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1. 
Ez a tárna, nem kis jelentőségű számunkra. Arról van ugyanis szó dfi^ 

s4$r, hoary kisebbségünk minden, haladásra képes és alkalmas egyede* 
nftlegt és oszitálya megértse,, hogy fölfogjuk saját helyzetünket az új de-
mokratikus föderatív JugoszILáviálban és másodszor, hogy alaposam megifi~ 
merjflk aat az utat, amelyen a jövőben haladnunk kell. Hogy mindegy i-
künk előtt, minit a nap világos tegyen a tennivaló. És hogy a tennivalók 
megismerése után meg is csinálduk mindazt, ami ugyan úgy érdeke ezen 
ország ímindten lakójának, nemzetének és népének, mint ahogy érdeke az 
egész xnagyarságnak, közép- és délkelet-Európa minden kis nemzetének, 
népéinek és az egész haladó emberiségnek. 

Hogy mai helyzetünket megismerhessük és mérlegelhessük, szüksé
gesnek tartom egy pillantást vetni a régi Jugosláviáira és annak velünk 
szemben elkövetett politikájára, A régi, úgynevezett vidovdáni Jugoszlá
via a népek börtöne volt. E meghatározás nem csak a régi jugoszláv ál
lam és kisebbségünk közötti viszony meghatározása. Ez a meghatározás 
aj régi Jugoszlávia és annak minden, többségi és kisebbségi népe közötti 
viszonyt fejezi ki pontosan. Ez. azt jelenti, hogy minden itt élő nép jogta
lan és elnyomott volt tekintet nélkül arra, hogy többséghez, vagy kisebb-
séghez tartozott. A régi Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek hely
zete iskola-példája volt annak a tételnek, hogy »az a nép, amely más né
peket elnyom, maga sem lehet szabad«. De, ha Jugoszlávia a többségi né
pek számára börtönt jelentett, akkor a kisebbségek — tehát a mi szá
munkra is nehéz bilincsekkel, böjttel és kemény feJkheClyel súlyosbított 
sötét börtön volt, amelyet a fokozott gazdasági kizsákmányolás, politikai 
jogtalanság, elnyomatás és kulturális nyomorúság jellemzett. Mi még azt 
a látszatszabadságot mint a szabad nyelvhasználat, kultúrszabadság stb. 
sem élvezhettük, amelyet a többségi népek szája előtt mézesmadzagként 
húztak végig. 

2. 
A gazdasági kizsákmányolást nekünk a régi Jugoszlávia ado-, 

hitel-, munkabér-politika, a protekciós alapon történő állami szállítások 
állami beruházások hiánya Vajdaságban és az amúgy is gyenge iparunk 
leépítése, áttelepítése jelentették. Vájjon ki nem emlékeznék arra, hogy 
a Vajdaság népei — köztük mi is fizettük a legmagasabb adót az egész 
országban, hogy a Nemzeti Bank hiteléből a legkevesebb jutott Vajdaság
nak. Vagy arra^ hogy az állami szállítások aránytalanul nagyobb száza
lékát szerb nagytőkések végezték. Azt is jól tudjuk, hogy a nemzetközi 
úton kivül semmiféle komolyabb beruházást ezen a területen nem eszkö
zöltek. De a munkások is nagyon jól emlékeznek a másfél dináros órabé
rekre és a tisztán soviniszta alapon történt elbocsátásokra az állami üze
mekből stb. stb. Természetesen nem hagyhatom szó néílkül azt a tényt 
sem, hogy kisebbségünk vagyonos része, pontosabban a nagytőkések és 



nagybirtokosok akkor is, mint mindig, megtalálták a módját annak/ ho
gyan bújjanak k i a gazdasági kizsákmányolás alól, legtöbbször a náluk 
dolgozó munkások — magyar munkások — bérének leszorításával a lét-
rruataum alá. 

Népünk politikai helyzete egy jottányival sem volt különb*.az imént rö
viden vázoüt gazdasági helyzeténél. Az ország a nagyszerb burzsoázia 
politikai klikjéi közüli hod az egyik, hol a másik uralma ala/tt nyögött. Ab
ban azonban mind nagyszerűen megegyeztek, hogy a népet k iméjetieiiül 
elnyomták és annak minden politikai megmozdulását csirájában elfojtot
ták. A hírhedt »Obznana«, maid később 1929-ben az államvédelmi biróság 
a régi Jugoszlávia népei számára a poltikaá jog helyébe á gumibotot, 
puskatust és a börtönt helyezte. Egy buta7 zsandár, vagy egy poünkai 
detektiv akarata többet jelentett, mint százezrek és milliók vágya, óhaja. 
Ebben a politikai légkörben a kisebbségünknek oéltudatos vezetés hányá-
bam nem volt és nem is lehele.tt olyan politikai szervezete, amely szembe
fordulva az árral, küzdött volna politikai szabadságunkért, jogainkért. A 
magyar tőkések és nagybirtokosok poíitikaá téren ép úgy, mint gazdasági 
téren is, megtalálták a módját, hogy megszabaduljanak a jogtalanság és 
elnyomatás- nehéz súlyától. Cserbenhagyva a népet, níindig a nagyszerb 
tőkések épen uralmon levő csoportját támogatják, egyszer a Magyar 
Radikális Párt, másszor a Jugoslavenska Radikaüna Zajedniča fórmájában. 

A városi és falusi kispolgárságunk tanácstalan. Ezért vallhatott kisebb 
mértékben a különféle nagyszerb érdekcsoportok és csaknem teljesen a 
reakciós revizionizmus martalékává. Egyedül munkásosztályunk folytat cél
tudatos politikát a saját és a nagyszerb reakció ellen, épen ezért, úgy a 
a szakszervezetek, mint a Kommunista Párt a_ rendőrség állandó célpont
jai. A támadás 1920-ben és az ežt követő időben éri el tetőfokát. A szak
szervezeteket bezárják és általános rohamot inditanak a munkásosztály 
pártjabelien. Többezer vajdasági munkás és paraszt, köztük nagyon sokan 
magyarok kerülnek rendőrkézre, mert a reakció e tobzódása idején ma
gasi a emelték a szabadság, a népek testvérisége s egyenjogúsága, tehát 
a kisebbségi jogok .zászlaját. 

Kultúránk a régi Jugoszláviában teljes egészében magán viseli az el
nyomott, jogtalan, gazdaságilag kiszipolyozott népek kultúrájának bélye
gét. Az anyanyelvű jskolák és hivatásos szinházak hiánya, cenzúra, a 
lapbetiltások, a kultúrmunkások üldözése és még más ezer és ezer aka
dály tette szinte lehetetlenné az igazi magyar népi kultúra terjesztését és 
fejlesztését. A saiát reakciónk is belesegített, hogy,az a szomorú kultúr-
kép, amely elénk tárult, még sivárabb legyen azzal, hogy Magyarország
ból művészileg huszadrendű, eszmeileg fasiszta, félfasiszta, de legalább 
is-Léta, limonádétartalimu termékek behozatalával és becsempészésével 
rombolják le a még megmaradt kiü túrbástyáinkat. Ha ebből a szemszög
ből vizsgáljuk kultúrtermek inket, relyesebben .knltúrnyomorúságunkat, 
alig lehet eldöntenv ki a nagyobb bűnös: a nagyszerb reakció-e, amely 
az elnemzetienités vonalán haladva nem adott iskolát, színházat, újságot, 
könyvet, vagy saját reakciósaink, akik adtak ugyan, de mit adtak? Ama
zok jóvoltából gyermekeink nem tanultak meg tisztességesen magyarul, 
nem ismerhették meg a szép és gazdag való kultúrát, a magyar szelle
met, a magyar népet, mig emezek jóvoltából magyar nyelvei "'degen »kul-
túra<s legtöbbször germán paréj plántálódott az itteni magyar koponyákba. 

Tegyük, e két gonosztevőt, akik közül az egyik meglopott, a másik meg
csalt, szivünk mérlegére és döntsük el, melyik közülük á nagyobb go
nosztevő? Hajszálnyi különbség sincs közöttük. Egyazon bandita ez, csak 



különböző ruhában. A reakció, amely, ha bármilyen nyelven is beszél, 
mindig azonos. Mindis az igazi kultúra ellensége és a kultűrsotétsés 
ba.3no.lca. 

Röviden összefoglalva a mondottakat azt láthattuk, hogy a huszon
három esztendő kisebbségünk számára semmi jót nem adott. A régi Jugo
szlávia és a magyar kisebbség viszonyával kapcsolatban le kell szögez
nünk még. azt, hogy a gazdasági kizsákmányolást, a politikai jogtadansá* 
got és kulturális elnyomást mi nemzeti elnyomásnak éreztük, mert valóban 
az is volt. 

3. 
A három és fél éves magyar időszakot is meg kell vizsgálnunk, hogy 

az mit ielentett számunkra p hogy annál pontosabban vonhassuk le 
végső következtéseinket. 

Amikor 1941 tavaszán a német fasizmus megtámadta Jugoszláviát a 
magyar iasiszta-revizií's körök élükön Horthyval, elérkezettnek láttákjiz 
időt imperialista álmaik megvalósítására Jugoszlávia irányában is. A ma
gyar fasizmus a nemzeti felszabadítás jelszavát használta felénk és népünk 
tekintettel a több mint két évtizedes nemzeti elnyomatásra és beíső (szerve
zetlenségére, kpnnyen hajlott e szirén hangokra. De azután rövidesen rá
jött, hogy- Horthy fasiszta hadserege nem nemzeti szabadságot hozott, 
hanem újabb elnyomást, mint amilyent a régi Jugoszlávia alatt elszenve
dett volt. Minden tisztességes magyar, aki csak egy szákrányit is önérze
tes és szereti saját szabadságát és salját népét, piruló arccal gondol a- be
vonulás első napjaira, amikor a fasiszta katonaság és rendőrség csetnikül-
dözés és felkutatás ciánén barbár kr'végzéseiít és erőszakoskodásait 
elkövette, elősorban a szláv, zsidó, de a magyar lakosságon is 

Vizsgáljuk meg most, mit hoztaik a magyar fasiszták gazdasági téren. 
Hátha megtaláljuk annak a tál lencsének néhány szemeeskéjét, amelyért 
Horthy és fasiszta bérencei odavetették Magyarországot és a magyar né
pet a százkam germán polipnak. Hitlernek és fasiszta Németországának. 
Ma már minden józanészü ember előtt vlágos, hogy a magyar nép bitang 
urad, vagy úri bitangjai hova vezették* országunkat, népünket, Petőfi, Tán
csics és József Atilla népét. Budapesten már elkezdődött a nagy per és 
ezek a politikai stréberek szánv>t a4nak gaztetteikért és elnyerik méltó 
büntetésüket. ^ 

De térjünk vissza eredetileg feltett kérdésünkhöz, hogy mit 'is hozott 
az úgynevezett felszabadulás nekünk magyaroknak és a nem magyarok
nak. Röviden és egyszerűen megfelelhetnénk rá azzal, hogy s e m m i t . 
De ezzel nem elégedhetünk meg, Meg keld vizsganunk a kérdést úgy, 
ahogy azt már az imént tettük. 

M'ít hozott először is a naigytőkéseknek és nagybirtokosoknak? 
Meghozta számukra a vjóiliét és tobzódás továbbfolytatását, úgy, hogy 

az oktalan mulatozások elfen törvényt kellett hozni. MÍghozta a könnyű 
hadigazdálkodás lehetőségét. Meghozta számúikra azt a kényelmes hely
zetet, hogy a hadiüzemi biztos biztosította az üzemekben a munkások 
lázadásaitól mentes termelést. A hadiüzemi biztos mindent s i m á h elin-
'téizett az egyik fél megelégedésére, mert t. i . a munkás az nem volt má
sik fél, az csak egy közönséges munkás, vagy lázadó kommunista volt. Itt 
hangsúlyozni kívánom, hogy a hasonszőrű szlávnyeivü nagyságosok, Ht 
ép úgy megtalálták a maguk boldogulásának az útját, mint a régi Jugo
szlávia idején a maigyax urak is megtalálták azt.. 

A városi kispolgárság* amely legmkább esett a re/izioniztnus karjaiba, 
joggal elvárta, hosy az u; haza és új renj meghozza >záinára legalább ís 
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•a nyugodt és békés megéhetést. az annyira óhajtott anyagi biztonságot. 
De mi történt? A magyar fasizmus nem bizott meg bennük és csak másod-
harmad, vagy negyedrangú szerephez juttatta őket. A vezető heüyekre, 
fcizalmi állásokba .mindenüvé saját emjbereiit, a<z úgynevezett anyoarszágU* 
az ejtőernyősöket ülhette. A fasizmus, hogy iepleizze hazug voltát, hog> 
a számára legmegfelelőbb es tegbiztosabifr tömegek ingadozó bizalmát ei 
ne veszítse, söíét uszítást vezet a zsidóság e»lüen, mintha azok lennének 
okai a középrétegeket ért minden bajnak. A áasiizmus *a zsidóság bőrére 

úgynevezett elterelő hadmozdulatokat végez, sajnos sikerreC. 
A parasztság, főleg a kis- és közér>!parasz/tiság számára ugyancsak 

$emmiíéle lényeges eredményt .jiienY hozott a fasiszta »»feiszabadítás)«. El
lenkezőleg a kist- és 'közép^pairaszt különösen a rxmtrendsizer 'bevezetéáb 
ói tán került súlyos anyagi helyzetbe és össtzeütklözés'be az államhatalom
mal. Érthető: amikor követelték a toeszoClgátoatást a (pontok szerint éis 
nem vott miből. 

A munkásosztály vo'lt kezdettőL fogva az egyetllen társadalimi tényfc-
.ző, meLyet a fasizmus sok próbálkozás dacára egyáltalán nem tudort 
jiiaga felé fordítani. A munkásosztály néhájniy hét után azonnal Háttá, 
hogy egykutya ez a régivel, csak a nyákravalőja más. A munkásosztály 
rossz anyagi helyzetét még súlyosbította az a féüismerés, hogy a bérlrasr-

cot és a béremelést e>leve kizárták. Azokat akik mégis megpróbáltak 
szembeszátlilni, gyorsan megtanították a hazaifiúii kötelességeikre. A ma-
:gyar munkásság a »feliszabadulas« utátn alig néhány hónapra me&jsmertfe 
a magyar fasizmus, Orgoványon, Sióíokqn és sok másutt már Í#l°-beTi 
kiiskolázott lényegét. A magyar munkásság soha sem feliejtette és nen* 
is felejtheti el a sárgaházakat, ahol fasiszta hóhérok a munkásság leg

jobb fiait százával és ezrével verték halálira és juttatták akasztótfára. 
A fasizmus politikai téren sem hozta meg, mert lényegénél fogva 

nem' hozhatta meg, a szabadságot a dolgozó magyar népnek. ETJenkező-
•les, még növelíte az elnyomást és jogtalanságot Oe hogyan is hozhatott 
volna szabadságot, amikor a fasizmus nejn egyéb, mint a népszabadság 
és jog merő tagadása. A magyar fasizmus is ép ugy, mint a többi fa

siszta rend-szerek, uralmukat a csendőr, remdlőr és a fasizálít hadsereg 
szuronyaira alapozta. A nem magyar dolgozók számára a magyar (fasiz

mus elnyomást és fokozott üldöztetést jelentett politikai téren. 
De vajjQfii, mit adott a magyar fasizmus nekünk? Adott gleiksal'tolt 

iskolákat, újságot és szinházjat, igen alacsonyrendű műsorrai Ado-tt faj-
védelmi zsidótörvényt: a magyar történelem szégyenfoltját. 

Ha összegezzük a három és fél esztendős magyar időszak eredmé
nyeit, mégálilapíthá-tjuk, hogy az sem gazdasági, sem ípojiltikad, sem kue-
tuirál'is felszabadulást nem hozott. Nem hozott, mert nem hozhatott, meri 

:nem a nép, hanem a nép elnyomóinaik uralma volt. Nt^ünk sajnos kissé 
későn jött rá a fasizmus Lényegére. De a jobb későn, mint soha el»Vv 
^Lapján nem túl k?sőn ahhoz, hogy az uj hazában, a demokratikus föde: 

rativ Jugoszláviában teljesjogú és egyenragú polgárként kezeljenek fca 
megadják számunkra a lehetőséget a szabad nemzett fejlődésre. 

Mo adja meg az új Jugoszláviának a "lehetőséget arra, hogy a ma
gyarok és a többi kisebbségek á többségi népekkel egyenrangú és jogú 

Tolgárok. lehetnek? Az, hogy az ú/ Jugoszlávia nem a népek börtöne, ht*-
•nem szabad népek demokratikus hazája. Az, hogy ez az ország Titó or
szága, amely iíem politikai mesterkedések és alkudozásokon létrejöt| tá
kolmány, hanem a fasiszta elnyomó ellen fölkelt népek sikeres szabad 
ságharcának eredménye. Az, hogy ez az ország a túz és vas* szörnyű 
csatájában született meg. Az, hogy ezen ország minden talpal;attnyi fölü
két népei legjobb fiainak vére öntözte. Az, hogy ez az ország a népek 



•testvérisége és egysége jelszavával- zászlaján mozgósította és vitte harc
ba népei mindegyikét és a minden népet egybekovácsolö haroj>an valósí
totta meg a zászlajára tűzött jelszavakat, a testvériséget és egységei. A x 
hogy ezen ország minden demokratikus' po fá ra tisztában van azzaH, hogy 
a fasizmus fölött aratott győze>jmet csak úgy biztosíthatja, ha a testvé
riség és egység jelszavával zászlaján tovább vivja a fasizmus elleni má
sodik nagy harcát, a leioiníbollit ország gazdasági és kulturális felépítését. 

Helyzetünket az új Jugoszláviában e pillanatban az ország gazda
sági felépítése határozza meg. Nem vettük ki eléggé a részünket a har
cokbál, most a gazdasági felépítés során ezeregy bizonyságát adhatjuJc 
annak, hogy aktiv tagijai és őszinte -hívei vagyunk az új demokratikus 
föderatív Jugoszláviának. Ez az ország olyan- -esz, amilyenre azt szabad 
polgárai csinálják, fia tehát azt akarjuk, hogy a mi szájunk-íze szerinti 
is iliegyen, mindegyikünknek ott kelt lennie Jugoszlávia politikai, gazda-
sáigi és kulturális fölépítésénél. Mindegyikünknek! 

Az új Jugoszáváa egyik alapelve, hogy mindenki aszerint részesedik 
a javakból, amüyen részt vesz azok létrehozásában. Ez így igazságosT 
Mert ha egyformák vagyunk a jogokban, egyformák kell hogy legyűrne 
a kötelességekben- is. Láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogyv a nemzetiség* 
jogok egész sonát élvezzük, mellyekről iái régi Jugoszláviáiban még álmod
ni sem miértünk, hqgy a magyar fasiszta ura-Jomiról nie ós beszédünk. 

Iltt vannak például a néphatőságok. A néphatóságok a népfelszabadí
tó hairc egyik legnagyobb vívmánya, melyeket a 'legszélesebb népi de
mokrácia alapján választottak meg és meüyek a nép legszélesebb réte-
geimek megadják a betekintés és ellenőrzés liehetoségét a (legmagasabb 
álilami ^szervek^ és hivatalok munkájába. Megoldódott a hétpecsétes titoké 
Megszűnt a bűvkör, mely a közhivatalokat azelőtt körülvette. Bebizo
nyosodott, hogy á városaink és községeink ügyeit egyszerű «lakatos-i&-
gények, borbélyok, asztalosok, szabók stb. is tudják vezetni. A váró* 
háztartását, pénzügyeit nem viszik csődbe, dacára a rengeteg nehézség
nek. Egy másik ieJegzetes példa: Kultúrintézményeink úgy a régi ju
goszláv, mint a magyar idő alatt a hatóságoktól üldözött és állandó zak-
ilatásmak kitett intézmények voltak. Most pedig szabad demokratikus in
tézményeink, melyek szabadon terjesztetik és terjesztik a magyar kul
túrát. Vagy Ht van a szabad nyelvhasználat joga. Mimdenki szabadon, 
bármiilyen gátlás n^éíkül beszélheti anyanyelvét mindieni közhivatalban. Sto.,. 
stb. Vagy i t t 'van demokratikus választási törvényünk és választói nev-*~ 
jegyzékeink, ameüyek alapján minden 18 évét betöltött magyar férfi es 
nő választhat és váiüasztható. 

Szabadságunk biztos tudatában most meg keli mutatnunk, hogy elfo
gadjuk szláv testvéreink felénk nyújtott baráti jobbját. Rajltunk a sor, 
hogy tettekkel bizonyítsuk azt, hogy hívei vagyunk az új Jugoszláviá
nak, hogy hívei vagyunk az oly sok közös történelmi vonassa:! rendel
kező két nép — a magyarok és délszlávok barátságának és testvérisé
gének. És meggyőződésem, hogy a szavakat cselekedetek követik. 

»Ha a természetet, az emberiség történétét, vagy szellemi te
vékenységünket gondosan szemügyre vesszük, először a kölcsön
hatások és összefüggések végtelenül szövevényes képe tárul elénk, 
melyben semmi sem marad meg annak, amit ahol és ahogyan volt, 
hanem mindig mozog, változik, keletkezik és elmúlik.* (Engelsz) 


