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GUBÁS JENŐ  

Tétlenségünket megbosszulja a történelem 

Évtizedek óta már, az iskolai beiratkozások el őtt, 
mindig elsírjuk azon panaszunkat, hogy a magyar gyer-
mekek egynegyede nem magyar iskolában tanul. Az új-
ságokat ilyenkor ellepik azok az írások, amelyek a szü-
lőket szeretnék meggy őzni, hogy az anyanyelven való 
tanulás a jobb, nem jelent a gyermek számára lelki 
megrázkódtatást, a tananyag elsajátítása könnyebb, a 
megszerzett tudás pedig alaposabb. A szül ők meghall-
gatják ezeket a jó tanácsokat, majd egynegyedük ismé-
telten szerb tagozatra íratja gyermekét. Tehát a szül ők-
nek az ilyenfajta meggy őzése mindeddig eredményte-
len volt. Ennek ellenére minden évben megismételjük 
ezt a magunk által is hiábavalónak tartott munkát, ahe-
lyett hogy utána néznénk, s feltárnánk azokat a valódi 
okokat, amelyek a szül ők egy jelentős részét, minden 
okítás ellenére, az ellenkez ő  döntésre készteti. 

A II. világháború utáni években a szerb tagoza-
tokon nem lehetett találni magyar tanulót. Még a közis-
merten szerbül rosszul beszél ő  zentaiaknak sem jutott 
eszébe, hogy a könnyebb érvényesülés érdekében 
szerb iskolába írassák gyermekeiket. Ez a folyamat 
csak az ötvenes évek második felében indult el, hogy 
mára már katasztrofális méreteket öltsön. A változást 
az önálló magyar tannyelv ű  iskolák megszüntetése 
okozta. Ekkor ugyanis minden viszonylag független 
magyar intézményt, iskolát, m űvelődési egyesületet, 
könyvtárat, stb. az  úgynevezett „testvériség-egység" 
érdekében, pontosabban jelszava alatt a szerb rokon-
intézménnyel (amely legtöbbször rosszul m űködött) 
vontak össze, és ezzel az eddig jól m ű ködő  magyar in-
tézményt is munkaképtelenné tették. A munkát nem 
csak a tradíció nélküli, alig vagy rosszul m űködő  társta-
gozatok bomlasztották, sokszor tudatos gáncsoskodá-
sokkal, hanem sokkal inkább volt romboló hatása an-
nak a hatalmi politikának, amely megszüntette ezen in-
tézmények nemzeti sajátosságait, és ezzel az itt folyó 
munkát a magyarság számára mindinkább érdektelen-
né tette. Ez is volt acélja. 

Mindezt még fokozta, hogy a magyarságot ezen 
intézményeken belül (de valójában mindenütt) másod- 
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rend ű  polgárokká degradálták. Az ünnepségeken pél-
dául mindig a szerb m űsorokat mutatták be el őször 
még a magyar többség ű  településeken is, a magyar 
műsort csak akkor, amikor már a magyarul nem ért ő , 
fegyelmezetlen szerb közönség zaja a program élveze-
tét lehetetlenné tette. Az utóbbi id őben a magyar m ű -
sorrész megtartása már nem is volt fontos, illetve csak 
formaságból volt jelen, mivel csak a látszatra töreked-
tek, és a szerb m űsorokhoz, szemfényvesztésként, be-
iktattak egy-két „piroscsizmás", torz magyar számot. A 
magyar tannyelv ű  tagozatokon is hasonló viszonyok 
alakultak ki. Az iskola, de főleg a tanterv elvesztette 
minden nemzeti sajátosságát. A magyar osztályok ta-
nulói és tanári kara másodrend űvé, néhol csak meg-
tű rtté vált, helysz űke miatt (mint a nagybecskereki isko-
lák többségében, tanteremhiányra hivatkozva) ki is 
szorult, így a magyar tagozatok elvesztették mindazon 
vonzerejüket, amelyekkel eddig érdekeltté tették a ma-
gyar nyelvű  iskoláztatást. S őt a látványos megkülön-
böztetések, a magyar diákok zaklatása, bántalmazása 
még menekülésre is késztette a tanulókat. Ezt még fo-
kozta a hatvanas években, fő leg a magyarság körében 
terjedő  „jugoszláv öntudat" erősödése, amikor sokan 
már büszkébbek voltak jugoszlávságukra, mint ma-
gyarságukra. 

A magyar diákok szerb nyelv ű  iskoláztatásának 
egy másik jelentős oka a magyar nyelvű  oktatás szín-
vonalának nagyarányú csökkenése. Ez a min őségom-
lás természetesen a szerb tagozatokra is vonatkoztat-
ható, sőt az egész szerbiai társadalom egy mély erköl-
csi válságban van, ahol a tudás nem jelent semmilyen 
értéket. Éppen ezért lenne fontos a magyar nyelv ű  in-
tézmények, fő leg az iskolák színvonalának a növelése, 
mert ezzel tudnák vonzóvá tenni a taníttatást a magya-
rok, de a nem magyarok számára is. Erre kiváló példá-
nak szolgálnak a kárpátaljai iskolák. 

Az ötvenes évek végéig a Délvidék négy gimná-
ziuma, a szabadkai tanítóképz ő , az építészeti középis-
kola és még egy-két tanintézet kimagaslóan oktatott. A 
zentai Bolyai Farkas Magyar F őgimnázium tanárai pél- 
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dául a város megbecsült polgárai voltak — még a pedel-
lus Jóska bácsi is köztiszteletet élvezett. De hol van ma 
már a Bolyai, a többi neves magyar tanintézettel 
együtt, és hol van az a sok lelkes, nagy tudású peda-
gógus? Szétszórta, tönkretette, s nem pótolta fiatalab-
bakkal a balkáni, kommunista, tárgyi és szellemi érté-
keket pusztító „m űvelődéspolitika", amelynek haláltán-
ca most van a tetőfokán. Ma már csak itt-ott beszélhe-
tünk kiváló pedagógus egyéniségekr ő l, de nincs egyet-
len olyan iskola sem, ahol a magyar nyelv ű  oktatás ki-
magasló eredményeket érne el. Természetesen ennek 
legkevésbé okai a pedagógusok. A bajt ugyanis a naci-
onalista, kisebbségeket beolvasztani szándékozó hata-
lom iskola- és kultúrpolitikája jelenti, amely legkevésbé 
igényli a minőségi, fő leg a jó kisebbségi oktatást, sok-
kal inkább a párth ű séget és a lojalitást. Az iskolák igaz-
gatói általában szerb nemzetiség űek, s a közelmúltig 
nem volt kötelez ő  a magyar nyelv ismerete (de még ma 
sem szankcionálják ezt). Ha akadnak magyarok is, ak-
kor csak olyanok (elnézést a minimális kivételt ő l), akik 
anyanyelvükön nem képesek egy értelmes gondolatot 
eldadogni. Aki nem tud helyesen beszélni, helyesen 
gondolkodni sem tud — mondja Déry Tibor — ennélfog-
va nem alkalmas semmilyen kulturális intézmény irá-
nyítására sem, fő leg nem tanügyi létesítmény vezeté-
sére. 

A mostani tanügyi tanácsosok és iskolaigazga-
tók nagy többsége nem is abból acélból kapta megbí-
zatását, hogy magyar nemzettudattal rendelkez ő  értel-
miségi réteget neveljen, bár ezt természetesen megbí-
zatás nélkül is megtehetné, ha maga is rendelkezne 
megfelel ő  nemzettudattal, és ha pozícióját nem tartaná 
fontosabbnak a nemzete sorsánál. 

A nem anyanyelvet oktató tanárok is (matemati-
ka, fizika, stb.) ahelyett, hogy csiszolnák, gyarapítanák 
a diákok szókincsét, még mérgezik is. Pedig a szak-
nyelv elsajátítása épp olyan fontos feladata a reáltudo-
mányokoktatóinak, mint például Pythagorasz tételének 
magyarázata, természetesen, ha a tanár is ismeri a 
magyar szaknyelvet. Az a tanár ugyanis, aki szerbül 
végezte az egyetemet, s nem vette magának a fárad-
ságot, hogy a magyar szakterminológiát is elsajátítsa 
(sajnos ezek alkotják a többséget), nem tesz képes 
magas szinten a tantárgya oktatására sem. A min őség-
romlás és a már említett hátrányos kisebbségi helyzet, 
a nemzeti sajátosságok elvesztése és a nemzettudat 
nagymérvű  csökkenése egyfel ől, a szerb nyelv tökéle-
tes elsajátításának lehetetlensége a magyar osztályok-
ban a rossz tanterv miatt másfel ő l, arra ösztönzi a  ma- 

gyar szülők egy részét, hogy szerb tagozatra írassák 
gyermeküket. Nincsenek tudatában, vagy nem is hiszik 
el, de néha nem is érdekli őket, hogy a gyermekük ez-
zel milyen lelki válságba kerül. ők csak azt látják, hogy 
a gyermekük nem volt képes a felvételi vizsgát letenni, 
és ezt a hiányos nyelvtudással igazolják. Azt már föl 
sem tételezik, hogy ezzel a tudással a magyarországi 
iskolákban sem nyerne felvételt. őket nem a megszer-
zett tudás érdekli, hanem a továbbtanulás lehet ősége, 
amit, be kell vallani, a magyarul tanulónak szerb nyel-
ven nehezebb teljesíteni. (Most módosult talán a rend-
szer, de még mindig nincsen arra garancia, hogy min-
den középiskolában vagy egyetemen magyarul is lehet 
felvételezni.) 

A minőségi oktatás hiányát, illetve azt, hogy a 
szerb nyelv hiányos tudása nem képez áthághatatlan 
akadályt a továbbtanulásnál, bizonyítja az a tény is, 
hogy a középiskolai fölvételi vizsgákon nem az anya-
nyelvbő l, azaz a nyelvbő l történő  számadás jelenti a 
legnagyobb akadályt, hanem a matematika. Amennyi-
ben a matematika oktatása, illetve összességében a 
magyar iskolák színvonala magasabb szinten állna, 
magasabban, mint a szerb osztályokban, ez nagyobb 
lehetőséget adna a magyar gyermekek számára a to-
vábbtanulásra, hisz a matematikai ismereteik a szerb 
tanulók színvonala felett állna. Épp ez lenne az a több-
let, ami vonzóvá tenné a magyar nyelv ű  iskoláztatást. 

A felsorolt okok, de legfőképp a minőségi romlás 
(a mindennapos sztrájkok, az áram s a tüzel ő  hiánya 
okozta kényszerszünetek, stb.) készteti a szül ők egy 
másik részét arra, hogy magyarországi középiskolába 
vagy egyetemre járassa gyermekét. A szül ő  a legjobbat 
akarja gyermekének, s ha módjában áll, bárhogy is 
akadályozza azt az itteni magyar pártpolitika, az ösz-
töndíjazási rendszer, s a magyar hatóságoktól kicsikart 
továbbtanulási akadályok azon a címen, hogy a Ma-
gyarországon tanulók nem hajlandók visszatérni, a 
szülő  meg fogja találni a módját, hogy gyermekét min ő -
ségi oktatásban részesítse. Nem értem, hogy miért baj 
az, ha a jövend ő  délvidéki magyar értelmiség, kell ő  
nemzettudattal fölvértezve min őségi oktatásban része-
sül, ha már a szül őföldjén ezt nem kaphatja meg. Azt 
viszont senki sem teszi szóvá, hogy a tehet ősebb 
szerb tanulók (akikb ő l mind több van), miért tanulnak 
Budapesten, még akkor is, ha nem beszélik a magyart. 
Angol nyelvű  egyetemre járnak. Azok a délvidéki ma-
gyar politikusok, akik minduntalan azon igyekeznek, 
hogy a magyar gyermeket megakadályozzák az anya-
országi továbbtanulásban, inkább azon ügyködnének, 
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hogy a visszatérni óhajtó magyar diplomásoknak meg-
felelő  munkahelyet biztosítsanak. Akkor majd vissza 
fognak térni a gyermekeink, minden, a szül őföld szere-
tetére buzdító ál- és hazug szólamok nélkül is. Addig 
viszont, ameddig az újvidéki egyetemen a legmegfele-
lőbb, a legnagyobb tudással rendelkez ő  diplomást 
csak azért nem alkalmazzák, mert magyar, akkor ne 
csodálkozzon senki azon, hogy még az itthon, szerb 
nyelven tanuló fiataljaink is vándorbotot fognak, s még 
a magyarság szemszögéb ő l szerencsés dolog, ha nem 
a tengeren túlra, hanem az anyaországba kívánják 
nagy áldozatok árán megszerzett tudásukat hasznosí-
tani. Jobb lenne, ha a politikusaink inkább a jogsérté-
sek megszüntetésén, a magyarországi diplomák egy-
szerűbb elismerésén, s a visszatérni szándékozók 
munkalehetőségén buzgólkodnának és ügyködnének. 
Az jobban gyarapítaná a délvidéki magyar értelmiség 
számarányát. 

Hogy a minőségromlás mára milyen óriási mére-
teket öltött, azt számtalan példával lehetne igazolni. A 
hely szűke miatt, csak egyet említünk meg. A napok-
ban azt a matematikatanárn őt, aki évtizedek óta kár-
pát-medencei versenyekre viszi és készíti fel a tanuló-
kat, azért akarták meneszteni azoknak a szül őknek a 
segítségével, akiknek a gyermekei rosszabb ered-
ménnyel rendelkeznek, mert túl sokat követel, de az a 
magyartanárn ő  (k(lönben az újvidéki Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékének neveltje) is említést érdemel, 
aki annyira „buzgólkodik" a magyar irodalom megsze-
rettetésén, hogy nem hajlandó a magyar költészet re-
mekeibő l a szavalni vágyó tanulóknak verset ajánlani. 
Mindezek ismeretében az emberben valóban kétségek 
támadnak, hogy ilyen viszonyok közepette van-e értel-
me magyar tagozatra íratni a gyermekét? A választ az 
a példa szolgáltatja, miszerint a belgrádi egyetem hun-
garológiai szakán az 1996-os évben 105 szerb ajkú 
egyetemista szerette volna tanulni a magyar nyelvet és 
irodalmat, de egy részüknek a jelentkez ők nagy létszá-
ma miatt nem állt módjában. Ha ők jövőt látnak a ma-
gyar nyelv elsajátításában, és ez Magyarország EU 
csatlakozása esetén nem alaptalan, akkor csak nyo-
mós okok vagy nagyfokú tájékozatlanság késztetheti a 
magyar szül őket, hogy sokkal előnyösebb helyzetbő l 
mégsem magyar nyelven taníttatják gyermekeiket. 
Csak ezeknek az okoknak a feltárása és orvoslása 
szüntetheti meg ezt a lelki nyomorból ered ő  kóros fo-
lyamatot, amelynek a következménye a magyar gyer-
mekek egy részének szerb taníttatása. 
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A megoldást csak az önálló magyar iskolarend-
szer (az óvodától az egyetemekig) és a Magyar Nem-
zeti Tanács keretében m űködő  független Magyar Okta-
tatási Tanács tevékenysége jelenthetné. Persze nem a 
kumroveci pártiskolásokkal, a hatalom által funkcióba 
juttatott könyökl ő , lefelé taposó, fölfelé bólogató karrie-
ristákkal vagy a szerbek által megválasztott képvisel ők-
kel, mint ahogyan azt hivatalosan ígérgetik, hanem 
megfelelő  szaktudású és magyar érzelm ű  tanács-
tagokkal. 

Napjainkban tanúi vagyunk a hatalomváltásnak, 
de a valódi rendszerváltás jeleit eddig sajnos nem volt 
szerencsénk tapasztalni. Még kevésbé mondhatjuk ezt 
el a kisebbségiek, köztük a magyarság helyzetének a 
javulásáról. S őt mi több a szerb nacionalista pártok, fel-
épülve a hatalomvesztés sokkhatásából, szervezett tá-
madást indítottak a délvidéki magyarság ellen. Ezt 
megszoktuk már és elviseljük, de az viszont már ag-
gasztó és cselekvésre késztet ő , hogy a jogos követelé-
seink, legalábbis amint azt a sajtóból következtetni le-
het, mindjobban fogynak, sz űkülnek és szegényednek. 
Például manapság már soha és sehol sem esik szó a 
független magyar iskolarendszerr ől, ami alapvető  felté-
tele volt a szerbiai magyar iskolarendszer reformjának 
és legfontosabb követeléseink egyike. Meg kell értetni 
a délvidéki magyarsággal, a magyar érdekeket felválla-
ló politikai pártokkal és legfőképp a szerbiai hatalom-
mal, hogy számunkra csak ez jelenti a nemzeti meg-
maradást itt a Délvidéken. Mert nem csak az a fontos, 
hogy megmaradjunk, hanem, és ez sorskérdésünk, 
hogy magyarként maradjunk meg. Mi tovább már nem 
hátrálhatunk, mert a kisebbségi sorsra kényszerítésünk 
óta már majdnem minden kollektív jogunktól megfosz-
tottak vagy ezeket soha meg sem adták, és a lassú, de 
biztos nemzethalálra ítéltettek bennünket. Az egyenjo-
gúságról szóló üres szólamoktól és az ígérgetésekt ő l 
már megcsömörlöttünk, mert milyen egyenjogúság az, 
ha szerb tagozatot egy szál gyermeknek is nyitni lehet, 
a magyar osztályok megnyitásához pedig tizenötös lét-
szám szükségeltetik. És ezt a kérdést, az egyenrangú-
ságot szajkózó politikusainknak egyetlen újságíró sem 
tette fel eddig azok közül, akik most a bátor kiállásukat 
és a sajtó függetlenségének szükségességét hangoz-
tatják. Pedig ismeretes volt el őttük ez az aljas diszkri-
mináció. Legalább egyszer kérdezték volna meg a di-
csekvőktő l, hogy milyen egyenjogúság az, hogy a 
szerb gyermeknek egymagának is joga van az anya-
nyelvű  oktatásra, a magyarnak meg csak akkor, ha 15-
en vannak. Ezért elég volt a szemfényvesztésb ő l és az 
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ígéretekbő l. Amíg ezek a követeléseink meg nem való-
sulnak, addig is, természetesen nekünk is cseleked-
nünk kell, mert a jogfosztottság állapotában is lehet te-
vékenykedni. Ismeretes, hogy az általános iskola befe-
jezése után nagyon sok magyar gyermek nem képes 
letenni a középiskolai felvételi vizsgát, és ezt nem lehet 
csupán a nyelvismeret hiányával magyarázni, mivel f ő -
leg a matematika jelenti a legtöbbször az akadályt. 
Egyértelm ű , hogy felkészültségük az elégtelen. Ez a 
dolog ma már annyira súlyossá vált, hogy a diákok 
többsége, nem bízva magában, neki sem vág a közép-
iskolai fölvételinek, inkább választja a biztonságosabb 
háromosztályos inasiskolát, ahonnan már nincs lehet ő -
sége egyetemre vagy fő iskolára iratkozni, illetve otthon 
marad földm űvesnek. Itt nem az a baj, hogy a földm ű -
velést választja, hanem az, hogy tanulatlan marad, pe-
dig egy jól m űködő  gazdaságot a 21. században széles 
körű  ismeretek nélkül már nem lehet m űködtetni. Mi 
már nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, 
hogy az a kevés magyar gyermek, aki középiskolába 
szándékozik iratkozni, a felvételi vizsga miatt kénysze-
rüljön alsóbbrend ű  iskolába. Ezért lenne szükséges a 
hatásosabb felkészítés, illetve a pótoktatás bevezetése 
minden továbbtanulni vágyó diák részére. Mert nem 
csak az anyagi juttatások, az ösztöndíjak vagy a kollé-
giumi elszállásolás lehetőségei a fontosak, hanem a 
lelki és a szellemi felkészítés is, a biztatás, hogy legyen 
önbizalmuk a továbbtanuláshoz, és főleg igényük az 
oly gazdag magyar kultúra megismerésére. Ez a mun-
ka nem korlátozódhat csupán a városokra, ahol már 

folyik ilyen tevékenység, hanem minden olyan iskolára, 
ahol nyolcosztályos magyar tagozatok m űködnek. Ha 
ezt nem lehetne megszervezni önkéntes alapon, akkor 
meg kell csinálni pedagógushonoráriumok ösztönzésé-
vel, hisz ez is az egyik célja és feltétele a magyar értel-
miségi réteg gyarapításának. 

Szükséges említést tenni egy másik jogunkat 
csorbító jelenségr ől is. A beolvasztást szorgalmazó 
szerb hatalom a magyar diákok számára általában 
csak olyan középiskolák megnyitását engedélyezi, 
ahonnan a rossz kereseti lehet őséget nyújtó, anyagi 
gondokkal küzd ő , lepusztult gyárakban, mint pl. a szö-
vő iparban lehet csak elhelyezkedni, míg a XXI. század 
menő  szakmáit (számítástechnikát, háztartási gépek 
javítását, közgazdasági iskolát, stb.) a szerb nyelven 
tanulók számára teszi lehet ővé. A magyarok maradja-
nak csak kőművesek, parasztok, rosszul fizetett szöv ő -
nők, lakatosok, cipészek vagy a privatizáció során, a 
szerb tulajdonba került gyárak kiszolgáltatott munká-
sai, mert már több mint 80 éve a mindenkori szerb ha-
talom számunkra csak a társadalom alsó rétegeit szán-
ta. Ez ellen mindenképp küzdenünk kell. Az az igaz-
ság, hogy már korábban is ezt kellett volna tennünk. Ha 
kivárunk, ha alkalmasabb id őket várunk, nagyot mu-
lasztunk. Mert a bizonytalanoknak minden íd ő  alkal-
matlan a küzdésre és csak a cselekv őknek hoz jobb 
kort a jövő . 

Tétlenségünket megbosszulja a történelem. 
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