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GUBÁS JENŐ  

Emléktöredékek a VMSZ történetébő l 

Amikor a koponyam űtétem után, 1989-ben a 
kórházból hazajöttem, felkeresett Siflis Zoltán és arra 
kért, hogy egy magyar érdekszervezet megalakítása 
céljából, amelynek bejegyzéséhez tizenegy egyén alá-
írása szükségeltetik, adjam én is a nevemet. Akkoriban 
Siflist csak távolabbról ismertem, de mivel bizalomkel-
tő  volt a javaslata, szívesen vállaltam volna ezt a meg-
tiszteltetést. Siflis valószín ű leg ismerte az ezzel kap-
csolatos szemlétemet, ezért bátorkodott e felajánlással 
elő rukkolni. A családom azonban közbelépett. Elkez-
dődött a győzködés, hogy nincs elég bajom, még ilyen 
bizonytalan kimenetel ű  politikai dologba akarok beleke-
veredni? Nem volt elég a 70-es évek elején a nyely-
művelő  mozgalomban való szerepvállalásom? Az iga-
zat megvallva, elég sok bajom volt, nem csak a „ma-
gyarkodásommal", sokkal inkább az egészségemmel, 
mert még évekig kórházi kezelésre szorultam. Az is bi-
zonytalanná tett, hogy a névsorban olyan magas ran-
gú, régi kommunisták neve is szerepelt, akik korábban 
épp a délvidéki magyarság megnyomorítói voltak. De 
hogy Siflisnek is eleget tegyek, azt javasoltam: magam 
helyett szerzek valaki mást. Mindjárt telefonon hozzánk 
hívtam id. dr. Korhecz Tamás barátomat, aki készsége-
sen a jelenlétünkben aláírta a névsort. Megvallom, utó-
lag már sajnálom, hogy hallgattam a családomra. En-
nek ellenére a feleségem és én is alapító tagjai va-
gyunk a VMDK-nak. Amikor nem voltam kórházban 
(sajnos 1994-ig, a VMDK felbomlásáig eléggé gyakran 
kényszerültem kezelésre), részt vettem a munkában. 
Ezért szomorítottak el azok a hírek, baráti beszélgeté-
sek alkalmával közölt információk, amelyek a szerve-
zetbenjelentkező  ellentétekrő l szóltak. 

Előttem sohasem volt kétséges, hogy a szerve-
zeten belüli ellentéteknek nem a „zavaros pénzügyek" 
az alapja, hanem egy piszkos hatalmi harc. Ágoston 
András érezte, hogy Hódi képzettsége, tudása és a 
szervezeten belüli mind nagyobb befolyása veszélyez-
teti az ő  elnöki pozícióját, ezért aljas módszerhez folya-
modott. Amikor ugyanis tudnivaló volt, hogy a külföldi  

támogatásokat a jugoszláv bankok útján lehetetlen le-
bonyolítani, s a valutaügyek intézésének a zsebb ő l 
zsebbe való módja volt az egyedüli ésszer ű , akkor ért-
hető  volt, hogy a hatalmi harc leghatásosabb fegyvere a 
sikkasztással való gyanúsítgatás. Hódi Sándort, aki a 
VMDK szellemi atyja volt, a hármas autonómiaterv ki-
dolgozója s egyike a Délvidék legjobb magyar teoretiku-
sainak, csak úgy lehetett a vezet őségbő l eltávolítani, 
valamint politikailag ellehetetleníteni, ha ilyen súlyos do-
loggal vádolják meg. A módszer sajnos bevált, és Hódi, 
aki az itteni magyarság vezet ő  egyénisége lehetne, al-
jas rágalmak miatt mind a mai napig nem képes a tehet-
ségéhez mérten hatékony tevékenységet kifejteni. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy Hódi is, amíg hatalmon volt, 
bizalmatlanul, sőt néha ellenségesen viselkedett a sza-
badkaiakkal szemben, pedig épp itt kaphatott volna 
megfelelő  támogatást, hisz ez az alosztály volt a leger ő-
sebb, ez képezte a VMDK gerincét. Ezért csak sajnálni 
lehet, hogy Hódit is elvakította a hatalom birtoklása, a 
féltékenység, néha még az anyagiakon való uralkodás-
vágy is, és elkerülte figyelmét a kommunista politizálás 
romlottsága. Mind a mai napig él bennem ugyanis az a 
gyanú, hogy a VMDK bomlasztását, azaz a délvidéki 
magyarság önszervez ődésének megakadályozását 
Ágoston András és Vékás János pártmegbízásból haj-
totta végre, hisz mind a ketten korábban magas pát-
funkciókat töltöttek be. Meggy őződésem, hogy a legföl-
sőbb politikai körök által idejében értesültek a naciona-
lista erők térhódításáról, és vélhet ő  volt, hogy ez a dél-
vidéki magyarság körében is hasonló folyamatokat indít 
majd el. A nyolcvanévnyi jogfosztottság elemi erővel fog 
majd a felszínre törni, ezért ők álltak élére a mozgalom-
nak, és amikor ez meger ősödött, eredményeket hozha-
tott volna, akkor szétverték. Persze a szervezet teljes 
szétverését Hódi megbuktatása után is folytatták. Még 
előttük állt az értelmiség kiebrudalása, ami Zentán 
1994-ben meg is történt. Az igazsághoz még hozzátar-
tozik, hogy az Ágoston vezette politikai szárny sohasem 
tudott szövetséget kötni a magyar értelmiség többségé- 
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vel. Épp emiatt tiltakozott, s mondott le tiszteletbeli elnö-
ki tisztségérő l Herceg János. 

A VMDK bomlasztása az Ágoston-szárny részé-
ről a '92-es, '93-as években kezd ődött el. Dr. Varga 
Zoltán, Szekeres László, Siflis Zoltán, Dudás Károly és 
a többi szabadkai értelmiségi, akik a vezetőség másik 
szárnyát képezték, gyakran arra panaszkodtak, hogy 
az ülésekre nem kapnak meghívót, vagy az értesítés 
késve érkezik meg, de ha ott is vannak a tanácskozá-
son, az észrevételeiket figyelmen kívül hagyják, illetve 
leszavazzák őket. Mindinkább egyértelm űvé vált, hogy 
a nemzeti vonalat képvisel ő , cselekvő  egyének nem kí-
vánatosak a vezet őségben, és előbb-utóbb menniük 
kell. Ezért vált szükségessé egy olyan tanácskozás 
megszervezése, ahol döntés születhet a „mell őzöttek" 
további állásfoglalásáról. Ez a sz űkebb körű  megbe-
szélés a lakásunkban történt 1993. március 29-én, 
ahol Kasza József, Dudás Károly, dr. Varga Zoltán, 
Szecsei Mihály, Siflis Zoltán, Józsa László és még 
néhány vezetőségi tag volt jelen. A vita gerincét az 
képezte, hogy kívánatosabb-e, vezethet-e ered-
ményre, ha az ellenszárny a szervezeten belül kí-
sérli meg a reformokat, és ott próbálja meg meg-
egyezésre bírni Ágostonékat, vagy indokoltabb-e 
egy új párt létrehozása, még akkor is, ha ez a délvi-
déki magyarság megosztásához vezethetne. 

Kasza, amint azt a vendégkönyvünkben is meg-
jegyzi, nem Iát lehetőséget az Ágostonékkal való meg-
egyezésre, bár ezt tartja kívánatosnak, ezért az új párt 
létrehozását javasolja: „Védjük a meg nem született 
pártot!" írta be az emlékkönyvbe. Végül mégis az a ja-
vaslat érvényesült, hogy még egyszer meg kell próbál-
ni belülrő l kiharcolni a megegyezést. Ezek a szabadkai 
megbeszélések természetesen máshol is folytak, a 
Sepsey-szárny bevonása nélkül. Sajnos Kaszának lett 
igaza, mert Ágostonnak és Vékásnak esze ágában 
sem volt a megbékülés, hisz ez a teljhatalmukat nagy-
ban korlátozta volna. Az 1994-es zentai I. tisztújító köz-
gyű lésen ez mind egyértelm űvé vált. Sőt, a Magyar 
Szó egy kis idő  elteltével közölte a szervezetb ő l kizár-
tak listáját, köztük még azokét is, akik (indokolt okok-
ból, pl. Gubás Ágota) részt sem vettek a kongresszu-
son, így véleményt sem mondhattak. Mégsem voltak 
kívánatosak a VMDK-ban, hisz ismeretes volt a „rebel-
lisek" névsora. 

Ez tette indokolttá egy második tanácskozás 
megszervezését, ami szintén a mi lakásunkban zajlott 
le, de most már jóval nagyobb részvétellel. Közvetle- 
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nül a zentai közgy ű lés után, 1994. április 27-én a 
következők tartották fontosnak a megbeszélést: 
Szecsei Mihály, Huszágh Endre, Bacskulin István, 
Balla Lajos Laci, Grúber Ferenc, dr. Hódi Sándor és 
Éva, dr. Varga Zoltán, dr. Vajda József, Dudás Ká-
roly, Siflis Zoltán, Józsa László és még néhányan, 
akikre már nem emlékszem. A házunk el őtt annyi autó 
állt, mintha lakodalom lett volna. Minderrő l a rendőrség 
is értesült, amit csak jóval kés őbb tudtam meg. (Még 
köztünk is voltak besúgók!) Az összejövetelnek az 
egyedüli célja egy új szervezet létrehozása volt. Én ak-
kor azt reméltem, hogy az új párt az értelmiségre, s a 
szakemberekre fog majd épülni, hisz ennek szüksé-
gességét sokan hangoztattuk. Hódi is ebbéli reményét 
fejezte ki, amikor azt írta a vendégkönyvbe: ,,... a ma 
esti összejövetel után talán der ű látóbban nézhetünk a 
közeli és távolabbi jöv ő  elé." Bacskulin erre csak azt ír-
ta: „Ab ovo!" 

Sajnos nem így történt. Hódi Sándor bábáskodá-
sával, de Csubela Ferenc elnökletével 1994 júniusában 
megalakult az új szervezet, Vajdasági Magyar Szövet-
ség (VMSZ) néven, amelyb ő l én mint kezdeményező  ki-
maradtam. Csak kés őbb nyílott rá alkalom, hogy beta-
gosodjak. A vezetést fő leg „hivatásos politikusok" ké-
pezték, akik mindenkor tudták, hogy melyik irányba ér-
demes fordulni. A bajt még fokozta, hogy mind nagyobb 
számban szivárogtak be a szervezetbe a színt váltott 
kommunisták, akik nem „közlegényekként" akartak bi-
zonyítani, hanem mindjárt funkciót igényeltek (a kö-
nyöklésbő l már korábbról tapasztalataik voltak), és ez 
mind a mai napig sikerült is nekik. Olyanok is vezet ősé-
gi pozíciókba kerültek, akik kumroveci pártiskolások 
vagy a magyar nyelvm űvelő  mozgalomnak a sírásói, 
tetemrehívói voltak, amit a szabadkai közgy ű lésen szó-
vá is tettem, persze, eredmény nélkül. Ezért a módszer 
sem változott. A pártvezet ők „tanácsadóit" általában 
nem az értelmes, a magyarság érdekeit képvisel ő  egyé-
nek képezték, hanem a Bólogató Jánosok, akiknek az 
egyedüli céljuk a pozíciószerzés volt, és ezért minden 
megbízatást gondolkodás nélkül teljesítettek. Ezt az is 
bizonyítja, hogy az adott Bólogató János átlépett a má-
sik pártba, amikor az többet ígért neki. A javaslatokat, a 
bírálatokat meghallgatták a szervezetben, bólogattak, 
aztán elengedték a fülük mellett. A szólamok gyártása 
és a látszattevékenység lett ismét a pártprogram, amit 
az 1995. november 28-án megtartott szabadkai helyi 
szervezet tisztújító értekezletén ki is fejtettem, persze 
minden eredmény nélkül. Az is igaz, hogy betegségem 
miatt nem tudtam minden munkában részt venni, de 
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mindig foglalkoztam a délvidéki magyarság problémái-
val, ennek ellenére minden megbeszélésb ő l kimarad-
tam. Feleségem is, aki mindig kész volt a VMSZ-t segí-
teni, a szókimondása miatt mell őzött volt. Így lassan fél-
reálitunk, de a délvidéki magyarságért a tevékenyke-
dést nem hagytuk abba. Létrehoztuk az Aracs Társadal-
mi (civil) Szervezetet, és ezen belül igyekeztünk er őnk-
höz mérten segíteni az itteni magyarságot. 

1996. január 6-án azzal a kéréssel keresett fel 
Mimics Károly, dr. Heged űs Antal, Sinkovics Fe-
renc, dr. Vajda József és dr. Tóth Lajos, hogy kísé-
reljük meg kibékíteni a mind hevesebben marakodó 
két magyar pártot, mert ez a sárdobálás a délvidéki 
magyarságnak csak a kárára van. Ezért szántam rá 
magam még egyszer, hogy mind a két párt részvé-
telével, a magyarság érdekében létrehozzunk egy 
megegyezési és cselekvési minimumot, ami mind a 
két párt programjába bekerülhet. A megbeszélésre 
1996. január 12-én, pénteken került sor, amelyen a 
VMSZ részérő l megjelent Józsa László, Szekeres 
László, Pásztor István, dr. Vajda Gábor, dr. Vajda Jó-
zsef, Sinkovics Ferenc, dr. Uzon Miklós, dr. Hege-
dűs Antal, dr. Bogner István és a házigazdák, Gu-
bás Ágota és Jenő . A VMDK részérő l jelen volt dr. 
Sepsey Csaba, Szepper János és Kudlik Gábor. A 
beszélgetés a VMDK-sok részérő l nagyon feszülten in-
dult, nagy győzködés után voltak csak hajlandók a ne-
vüket beírni a vendégkönyvbe, Szepper még ezt is 
megtagadta, mintha attól félt volna, hogy valaki szá-
mon fogja kérni tőle a részvételét egy ilyen békéltet ő  
megbeszélésen. És amint az már várható is volt, ők 
csak vádaskodtak, és minden megegyezést visszauta-
sítottak. 

Ezek után mind kevesebb alkalmam nyílt tenni 
valamit a VMSZ érdekében. Feleségem aktívabb volt, 
mert ő  képviseletet vállalt a szabadkai önkormányzat-
ban, de a szókimondása miatt konfliktusai akadtak. Rá-
menőssége és bátor kiállása nélkül azonban most nem 
állna a kaponyai emlékm ű , és nem rajta múlott, hogy 
nem valósult meg a szabadkai szobrásznak, Kalmár 
Ferencnek a magyar millecentenáriumi szoborkompo-
zíciója. Azok viszont, akik ezt megakadályozták, a 
VMSZ bábáskodásával ma kiemelt m űvelődési pozíci-
ókba kerültek. 

Mindezek ellenére a VMSZ sorsát továbbra is a 
szívemen viselem, még akkor is, ha sok dologban nem 
értek egyet a programjával. Szégyenletes dolognak tar-
tom pl. Biacsi Antal kosovói állásfoglalását Miloševk ol-
dalán, az albánokkal szemben, vagy Józsa László kéz- 

jegyét azon a levélen, amelyben az Európa Tanácsot 
arra kérik, hogy ne büntesse Szerbiát a kisebbségi tör-
vények meghozatalának elmulasztása miatt. Ezeket a 
politikai baklövéseket még el tudnám nézni, viszont a 
szervezet gazdasági programjának hiányát már nem 
tudom elfogadni. Ez sajnos a régi VMDK pártprogram-
jából is kimaradt, amit 1993. június 20-án a szabadkai 
tisztújító tanácskozáson szóvá tettem. Azóta a sajtó 
révén többször felhívtam erre a figyelmet (el őször: 
Napló, 1992. XI. 14., majd ui. 1993.  VI. 9.  és X. 6. stb.), 
de ez a javaslat mindeddig siket fülekre talált. Pedig ez 
kell, hogy képezze a VMSZ legf őbb tevékenységét. 

Éveken át a VMSZ gazdasági programja csak 
abban merült ki, hogy ismertették, elsírták az állam sú-
lyos gazdasági helyzetét. Például a VMSZ 1996. IX. 
21-i évi közgyű lésén a gazdasági bizottság jelentésé-
ben csak ez áll: „A gazdasági bizottság programjában 
szerepel a vajdasági magyarság gazdasági helyzeté-
nek javítása, a kis- és középvállalkozások támogatása, 
konkrét gazdasági együttm űködés kialakítása 
hazánk(?), az anyaország és a vajdasági magyarság 
között. E célok megvalósítása végett gazdasági szak-
embereink több bel- és külföldi tárgyaláson, szimpóziu-
mon vettek részt". Hát ez nem sok, mert azzal semmit 
sem javul a délvidéki magyarság gazdasági helyzete, 
ha a „szakemberek" külföldi utazgatásokon vesznek 
részt, amelyek eredményér ől be sem számolnak. Saj-
nos ezt a tanulmányútnak nevezett „jutalomkirándulást" 
többször is alkalmazták. Például a dániai tanulmány-
úton a Bólogató Jánosok egész serege vett részt. Nem 
javult a VMSZ gazdasági politikája a következ ő  évek-
ben sem. Az 1997. VIII. 30-aj szabadkai évi közgy ű lé-
sen a gazdaságról csak általános, semmitmondó meg-
fogalmazások olvashatók: ): „A VMSZ-nek politikai te-
vékenységével kell biztosítania a vajdasági magyarság 
polgárosodásának felgyorsítását mindenekel őtt azért, 
hogy anyagilag függetlenedjenek. Csak az anyagilag 
független polgár képes a bátor, független politizálásra. 
Aktívan részt kell vállalnunk az elkövetkez ő  privatizáci-
ós folyamatokból, annak ellenére, hogy a vajdasági 
magyarság nem rendelkezik tőkével. De tudásával, 
munkájával és az anyaország segítségével, valamint 
az anyaországon keresztül beszerezhet ő  tőkével nem-
zeti közösségünk aktív résztvev ője lehet a privatizáció-
nak." Hát ez nemigen valósult meg. Pedig, ha több mint 
tíz évvel ezel őtt, amint azt javasoltam és a dániai tanul-
mányutasok erről meg is győződhettek, el kezdték vol-
na szervezni a horgosiak mintájára a gazdaköröket, s a 
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beszerző-értékesítő  szövetkezeteket, akkor a délvidé-
ki magyarság anyagi helyzete talán nem lenne ilyen si-
ralmas, mint ma. Ha tíz év óta minden esztend őben 
csak öt-hat gazdakört s beszerz ő-értékesítő  szövet-
kezetet létrehozott volna a VMSZ, akkor ez ma már 
ötven tagú gazdakör-hálózatot jelentene. Ezt gond 
nélkül megtehette volna, hisz nem kellett semilyen 
törvénymódosításra várni, mert erre mindig lehet ő-
ség volt. 

Az értékesítő-beszerző  szövetkezetek megsza-
badították volna a termel őt a piacozástól, az állandó 
utazásoktól és annak költségeit ől (főleg a benzinhiá-
nyos esztendőkben), oly módon, hogy a gazdálkodóktól 
a helyben begyűjtött árut az értékesít ő  hálózata révén a 
vevőkhöz eljuttatta volna, kirekesztve ezzel a kereske-
dők, kofák és nyerészked ők árfelhajtó szerepét. Ezzel 
mind a termelő , mind a vevő  jól járt volna. Usszafelé a 
beszerző  részleg megrendelés alapján biztosíthatta vol-
na a gazdálkodóknak a permetezőszereket, a m ű trá-
gyát, a méhészeti fölszereléseket, gépi alkatrészeket, 
gyógyszereket stb., mégpedig gyári áron mindent, ami-
re a termelők igényt tartanak. Az értékesít ő-beszerző  
szövetkezetek szervezése a VMSZ feladata lett volna, 
az üzemeltetését pedig részben a termel ők vállalták vol-
na, a másik részét pedig a gazdasági segélyek, anyaor-
szági és külföldi támogatások biztosították volna. 

A gazdakörök m űvelődési, gazdasági és politikai 
központokká válhattak volna, amelynek keretén belül a 
falusi lakosság számára meg lehet szervezni a gazda-
képző , gazdasszonyképző , gazdasági és tudományos 
információkat nyújtó, egészségnevel ő , viselkedési szo-
kásokat kialakító el őadássorozatot. Biztos és erős bá-
zisa lehetett volna a m űvelődésnek, az amatőrmozga-
lomnak és a politikai szervez ődésnek, hisz már a két vi-
lágháború között is a gazdakörök képezték a délvidéki 
magyarság egyik politikai- és kultúrközpontját, könyv-
tárral, színjátszó csoportokkal stb. együtt. Az informá-
ciószolgáltatás célja, hogy a termel őkkel ismertesse az 
ország és a világ piacigényeit, mit lesz érdemes termel-
ni, hol lehet majd értékesíteni, miként megszervezni a 
szállítást, mi várható az energiaellátásban, a helyi 
energiaforrások (szalma, szárízék stb.) hasznosítása, 
a tudomány, ezen belül a mezőgazdaság legújabb vív-
mányai. A gazdatanfolyamok szakosított program sze-
rint m űködhetnének, mint például kertészeti tanács-
adás, vegyszerek alkalmazása, gép- és motorkezelési 
tanácsadás. A gazdasszony tanfolyam tartalmazhatná 
a virágoskert-pihen őkert gondozását, a sütés-f őzés for-
télyait, a télirevaló bekészítésének tudnivalóit, indíthat- 
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na szabó- és varrótanfolyamokat, ismertethetné a ház-
tartási gépek biztonságos és gazdaságos kezelését, a 
helyes táplálkozási és higiéniai szokások kialakítását, a 
modern polgári társadalom vendéglátási szokásait, a 
lakáskultúra alapszabályait, foglalkozhatna az öltözkö-
déssel, a divattal stb. Az egészségügyi felvilágosítás —
a közvetlen tanácsadás mellett —kitérhetne az alkoho-
lizmus vagy az egykézés problémájára, ami a jogaink 
biztosítása ellenére is a vesztünket okozhatja, felölelné 
a helyes gyermeknevelést, a paramedicina népbutító 
hatását stb. A jogi szolgálat az ügyvéd nélküli települé-
sek ingyenes jogi tanácsadását segítheti, és tájékoztat-
hatna a vállalati, szövetkezeti alapítások jogi útveszt ő-
iről, illetve az állami vállalatok szabálysértéseir ő l. Az 
előadásokat az itteni, az anyaországi, illetve más kül-
földi szakemberek tarthatnák a VMSZ szervezésében. 

A gazdakörön belül külön program foglalkozhat-
na a gyermekek okos szórakoztatásával. M űködtethet-
ne irodalmi, képzőművészeti, zenei, honismereti, ter-
mészettudományi, madártani stb. tábort. De legf őképp 
összekötné az embereket egy erkölcsös, egészséges 
társadalomba, kapcsot képezne a szórvány, a tömb és 
az anyaország között, s kialakítana egy olyan er ős 
nemzettudattal, jövőképpel rendelkező , politikailag leg-
alább minimálisan egységes közösséget, amely hatá-
rozott célokkal s bátor kiállással képes küzdeni a joga-
iért, a nemzetéért és a szül őföldjéért. Annyi cselekvés-
re hajlandó egyén tevékenykedik ma is önkéntesen, 
anyagi juttattások nélkül a pártokban és a civil szerve-
zetekben, ennek ellenére rengeteg jószándékú energia 
pocsékolódik el csak azért, mert nem vagyunk képesek 
szervezetten, egy irányba, egy közös célért munkál-
kodni. A VMSZ ha kihasználná az itteni és az anyaor-
szági támogatók anyagi és szellemi segítségnyújtását, 
s ezt egy közös cél irányába tudná terelni, ha képes 
lenne összefogni a délvidéki magyarságot egy közös 
cél érdekében, de legfőképp a magyarként való meg-
maradásért, akkor ezt a nép szavazataival meghálálná. 
Különben csak a pártalapszervezetek szervez ődése s 
gyarapítása révén, üres szólamokkal hosszú távon 
nem lesz képes megtartani a tagságát, de még na-
gyobb tragédiát jelent számunkra az, hogy a hitevesz-
tett, támasz s irányítás nélkül maradt délvidéki magyar-
ság összefogás és gazdasági segítség nélkül elsüllyed 
az agresszívabb vagy vitálisabb népek tengerében. 

Áttekintve a VMSZ tízévi tevékenységén, sajná-
lattal kell megállapítani, hogy munkálkodása fő leg a tag-
ság toborzásából és a pártalapszervezetek gyarapítá- 
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sából állt, azt is mondhatnánk, hogy ezzel ki is merült. 
Olyan alapszervezetek létrehozását szorgalmazta és 
szorgalmazza, amelyekben semmilyen társadalmat 
megváltó, segítő  tevékenység nem folyik.  El  kell azon-
ban ismerni, hogy a szervezet meghatározott s indokolt 
programok megvalósítására, a magyar önkormányza-
tok révén, nyújtott némi anyagi segítséget, és az elnök 
is számtalanszor kiharcolt állami támogatást, de ez 
mind szervezetlenül, egy meghatározott alapszabály 
nélkül történt, annak ellenére, hogy a VMSZ-nek kidol-
gozott alapprogramja volt és van, amit sohasem taga-
dott meg vagy nem módosított. Vállalta a hármas auto-
nómia koncepcióját, a magyar iskolahálózat megvalósí-
tását az övódától az egyetemig, kidolgozta a délvidéki 
magyar sajtó tervjavaslatát stb., amit csak töredékében 
valósított meg. Például létrehozta a két tehettséggondo-
zó gimnáziumot, de meghatározatlan id őre elhalasztot-
ta (az is lehetséges, hogy feladta) a független magyar 
iskolarendszer kiépítését. A magyar nyelv ű  egyetemi 
oktatást ma már csak "multietnikus" formában képzeli 
el, ahol sem a magyar irányítás, sem a magyar szelle-
miség nem garantált, és az anyaországi támogatás is íly 
módon bizonytalanná vált. A délvidéki magyar sajtó ki-
építésében is mind nagyobb kompromisszumokra kény-
szerül, főleg az újvidéki Magyar Tanszék kozmopolita, 
szerb érdekű  befolyása erősödik, amely egyáltalán nem 
tekinthető  nemzeti elkötelezettség űnek. A kisebbségi 
jogok terén is csak az valósult meg, amit a külföld nyo-
mására a szerb kormány kénytelen volt teljesíteni, de 
ezt is a hatalom "balkáni módon" elszabotálja, hisz nem 

léteznek büntet ő  szankciók a törvényszeg őkkel szem-
ben, vagy ha léteznek is, ezt nem alkalmazzák. A Ma-
gyar Nemzeti Tanács létrehozása alkalmával történt 
csalások és a kompromittált egyének beválasztása a ta-
nácsba (a diplomahonosítás körüli botrányok) pedig en-
nek hitelességét teszik kétségessé. Az biztos, hogy a 
VMSZ vezető  szerepét csak más pártok koalíciójával 
volt képes megvalósítani, és egy ilyen szövetségben a 
szervezet engedményekre kényszerül, de ez nem csor-
bíthatja azt az alapvet ő  célt, amiért a szervezet létrejött, 
és azt a harcias, bátor kiállást, amely az alakulásakor 
jellemezte a pártot. Mindezen mulasztások miatt a párt 
veszíti a támogatottságát, még annak ellenére is, bár ez 
ellentmondásosnak t űnik, hogy az alapszervezetek szá-
ma gyarapszik. A VMSZ hoszabb távon csak úgy lesz 
képes a délvidéki magyarság vezet ő  pártjának meg-
maradni, ha a vezet őség megszabadul a karrieris-
táktól, a szószátyároktól s az idegen érdekeket ki-
szolgálóktól, és olyan értelmes, a nemzetért tenni 
akaró embereket gy űjt maga köré, akik, nem csak 
szólamokkal, hanem építő  munkával, s jóhiszem ű  
kritikával a legmegfelel őbb irányba fordítják majd a 
párt szekerét. 

Cselekedni még most sem kés ő , gondolják meg 
jól az erre hivatottak, mert az elmulasztott lehet őség fe-
lelőssége a VMSZ és az értelmiség lelkén szárad majd. 
Egy nemzettöredék léte vagy nem léte függ a cseleke-
deteiktő l, és a történelem igazságos ítél őszék, a tétlen-
kedésrő l kegyetlen ítéletet mond. 

'Ez az írás a VMSZ tízéves történetét felölel ő  kiadvány számára készült. 
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