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Vajda Gábor 

Szerkesztő i kommentár 

Bevallom, némi szorongással írtam le a Kanizsai 
Írótáborban fölolvasott, utána a Magyar Szóban megje-
lent szövegemben a demonstráció szót, mint a megol-
dásainkhoz vezető  út egyik kulcsfogalmát. Aztán (több-
ször is) elszégyelltem magam. A belénk nevelt félelem 
akkor is m űködni próbát bennünk, amikor már a szerb 
hatalomnak majdnem annyira érdeke, mint nekünk, 
hogy ne essen bántódásunk. Nem a váratlanul hatni 
kezdő  humanista szellem csodatev ő  hatása következ-
tében, hanem mert az ország Európába a többi között 
a tomboló ösztönök megfékezésével juthat. Ez a felte-
vésem a tüntetésen tökéletesen beigazolódott. Még 
csak provokációra sem került sor. 

A fölszólalók elmondták azt, aminek ürügyén 
összegyű ltünk, s őt valamivel többet is, mint amit a testi 
épségükben fenyegetett fiatalok terveztek. Mert kétél ű  
fegyver a magyarverések elleni tiltakozás. Az a lehet ő -
ség is benne rejlik, hogy általa a veretésünket nyugtáz-
zuk. Úgy ti., hogy — kizárólag a fizikai bántalmazásokra 
összpontosítva a figyelmet, a rend ő rség és az igazság-
szolgáltatás munkáját bírálva — nem az okozati össze-
függéseknek megfelel ően tárjuk föl a problémát. Mert 
egyrészt a magyarverésnek sokkal tömegesebb formá-
ja, hogy másfél évtizeddel a kommunista diktatúra bu-
kása után még mindig nincs önálló oktatásrendszerünk, 
magyar egyetemünk. Továbbá a vajdasági magyar diá- 

kik által használt tankönyvek között még mindig akad-
nak teljes egészükben magyarverők, vagy legalábbis 
ilyen jelleg ű  fejezetet is tartalmazó tankönyvek. 

Ugyanakkor aszó szerint vett magyarverések 
hosszú távon csak akkor sz ű nhetnének meg, ha a ma-
gyarokáltal is lakott helységekben a szerb diákok szá-
mára kötelez ővé tennék a magyar nyelv tanulását és a 
kultúránk megismerését. Nem beszélve arról, miszerint 
a szerbek történelmi és társadalomismereti tantervével 
ill. tankönyveivel kapcsolatban európai (magyar) törté-
nészek véleményét is okvetlenül ki kellene kérni. Els ő  
demonstrációnkon fő leg az hangzott el, amit a fölszóla-
lók már eddig — jóllehet nem ilyen rendkívüli körülmé-
nyek között — többször hangoztattak. Ez így nagyszer ű  
el őgyakorlat volt. Viszont a legközelebbi rendezvényen 
már konkrétabban (és szélesebb összefüggésekben) a 
pedagógiai apartheid ellen is tiltakozva kellene beszél-
ni. Nem baj, hogy ennek a mi hatalmon lev ő  politikusa-
inkörülnének legkevésbé. Ő k ui. az  apróbb lépteket ki-
fizetődőbbeknek tartják. Nem fáj nekik, hogy a kényel-
mes sétájuk idején — viszonylag gyorsan — az egész 
délvidéki magyarságot agyonverik. Nem csak ök ő llel 
vagy vasrúddal. És nem pusztán sötétben vagy hátul-
ról. Nem is kizárólag a rettegés okozta testi-lelki bán-
talmakkal. 
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