magyarságtudatuk sem megfe-
lelő . Ezért mind kevesebb az esély arra, hogy a gyer-
mekekben a család alakítsa ki a megfelel ő  nemzettu-
datot, ami olyan pedagógusokat tudna a kés őbbiekben 
biztosítani, akik a magyartalan tantervek ellenére is, tu-
datosan vállalva magyarságukat, nemzeti szellemben 
hajlandók nevelni a fiatalokat. 

Még elszomorítóbb a helyzet az elektronikus 
média zenei m űsorpolitikáját illetően. Pedig a népneve-
lésben rájuk vezető  szerep hárul, hisz a tömegekre a 
legnagyobb hatása a tévének és a rádiónak van. Ezért 
az ott dolgozó értelmiségieknek e vonatkozásban óriá-
si a felelősségük. Mivel a zenének nemcsak szórakoz-
tatási célja van, hanem léleknevel ő  is, ezért a rádiónak 
valamint a tévének is „egyrészt ki kell elégítenie el őfi-
zető i túlnyomó részének a jogos igényeit ... a szóra-
koztató zene irányában, másrészt nyomról-nyomra, lé-
pésrő l-lépésre magasabbrend ű  zenekultúrát kell a sok 
százezer rádióhallgató lelkében elültetni" (Káldor Já-
nos). Természetesen ezt nagyon vigyázva, körültekin-
tően kell végeznie, hisz a rádióhallgatók nagy többsé-
ge amint meghallja, hogy a m űsorban majd komolyze-
nét fognak sugározni, rögtön elcsavarja a rádiót. Biztos 
az, hogy a zenei szerkesztő t kétségek gyötrik az ará-
nyok meghatározásakor, de az olyan egyoldalúság, 
ami például a Szabadkai Rádióban jelen van, már meg-
engedhetetlen. Mert nem követ-e el b űnt az a zenei 
képzettséggel rendelkez ő  értelmiségi, aki a jugoszlávi-
ai magyarságot zenei analfabetizmusra ítéli? Mélyen 
erkölcstelen és elítélend ő  dolog, „ha valaki olyan kultu-
rális árut, portékát ad el az egyszer űbb embereknek, 
amellyel ő  maga nem él, sőt azt megveti, lenézi. A jó 
üzlet miatt azonban gátlástalanul él a társadalmi hierar-
chia alsóbb szintjén él ő  néprétegek ízlésének, igényes-
ségének primitív szinten tartásával." (ifj. Fasang Árpád) 
Ez a magatartás sajnos mind a jugoszláviai magyar té-
vében, mind a magyar m űsorokat is sugárzó rádiókban 
jelen van, ami miatt az ott dolgozó értelmiségieket tar-
tom felel ősöknek. A kis számú és gyenge hatósugarú 
kereskedelmi médiumoknál ez a hozzáállás még vala-
mennyire érthető , ami nem jelenti azt, hogy meg is bo-
csátható, de a közszolgálati tévé és rádió esetében ez 
a magatartás már társadalmilag károsnak mondható. Itt 
elsősorban az újvidéki, valamint a szabadkai tévét és 
rádiót kell górcs ő  alá venni. Fő leg a Szabadkai Rádiót, 
mivel a többi a szerb nacionalista hatalom teljes irányí- 
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tása alatt áll, így érthet ő , hogy nem a délvidéki magyar-
ság érdekeit kívánja szolgálni. A Szabadkai Rádió vi-
szont a magyar többség ű  szabadkai és magyarkaní-
zsai önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért jogosan 
várhatnánk el, hogy a magyarság kulturális felemelke-
dését segítse, amellett, hogy szórakoztat is. Ezzel 
szemben mi tapasztalható? A klasszikus zenének a 
Rádió m űsorában már évek óta hírmagja sincs, de 
nemcsak a komolyzene van szám űzve a m űsorpolitiká-
ból, hanem az egyházi zene, a könnyebb fajsúlyú, de 
épp olyan értékes operett, a régi magyar zene, s őt még 
a mindenki által élvezhető  csárdások és nóták sem 
kapnak elég teret. Ehelyett vég nélkül közvetítik az ér-
téktelen, idegen nyelv ű  diszkózenét, amelyre csupán 
egy sz ű k hallgatósági kör tart igényt. E zenei m űsor-
politikának a legelfogadhatatlanabb és bírálatot érdem-
lő  része mégis a zenés üdvözletek zenei anyagának 
minősége. Az még csak érthet ő , hogy egy közszolgála-
ti rádió úgynevezett „muskátli"-zenét is sugároz, de az 
megbocsáthatatlan, hogy ezt olyan zenekarok szere-
peltetésével teszi, amelyeknek a zenei produkciójuk 
már-már min ősíthetetlen. Nem csak a hangszerelés is-
meretlen a számukra, de nagyrészük a kottát sem is-
meri. Hamisan, pontatlanul játszanak, ismeretlen el őt-
tük a légzéstechnika, a kulturált éneklés követelménye, 
a dalok szövegei a jó ízlés határát súrolják, és ennyi hi-
ányosság ellenére mégis helyet kapnak a m űsorban. 
Ezzel a m űsorszerkesztő  tudatosan terjeszti az igény-
telenséget, zülleszti a lakosság zenei müveltségét, ze-
nei analfabetizmusra ítélve a délvidéki magyarságot, 
annak a gondolata pedig már föl sem merül benne, 
hogy a rádió ízlést is formálhatna, és kulturált szokáso-
kat alakíthatna ki. 

Tudom és elismerem, hogy a Szabadkai Rádió 
nehéz helyzetben van, amikor ezerréteg ű  hallgatósá-
gát jól akarja szolgálni. Nem kétséges, hogy a könny ű -
zene sugárzását megfelel ő  mennyiségben, min őség-
ben és a magyar, valamint az idegen nyelv ű  zene-
számok ésszerű  arányát szem el ő tt tartva kell megten-
nie, de a rádióban dolgozó értelmiségnek „ezen kívül 
arra is kell törekednie, hogy ... a zenei ízlést és m űvelt-
séget megfelel ő  zenei előadások, magyarázatok, nem 
unalmas, de könnyen érthet ő , élvezetes zenei rádiópe-
dagógia útján fejlessze." (Káldor János). És mivel ez a 
rádió a magyar kisebbség intézménye is, az is a felada-
ta lenne, hogy a m űsorával, amiben a zenének kiemelt 
szerepe van, a nemzettudatot is er ősítse. Zenei m ű -
veltségünk fejlesztésében ez lenne az egyik, de az is 
lehet, hogy a legfontosabb feladata. 
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Színházi élet 

A jugoszláviai magyar hivatásos, illetve amat ő r 
színjátszásról a médiumokban bár nap mint nap jelenik 
meg valamilyen tudósítás, interjú, kritika, bemutató-el ő -
zetes, stb., mégis, ha valaki ennek az értékelésére 
szánja rá magát, annak többszörösen meg kell fontol-
nia azt. Fő leg azért, hogy a jobbítás szándékával írt bí-
rálat nehogy a kiábrándultság vagy a sért ődöttség mi-
att visszavesse a munkát. A jugoszláviai magyar köz-
életben ugyanis bármiféle alkotás kritikáját, ha az nem 
egyértelmüen pozitív, az alkotó a személye iránti sérte-
getésként könyveli el. Ilyenkor nem használ a legmeg-
győzőbb érvelés vagy a tények felsorolása sem, mert 
az esetleges válasz nem a bírált tárgyra, hanem a bírá-
ló személyére szorítkozik, és a megbírált nem a maga 
igazát bizonygatja, hanem a kritikus tudását, képessé-
geit vagy a bírálatának jogosságát kérd őjelezi meg. Így 
a jugoszláviai magyar kultúra kritikája vagy csak dicsé-
rő  vagy személyes vádaskodásba torkollik, és ezt a kri-
tikusok általában nem hajlandók vállalni. Emiatt sok-
szor az értéktelen alkotások kapnak nagyobb publici-
tást, de az sem ritka, ha csak ezekrő l ír a sajtó. Ami 
még elszomorítóbb, hogy emiatt a nem őszinte értéke-
lések miatt nem alakulhat ki egy egészséges irodalmi, 
művészeti, publicisztikai, közéleti vita, ami az értékek 
megszületését serkentené. Ezt még bonyolítják a kü-
lönböző  érdekcsoportok párharcai, aminek az a követ-
kezménye, hogy a csoporton belüliek alkotásairól csak 
jót szabad írni, mert ezt várja el a párt- vagy a csoport-
ideológia, a másként gondolkodók vagy az eretnekek 
munkáit pedig erény elmarasztalni. 

Vállalva e veszélyeket, mégis megpróbálok egy 
szubjektív értékelést adni arról, hogy mennyire van je-
len az egyetemes magyar kultúra a jugoszláviai ma-
gyar színjátszásban. Mindenképp ki kell hangsúlyozni, 
hogy ez az értekezés nem esztétikai bírálatot kíván 
mondani, nem a színjátszás színvonalát akarja feltér-
képezni, csupán azt vizsgálja, hogy Thalia papjai az 
egyetemes magyar kultúra révén mennyire tudják a ju-
goszláviai magyar kisebbségben erősíteni a nemzeti 
öntudatot, az anyanyelv szeretetét, mennyire szolgál-
ják a megmaradásunkat, a lakosság m űvelődését és 
mindenképpen azt, hogy ezt a nemes feladatot mennyi-
re tudatosan vállalják. 

Gerold László a Száz év színház (Forum, Újvi-
dék, 1990.) cím ű  könyvében a magyar színház szere-
pét az első  világháború végéig a következ őkben hatá-
rozza meg: „a nyelv m űvelése, a nemzeti kultúra szol- 
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gálata, az erkölcsi jobbítás, a kellemes id őtöltés, a m ű -
veltség terjesztése, a hazafiasság ápolása, a közéleti-
ség, a politizálás, a létezés bizonyítása, a mulattató ki-
kapcsolódás, stb.". Természetesen mindezek a funkci-
ók a különböző  korokban és politikai helyzetekben 
más-más hangsúlyt kaptak és a színház feladatkö-
rében különböz ő  mértékben tükröződtek. Azt azonban 
meg kell állapítani, hogy a magyar társadalom felível ő  
korszakaiban, mint például a felvilágosodás korában 
vagy a reformkorban, a nyelvm űvelés és a nemzettudat 
erősítése a színjátszásban kiemelt szerepet kapott. A 
trianoni békediktátum után a határon túlra szakadt ma-
gyarok számára a színházaknak, legtöbbször sajnos 
csak az amatő r művelődési egyesületeknek, a már fel-
soroltak mellett, a nemzetmegtartó szerepet is fel kel-
lett vállalniuk. A két világháború között a kultúregyesü-
letek (hivatásos színház ugyanis nem m ű ködhetett) 
méltóképpen betöltötték ezt a szerepet, természetesen 
az erejükhöz és színvonalukhoz mérten, ami semmi-
képp sem jelenti azt, hogy az igényeket teljes mérték-
ben kielégítették. A hivatásos színjátszást ugyanis az 
amatőr együttesek teljes mértékben nem pótolhatják. 
Ezért a vizsgálódásunk tárgya, hogy vajon a mostani 
délvidéki magyar színjátszás mindezt a szerepet ké-
pes-e betölteni. 

Jugoszláviában csak két önálló hivatásos ma-
gyar színház létezik, az Újvidéki Színház és a szabad-
kai Kosztolányi Dezs ő  Színház. A másik szabadkainak, 
a Népszínháznak egy igazgatás alatt álló szerb és ma-
gyar társulata van, a Gyermekszínháznak viszont nincs 
önálló két társulata, csupán külön magyar, illetve szerb 
nyelvű  előadásokat mutat be. A risti ć i színház említést 
sem érdemel, viszont szólni kell a Tanyaszínházról, 
amely ugyan nem mint intézmény m űködik, hanem a 
Színm űvészeti Akadémia hallgatóiból és amat ő r színé-
szekbő l néhány hétre összeállt csoportról van szó. 
Mindehhez szorosan köt ődik még az újvidéki Színm ű -
vészeti Akadémia, és ezek együttesen alakítják a hiva-
tásos jugoszláviai magyar színházi életet. 

A hivatásos jugoszláviai magyar színjátszás 
szerepét tekintve sajnálattal kell megállapítani, hogy a 
már felsorolt számtalan funkcióból mára csupán a mu-
lattató kikapcsolódás és amint Torok Csaba írja, „a lé-
tezés bizonyítása" maradt meg, viszont kiemelt jelent ő -
séget kapott a színészi, illetve a rendez ő i önmegvaló-
sítás lehetősége, amely időnként kiemelkedő  színvo-
nalú el őadásokat produkált. Ez utóbbit természetesen 
csak helyeselni lehet, de csak addig, amíg nem válik 
öncélúvá, a színészi vagy a rendez ő i alkotás egyedüli 

2001.  І . vf.1.  z.  



17 Magyarságtudat-hasadás 

céljává. A kommunista id őszak állami finanszírozása 
Ugyanis olyan lehetőséget nyújtott a színházaknak, 
hogy azok m ű ködését a közönség anyagi támogatása 
nem befolyásolta. Ezért a színházaknak nem volt feltét-
lenül fontos a közönség igényeihez, még kevésbé az 
ízléséhez alkalmazkodniuk, s ő t kínálta a lehetőséget, 
hogy a színészek és a rendezők a saját színészi, ren-
dező i ambícióiknak hódoljanak, miközben a néz ők, 
sokszor épp emiatt magára hagyták a színházat. Az 
idegen irányzatok felel ő tlen és gátlástalan majmolásá-
val, a külsőségek, az öncélú formák és kifejez őeszkö-
zök, Latinovits szavaival szólva „táj-idegen formai ele-
mek, szatirikusabban szólva (busz-elemek" alkalmazá-
sával olyan színjátszási stílust er ő ltettek a nézőkre, 
hogy azok fokozatosan elfordultak a színháztól. Ezt 
még fokozta az a m űsorpolitika, amely a délvidéki ma-
gyarság problémáiról, súlyos gondjairól, fogyatkozásá-
ról, nemzettudat-vesztésérő l, világgá futásáról, stb. 
nem akart tudomást venni. Már a darab megválasztá-
sakor az igazgatók gondosan ügyeltek, nehogy a hata-
lom magyarkodással vádolja meg őket, miközben az 
öncenzúrázással átestek a ló másik oldalára. Ennek a 
szemléletmódnak az lett a következménye, hogy f ő leg 
idegen szerz ők m űveit tűzték m űsorra, amelyekben 
egy szó sem hangzott el a magyarság említett gondja-
iról, ami miatt a néz ők tő lük idegennek érezték a szín-
házat, miközben az el őadásokra éhes közönség nem 
volt képes az ilyen jelleg ű  kultúrigényét kielégíteni. Pe-
dig „többször elhangzott már különböz ő  fórumokon, 
hogy csak azzal tudunk hatni a világban, ami a mienk: 
a mi valóságunkból, a mi életünkb ő l szervesen kihajtó. 
Furcsa és életképtelen és groteszk is, ugyebár 
(álgroteszk), az a növény, amelynek gyökerei Németor-
szágba vagy Angliába nyúlnak, leveleit pedig a pesti 
aszfalton hajtja. Más az éghajlat, nem is beszélve a tár-
sadalmi berendezkedésrő l.... Aki nincs tisztában a tar-
talommal, vagy képtelen azt átélve kifejezni, mindig a 
formákhoz menekül. Nagykép űséggel álcázza tudat-
lanságát, alkalmatlanságát, helyesebben impotenciáját 
— nem ismeri mesterségét, amelynek tárgya, anyaga és 
vágya az ember."(Latinovits Zoltán). 

A jugoszláviai magyar színészképzésben sajnos 
nagy hiányosságok vannak. Ebben nem csak a Szín-
m űvészeti Akadémia oktatási színvonala a vétkes, ha-
nem és sokkal inkább a középiskolai képzésünk. Mivel 
a Fő iskola hallgatói általában a különböz ő  szakiskolák-
ból verbuválódnak, ahol az alapm űveltség oktatása 
csak tizedrangú feladat, gimnáziumi érettségije a szí-
nészjelölteknek, különösen a korábbi években, csak el- 
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vétve akadt, ezért a végzős színészek általános m ű -
veltsége nem kielégítő . A teátrális gesztikulálás, amely 
legtöbbször nincs összhangban a mondottakkal, még 
kevésbé szolgál a gondolat hangsúlyozására, ami az 
egyedüli célja lenne, vagy a m űveltséget bizonyítani 
igyekező  felvett póz és a finomkodó, nem a jellembő l 
fakadó beszédstílus általában a fogyatékosságokat pa-
lástolja. Sok színész nyilatkozata általában csak a „csi-
nálásra" szorítkozik, a m űvészi hitvallás a vallomásuk-
ból rendszerint kimarad. Azért van számos jó példa is, 
legutóbb Kovács Frigyes társulatigazgató fogalmazta 
meg a szabadkai színtársulat újraélesztésekor a szín-
háza szerepét: a közönség „kérje t ő lünk számon az 
igényességet, az ember, a humánum felmutatását, 
mert az igazmondás nem csak eltökéltségünk, hanem 
kötelességünk, hitvallásunk mozgatórugója..." (Meghí-
vó az 1994. X. 7. bemutatóra.) Az 1999-es évadnyitón 
a színészekrő l Kovács elmarasztalóan azt is megje-
gyezte, hogy a szabadkai színészek általában nincse-
nek ott az irodalmi rendezvényeken, a tárlatmegnyitó-
kon, a színház egykori nagyjainak a temetésén, és az 
új színház épülettervének a bemutatásán sem voltak 
jelen. Ez azt jelenti, Kovács szerint, hogy színészeinket 
egyáltalán nem érdekli a színházunk múltja, sem a jö-
vője, de a jelenre is csak pislantanak egyet. Hol van a 
színész etikája és a m űveltség utáni vágya? Pedig „a 
színész hiába születik m űvészi adománnyal, mestersé-
gét m űvészi fokon csak szakmájának különleges isme-
retében tudja megszólaltatni"- írja Latinovits. A színé-
szek nyelvi készségérő l Nánay István a Színház c. lap 
főszerkesztő-helyettese és az 1999-es kisvárdai feszti-
vál művészeti tanácsának tagja a következ őképpen 
nyilatkozott: „a magyar nyelv, a magyar beszéd terén 
nagyon erős romlás tapasztalható. A színészek kép-
zettsége is megkérd őjelezhető , ami a beszédtechnikát, 
m űvészi beszédet illeti. Amikor a produkcióban meg-
szólalnak, nagyon sok baj van energiamennyiségben, 
hangsúlyokban, hanglejtésben... minden színészi kife-
jezés általános: vagy kiabálnak, vagy suttognak, nin-
csenek átmenetek, árnyalatok, mélységek, nincs mö-
göttese a szövegnek, a szítuációnak, ami részben kép-
zési probléma..." (Magyar Szó, 1999. VI. 20.) 
Nánaynak ez a megállapítása természetesen az egész 
határon túli színjátszásra vonatkozott, de ha szem el őtt 
tartjuk, hogy a határon túlra szakadt magyar lakosok 
közül mi, délvidékiek beszélünk a legszíntelenebbül és 
a legkevertebb nyelven magyarul, akkor nem kétséges, 
hogy ez a kritika ránk hatványozottan érvényes. A szín-
telen nyelvezet, a gondolatszegénység és a nehézkes 
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kifejezési készség oka legfőképp az irodalmi m űveltség 
hiányosságában keresend ő . Ennek ellenpéldáját nyúj-
totta Daróczy Zsuzsa m űvészete (a múlt id ő  azért indo-
kolt, mert elhagyta vidékünket). Irodalmi jártasságát az 
is bizonyítja, hogy már a rendszerváltás el őtt, amikor 
még Pilinszky költészete csak megt ű rt, de inkább el-
hallgattatott volt, ő  egyedül, minden támogatás nélkül 
egy egész estet betöltő  Pilinszky-m űsort mutatott be. 
Képzettségét Weöres Sándor Psyché c. versciklusá-
nak a bemutatása is meger ősíti. Hogy tehetsége csak 
az egyéni alkotásokban tudott felcsillanni, annak egye-
düli oka a szakmai féltékenység és a gáncsoskodás. 
Az a méltatlan csönd is, ami Daróczy m űvészetét körül-
veszi, abból ered, hogy a színházzal szembeni igé-
nyessége megkérd őjelezi mások sikereit. Mi más lenne 
a magyarázata annak, hogy nevét már évek óta meg 
sem említik, miközben nap mint nap jelennek meg a 
sajtóban a különböz ő  interjúk, színészportrék, vissza-
emlékezések, színháztörténeti írások, stb., amelyekb ő l 
Daróczy Zsuzsa neve rendre kimarad. Azóta a színhá-
zainkban a versmondás a mélypontra süllyedt. Pedig „a 
magyar költészetnél szuggesztívebb, kifejezőbb költé-
szet nemigen akad a világon...A színház m űvészeinek 
tanítómesterei a költők." (Latinovits Zoltán) Épp ezért 
már többször elhangzott az a javaslat, hogy a Tanya-
színház, ha már számtalan magyarlakta falut fölkeres, 
miért nem t űz a műsorára a fő  előadás bemutatása 
előtt néhány könnyen befogadható verset, észrevétle-
nül terjesztve ezzel a magyar kultúrát, az anyanyelv 
iránti igényt és a nemzeti öntudatot. De sajnos az acél, 
amely a Tanyaszínházat létrehozta és útjára elindította, 
az a hivatástudat, hogy az Isten háta mögötti magyar 
falvakba eljusson a magyar szép szó, er ősítve ezzel a 
magyarságtudatot, a reményt a megmaradásra, már 
régen szertefoszlott. Ezt bizonyítja az a m űsorpolitika, 
amely idegen, problémáinktól távol es ő  darabokat mu-
tat be, magyar szerz ő  m űvét csak elvétve játsszák, az-
zal a magyarázattal, hogy az is elég, ha a falusi nép jót 
mulat, és úgy is van elég gondja-baja, ezért nem fon-
tos, hogy az el őadásokon is a saját problémáin rágód-
jon. Még elszomorítóbb az, hogy az utóbbi években a 
Tanyaszínház színészeitő l még véletlenül sem hallani, 
hogy ők küldetést vállalnak. Hogy azért teszik ezt a kü-
lönben áldozatos munkát, hogy a délvidéki magyarsá-
got megerősítsék hitében, a szül őföldhöz való ragasz-
kodásában, nyelvében, kultúrájában és egy kis re-
ményt, magyarságot vigyenek oda, ahol már fogytán 
van a kitartás, a nemzettudat. Nyilatkozataik szerint 
mindez csak egy fő iskolai gyakorlat, ahol alkalmuk van 
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kipróbálni tehetségüket és az addig tanultakat, amit vi-
szont elhallgatnak, hogy teszik ezt minden felel ősség 
nélkül, hisz a falvak közönsége már azért is boldog, ha 
a színpadról magyar szót hallhat. Azt, hogy jóval több 
magyar irodalmat is lehetne nyújtani, megszólaltatni 
Petőfi, Arany, Ady, stb. költészetét, délután a gyerme-
keknek m ű sort adni, az nem is merül fel a rendezők-
ben. De miként lehet elvárni a színinövendékekt ő l, 
hogy ezeknek az elveknek a követ ő i legyenek, ha az 
egyik színházigazgatónk, aki különben annak a 
Ristićnek volt a munkatársa, aki feladatául kapta és 
meg is valósította a szabadkai magyar színház felszá-
molását, így nyilatkozik: „Magyarországot én nem te-
kintem anyaországnak..." (Szabad Hét Nap, 1999. VII. 
21.) Az igaz, hogy a nemzet nagyjai, köztük Ady vagy 
Petőfi, olykor korholták a magyarságot, de hazájukat 
sohasem tagadták meg, amint Pet őfi írja: „Mert szere-
tem, hőn szeretem, imádom / Gyalázatában is nemze-
temet." 

E téren sajnos más színházunk tájékán sem biz-
tatóbb a helyzet. A szép magyar szó, a nemes gondo-
latok lüktetése, a nemzeti öntudat hangsúlyozása, leg-
alábbis a m űsorpolitikát tekintve és a tervek szerint a 
továbbiakban is csak mellékes feladatot jelent. A risti ć i 
elvek ismét kísértenek, miszerint az anyanyelv és a 
nemzeti sajátosságok nem lényegesek, most a global-
izáció és a kozmopolitizmus a divat. Erre lehet ugyanis 
következtetni a következ ő  igazgatói nyilatkozatból: „a 
tervem az, hogy a Monarchia utódállamaiban m űködő  
színházak olyan közös produkciót készítsenek, amely 
az Interneten keresztül kommunikálna egymással, te-
hát egyidej ű leg játszaná 4 — 5 színház ugyanazt. A be-
játszásokat a szatellithálózaton keresztül lehetne meg-
oldani, így eljutnánk a technika segítségével egymás 
színházába. Mert a földi határok lassan lezárulnak, ma-
radnak az égi csatornák." Én nem vagyok meggy őződ-
ve, hogy a délvidéki magyarságnak most ilyen színház-
ra lenne szüksége. Sokkal inkább olyanra, amelyben „a 
konstruktív gondolkozás szilárd, organikus gondolko- 
zást jelent. Elszakíthatatlan a nép legjobbjainak gondo-
lataitól, elszakíthatatlan a Földtő l, amely szült, ápol és 
eltemet. Általánosságban itt nem lehet alkotni... 
Tudósokkal összefogva kellene kibányászni az emlé-
kek és hagyományok s ű rű jébő l, tapasztalatok sokasá-
gából, halott nagyjaink életéb ő l, a művészet jellegébő l 
azokat a csalhatatlan jeleket, jegyeket, amelyek a ma-
gyar színház sajátosságai kell legyenek." (Latinovits 
Zoltán). 
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Szerencsénkre valamivel jobb a helyzet az ama-
tő r színjátszásban, legalábbis ami a szemléletmódot il-
leti. A nemzettudat és az anyanyelv ápolása, a küzdés 
a megmaradásunkért itt els ődleges és hangsúlyozott 
szerepet kapott. Ezt méltón tükrözi egy, a közelmúltban 
meghalt amatő r színész, rendező , népm űvelő , Berta 
Ferenc vallomása: „Rám nagy szükség van, ezt tudom, 
innen én nem moccanhatok semerre. A feladatom csu-
pán annyi, hogy meg ő rizzem ezt a maroknyi, de össze-
tartó közösséget, a magyarjainkat, s azért is vagyok itt, 
hogy merészet álmodjak..." Egyes hivatásos színház-
igazgatóink példát vehetnének róla és tanulhatnának 
tő le nemzet- és hivatástudatot. Az amat ő r egyesületek 
Ugyanis magyar szerz ők m űveinek a bemutatását tart-
jákelsődleges feladatuknak, betöltve ezzel némileg azt 
az ű rt, amit a hivatásosok elmulasztanak. Jobban alkal-
mazkodnak a nézők igényeihez, amit hajlandók ki is 
elégíteni. Legnagyobb hiányosságuk azonban épp eb-
bő l fakad, ugyanis az amatő r tevékenység általában 
nem, vagy csak részben formálja megfelel ő  irányban a 
közönség ízlését. Ez nemcsak a színjátszásra, de még 
inkább a különböző  dalestekre, illetve zenei fesztivá-
lokra vonatkozik. Jellemző  példája ennek a toron-
tálvásárhelyi magyarnóta-rendezvény, amely már-már 
a giccs határát súrolja. Ennek ellenére mégis szüksé-
gesnek kell elfogadnunk, mert még így is az egyete-
mes magyarsághoz való köt ődésünket erősíti. Termé-
szetesen az amatő r mozgalom nem helyettesítheti tel-
jes mértékben színházaink mulasztását, azt az igényt, 
hogy ne tájidegen, hanem hozzánk közelálló, rólunk 
szóló, gondjainkat taglaló, az egyetemes magyarság-
hoz kapcsolódó darabokat is bemutassanak, mert 
ezeknek az amatő r el őadásoknak a színvonala leg-
többször nem éri el a hivatásosokét. Persze itt nem 
szabad általánosítani, mert ezt semmiképp sem lehet 
minden amatő r munkára vonatkoztatni. Az amat ő r 
együttesek ugyanis sokkal szerteágazóbb és sokré-
tűbb tevékenységet folytatnak, amellyel nagyon sok-
szor országos sikereket érnek el, de az is megtörtén-
het, hogy túlszárnyalják a hivatásosok el őadásainak 
színvonalát. Mindenképp említést érdemel a Versmon-
dók Egyesülete és a Csáth Géza M űvészetbaráti Kör, 
amelyeknek tagjai a szép magyar szó szerelmesei, de 
ide sorolhatók a népm űvészet jeles képvisel ő i is, mint 
például a népdal, a népzene és a néptánc m űvelő i, 
akiknek eredményeit az egész Kárpát-medencei régió-
ban jegyzik és elismerik. A közrem űködésük nélkül jó-
val szegényebbek lennénk, hisz sok esetben ezek ké-
pezik a különböző  ünnepségek, jótékonysági rendez- 
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vények, megemlékezések, stb. m űsorainak gerincét, 
de az sem ritka, hogy az egészét. Szólni kell még a szí-
nésznevel ő  munkáról, amit például a magyarkanizsa-
iak végeznek, vagy a zentaiak kísérletez ő  színelőadá-
sairól. Ez utóbbi kiemelked ő  jelentőség ű , hisz ez jelen-
ti a fejl ődést és elégíti ki a fiatalok újítási igényeit. Ők 
jelentik a jövő t, vagy ahogy Illyés Gyula írja: „én őket, 
az így m űködőket, / a haladókat, s harcolókat / vallom 
a > terep-fölverőket< példaképül! A holnap / felé ők jel-
zik az irányt." Nem kétséges ugyanis, hogy a rendez ők-
nek, színészeknek és minden színházi dolgozónak kö-
vetnie kell a világ színjátszásának mozgását, irányza-
tait, irodalmát, a különböző  nemzetek stílusváltozatait, 
és elsajátítani, ami értékes, hasznos és nálunk is alkal-
mazható, de csak úgy, hogy a gyökerek megmaradja-
nak. A magyar kultúra ugyanis a gazdagságát épp an-
nakköszönheti, hogy magába tudta olvasztani más né-
pek kultúráját, miközben őrizte és meg ő rizte nemzeti 
sajátosságait. 

Lezárva ezt a témát, fontosnak tartom ismét 
Latinovitsot idézni: „A m űvész gondolkozása... helyhez 
kötött, gyökeres, organikus gondolkodás. Homérosz, 
Szophoklész, Dante, Shakespeare, Tolsztoj, Csehov, 
Dosztojevszkij, Ibsen, Shaw nem jellegzetesen nemze-
ti m űvészek? Természetesen azok. Az olyan gondolko-
dó, akinek gondolatai felfoghatatlan antennákkal nem 
kapcsolódik születőtájához, népe földjéhez: színház 
számára jóformán használhatatlan, szervetlen elméletei 
elszállnak fülünk mellett. Az illúziótlanítás, elidegenítés 
ködös elmélete megvalósíthatatlan gyakorlatot eredmé-
nyez, m űvészietlen, ostoba, kétségbeejt ő  helyzetet te-
remt." Jó lenne ezt minden magyar színházban dolgo-
zónak megszívlelni és követni is. 

A jugoszláviai magyar irodalomnak és a saj-
tónak az egyetemes magyar kultúrához köt ődő  viszo-
nyáról (bár ezek hatása a délvidéki magyarságra a leg 
erősebb), ez alkalommal nem szólnék, mert ezt a té-
mát számtalan könyv (Kiss Ferenc: És Szabadka ... 
stb.) és tanulmány már megvilágította. Itt csupán annyit 
jegyeznék meg , hogy a jugoszláviai magyar irodalom 
„hivatalos" szóviv ő i (néhány kivétellel), de a sajtó is, 
mindig az egyetemes magyar irodalomtól való függet-
lenséget és fő leg a különbözőséget, a másságot han-
goztatták. Nem kétséges, hogy ennek az irodalomnak 
vannak helyi sajátosságai, hisz már a jugoszláv iroda-
lom hatása és kapcsolata sem mell őzhető , mégis meg-
lepő  az a „csúcsértelmiség" által hangoztatott elkülönü-
lési törekvés és a jugoszlávság túlzott hangoztatása. 
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20 Magyarságtudat-hasadás 

Összefoglalás 

Összefoglalva az elmondottakat, megállapítható, 
hogy a jugoszláviai magyar kultúra számos ágazata 
nem kötődik kellő  mértékben az egyetemes magyar kul-
túrához: témaválasztásnál a m űvészek nagy többségét 
nem érinti meg vagy még kevésbé érdekli a magyar 
múlt, jelen és jövő . Stílusirányzatokban szívesebben 
követik az idegent. Mondanivalójukban csak elvétve ta-
lálhatók meg a délvidéki magyarság gondjai és általá-
ban nem tartják feladatuknak a nemzeti öntudat er ősíté-
sét, hisz maguk sem rendelkeznek kell ő  módon ezzel. 
Gyökértelenül, a délvidéki magyarság gondjai iránti ér-
dektelenséggel ez a kultúra nem képes feladatát teljes 
egészében betölteni. A jugoszláviai magyar értelmiség-
nek ez a tudathasadásos magatartása legf őképp a ma-
gyarságtudatának hiányából fakad, és sajnos mindez 
átsugárzik a délvidéki magyarság egészére is. 

A megoldást természetesen (számos más teen-
dő  mellett) a nemzettudat általános er ősítése jelente-
né, ami a mostani körülmények között úgy t ű nik, hogy 
csak óriási erőfeszítések árán valósulhat meg. A csa-
lád szerepére, bár ez lenne a leghatásosabb, a mi vi-
szonyaink között nemigen lehet számítani, hisz a szü-
lőknek a nagy többsége sem rendelkezik, a már emlí-
tett 80 évnyi kisebbségi oktatáspolitika miatt, er ős nem-
zettudattal. Az iskolák tananyaga, de f ő leg a szellemi-
sége továbbra is a magyar gyermekekben a jugoszláv-
ság eszméjét tudatosítja, és csak a pedagógusok öntu-
datán vagy jóindulatán múlik, hogy a magyar kultúráról 
mennyit hajlandók szólni. Itt viszont óriásiak az eltéré-
sek. Vannak kiváló pedagógusaink, akik a lehetetlent is 
megpróbálják, hogy magyar bet űvetésre és a magyar 
kultúra kiváló eredményeire tanítsák a gyerekeinket. A 
gondot inkább és fő leg az ifjú pedagógusgeneráció ok-
tatása jelenti. A pedagógusképzés ugyanis, bár többé-
kevésbé magyar nyelven folyik (ez csak az újvidéki Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Tanszékére, valamint a zombori 
Tanítóképző  Egyetem Szabadkára kihelyezett tagoza-
tára vonatkozik), de szellemiségében sajnos nem ma-
gyar. Az újvidéki tanszék már a megalakulásától kezd-
ve mind a mai napig a jugoszláv szellemiség szószoló-
ja volt és maradt, tanári karának egy jelent ős része pe-
dig kétségbe vonja a magyarságtudat er ősítésének 
fontosságát. Illyés Gyula csúfos rágalmazásának a 
szelleme még továbbra is kísért, és semmi jele sincs, 
hogy hamarosan változás következzen be. A zombori 
tanítóképzőben évekig a tantárgyak zömét szerb nyel-
ven adták elő , csak az utóbbi három évben sikerült ki- 
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tartó küzdelem árán kiharcolni, hogy Szabadkán kihe-
lyezett tagozatot hozzanak létre, ahol minden tantárgy 
oktatatása magyar nyelv ű . Személyes érdekek miatt 
azonban az intézetben olyan tanárok kaptak kineve-
zést, akiknek semmiképpen sem szívügye a magyar 
nemzettudat erősítése, már azért sem, mivel az el ő -
adók többségét az újvidéki tanszék tanárai alkotják. Hi-
ába hangzott el számtalan nyilvános fórumon az általá-
nos igény egy öntudatos, magyar szellemiség ű  intéz-
mény létrehozására, a hatalom és kiszolgálói ezt meg-
akadályozták. Még elszomorítóbb a helyzet az óvón ő -
képzőben, ahol csak a magyar nyelv és az irodalom ta-
nítása folyik anyanyelven. A magyar nemzetiség ű  taná-
rokat pedig, amint arra alkalom adódik, elbocsátják. A 
legnagyobb gondot a nem magyar szakos tanárok kép-
zése jelenti, mert ők nem csak a magyar szellemiséget, 
de még a magyar szaknyelvet sem tudják elsajátítani, 
mivel csak a szerb nyelv ű  egyetemeken tanulhatnak. A 
hallgatóknak csupán az igényességét ő l és az egyéni 
ambíciójától függ (hál' istennek egyre több van bel ő le), 
hogy a magyar szaknyelvet hajlandók-e elsajátítani, 
mert az iskola erre nem kötelezi őket. A felsoroltak 
alapján nem kétséges, hogy az ilyenfajta pedagógus-
képzés nyomán nem remélhető  a jövő  generációjának 
magyar szellemiség ű  oktatása. 

Mindezeket szem el ő tt tartva, valamint a gazda-
sági és a politikai okok miatti kitelepülést, a hatalom 
mind nagyobb nyomására történ ő  beolvadást, a ma-
gyar iskolák megsz űntetését, számba véve az egyké-
zést, a fokozott önpusztítást stb., mindenképp felvet ő-
dik a kérdés, hogy a délvidéki magyarságnak egyálta-
lán van-e esélye a fennmaradásra. A több mint ezer-
éves történelmünk megtartó tudatában sorsunk jobb-
rafordulását reméljük és bízunk az egyetemes ma-
gyarság segítségében, de főként saját talpra állásunk-
ban, hisz a délvidéki magyarság történelmének egyik 
legválságosabb id őszakában, a miloševíCi korszak ide-
jén hatalmas morális tartásról tett tanúbizonyságot, ami 
reményt ad arra is, hogy nemzeti öntudatában is meg-
erősödés következik be a sok megpróbáltatás, sorva-
dás, erkölcsi értékvesztés és tudathasadás után. 

Szabadka, 2001 májusa 
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