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Dr. Szabó László nyílt levele a kirekesztett szegediekhez 

Tisztelt szögediek ideát és odaát! 

Ezeréves magyar hagyomány a befogadás. Az elmúlt 
hetekben ebbe durván belegázolt az aktív kirekeszt ő  kam-
pány, majd a kirekesztő  közöny. Ez az Európa eszméjéhez 
méltatlan demagóg uszítás megosztotta az ország népét. 
Európa minden országában természetes ésjól m űködő  in-
tézmény a kettős állampolgárság. Ebben rejlik Európa 
ereje... 

Nehezen értelmezhető  a XXI. században, a modem 
európai szokásjoggal szembemen ő , a szovjet megszállás 
megfélemlítő  hangulatát idéző , magánosító köntösbe bújt 
népnyúzó, pártállami sovinizmus. 

A Szögedi Védegylet tiltakozik a kirekesztés ellen! A 
magyar másság, a más magyarság kirekesztése ellen. Til-
takozik a véreink kirekesztésére való brutális uszító kam-
pány ellen, mely szembe állított magyart a magyarral. 

A Szögedi Védegylet elnöke ez alkalomból alázattal 
bocsánatot kér a határon túli szegedi kirajzások magyar 
népétől (a délvidéki magyaroktól) a 100 000 szegedi vá-
lasztópolgár helyett, aki cserbenhagyta őket távolmaradá-
sával, és aki a kirekesztésükre voksolt szégyenteljes 
„nem" szavazatával. A Szögedi Védegylet csaknem 30 
000 szegedi nevében kéri határon túli magyar testvérein-
ket, a megtévedtek miatt ne gy ű löljék Szeged — többségé-
ben igennel szavazó — népét! 

A legnagyobb szegedi kirajzás, Újszeged (választókör-
zetem) polgári lakossága minden megtéveszt ő , beteg de-
magógia ellenére 2:1 arányban a külhoni magyarok állam-
polgárságának megadása — vagyis a befogadás — mellett 
foglalt állást. 

A szögedi kirajzás 

A törököt túlélő , majd sokasodásnak induló szögedi 
nemzet a 18-19. század folyamán magában vagy más 
népelemekkel Csongrád, Torontál, Times, Csanád, Békés 
és Arad megyékbe rajzott ki. Munkakedvükért szerették a 
szögedieket, hívták e dolgos népeket letelepedni kincstári 
és nagybirtokokra egyaránt. Bácskában, Bánságban (Te-
mesközben) messzeszakadt véreink (unokatestvéreink, 
másod- és harmad-unokatestvéreink) szögedi „ö"-z ő  nyel-
vüket — gyakran szigetszer űen — többnyire máig megtartot-
ták. Töretlenül egészen Trianonig eleven volt a kapcsolat 
az anyavárossal. 

Máig él jelen határainkon kívül magyarságában több 
mint 50 ilyen település. 

A mai Szerbiában állóknak nevük említésével is érde-
mes jelet állítanunk: 
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Aracs, Akács, Böldre, Bégaszentgyörgy, Budzsák, 
Csóka, Fejéregyháza, Feketetó, Fels őmuzslya, Gyála, 
Gyulafalva, Hajdújárás, Horgos, Hódegyháza, Imretelek, 
Ittebe, Kanizsamonostor, Kelebia, Kikinda (Kökénd), 
Királyhalom (Bácsszöll ős), Kisorosz, Ludas, Lukácsfalva, 
Magyaresernye, Magyarszentmihály, Majdány, Martonos, 
Morotva, Oroszlámos, Ókeresztúr, Padé, Rábé, Sasülés, 
Szaján, Tamásfalva, Terjén, Tiszahegyes, 
Tiszaszentmiklós, Torda, Torontálújfalu, Tóba, Törökbe-
cse, Törökkanizsa, Töröktopolya, Udvarnok, Udvarszállás, 
Örményháza, Verb ő  (Egyházaskéi), Verbősziget, 
Zichyfalva. 

A Fekete Mikulás után Boldog Karácsonyt és 
Boldogabb Új Évet kíván 

Tisztelettel: 

Dr. Szabó László 
önkormányzati képviselő  
a Szögedi Védegylet elnöke 
Szeged, 2004. Alom hava (december) 6-án 

Ajánlott irodalom: Bálint Sándor: „A szögedi nemzet" 
(A szegedi nagytáj népélete) 

A Délvidék ma Szerbiához tartozó szögedi kirajzásai: 
Aracs Nadas/ (Vranova, iii. Vranjevo) 
Akács (ma Beodra határa) 
Böldre (Beodra) 
Bégaszentgyörgy (Begej Sveti Djuraj) 
Budzsák, Buzsák (Törökkanizsa határában) 
Csóka (Čoka) 
Fejéregyháza /Firigyháza/ (ma Törökkanizsa területén) 
Feketetó (Cernabara) 
(Felső )Muzslya (Gomja Mužlja) 
Gyála (Djala) 
Gyulafalva /Bácsgyulafalva/ (Tele čka) 
Hajdújárás (Hajdukovo) 
Horgos /Horgas/ (Horgoš) 
Hódegyháza /Jázova/ (Jazovo) 
Imretelek (ma Csóka területén) 
Ittebe /Itebő ...ltabé/ (Novi Itebej) 
(Kanizsa)Monostor (Banatski Monoštor) 
Kelebia 
Királyhalom /Bácsszöll ős/ (Kraljev Brig...Bački Vinogradi) 
Kisorosz /Torontáloroszi/ (Rusko Selo) 
Kökénd /Kökindal (Kikinda) 
Ludas (Supljak) 
Lukácsfalva (Lukino Selo) 
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Magyaresemye (Nova Cmja) 
Magya гszentmihály (Mihajlovo) 
Majdány (Majdan) 
(Mező)Ma гtonos /Martonyos/ (Ma гtonoš) 
Morotva 
Oroszlámos (Banatske Arandjelovo) 
Ókeresztú г  /Ráckörösztúr/ 
Padé /Magyarpadé/ (srpski Padej) 
Podlokány (Podloknaj) ...Óbéba területén(?) 
Rábé (Rabe) 
sasülés /sasillés/ (Rábé és Majdán között) 
(Magyar)szaján (sajan) 
Tamásfalva (Hetin) Heténnyel összeépülve 
Terjén /Lő rincfalva/ (Terjan) 
Tiszahegyes /Högyös; Igyos/ (Idoš) 
Tiszaszentmiklós /Razsánszentmiklós/ (Potiski sveti Nikola) 
(To гontál)Toгda 

Tóba (Toba) 
Törökbecse (Novi Bečej) 
Törökkanizsa /Révkanizsal (Novi Kneževac) 
Töröktopolya (Banatska Topola) 
Udvarnok /szöt ősudvamok és Törzsudvarnok/ (Rogendorf) 
Udvarszállás (Dobri čevo) 
(Torontál)Újfalu (Krivabara) 
ÜrméПyháza /Ö гminháza, Örménháza/ (Jermenovci) 
Veгbőce (Vrbica) ... Egyházaskér (?) 
Veгbősziget (Verba puszta) 
Zichyfalva /Morminc/ (Mariolana) 

A Szögedi Védegylet elnöke ez alkalomból a határon 
túli szegedi kirajzások magyar népének (a délvidéki ma-
gyaroknak) a bocsánatát kéri alázattal ... 
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