
N Y I L A T K O Z A T 

A vajdasági Magyar Kultur szövetség tanácsa a Szövetség és az egész 
jugoszláviai demokratikus magyarság nevében megállapítja a következőket: 

A vajdasági magyar dolgozó nép: munkásság, parasztság és dolgozó értel
miség, mindazon népjogok birtokában, amelyeket a demokratikus Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság nyújt és biztosít számára, Jugoszláviát hazájának 

tartja és hazájaként szereti. Ipari munkásságunk azokban a gyárakban és üze
mekben, amelyeknek legnagyobb része a dolgozó nép tulajdona, öntudatomú, 
lelkesedéssel termel és építi a dolgozók államát, amelyben a népfölszabadítÜ 
harc a munkásosztálynak nemcsak minden jogát kivívta, hanem vezetőszerepet 
is ad neki és amelyben saját jövőjét látja és építi. Parasztságunk és földmun
kásaink, akiknek évszázados vágyát ez a népköztársaság váltja valóra, föld
höz juttatván őket, megvetik lábukat a szabad földön és a munkássággal szoros 
szövetségben építik a dolgozók hazáját. Vj dolgozó értelmiségünk növekedik 
a magyar anyanyelvű iskolákban, tanítóképzőkben, tanárképzőben és kultúr
köreinkben, szabad sajtója és magyarnyelvű népfrontszervezetei által, a Vaj
dasági Magyar Kutturszövetség irányítása meUett és néphatóságaink teljes tá
mogatásával. A jugoszláviai mqgyar dolgozó nép tehát olyan szabad és demok
ratikus fejlődés elé tekint, amilyet ma csak a jugoszláv népuralom biztosíthat 
számára, 

A jugoszláviai magyar dolgozó népnek ezért hazája Jugoszlávia. Szabad
ságához és a demokráciához mint létérdekéhez ragaszkodik és nem tűri, hogy 
bármilyen oldalról veszélyeztessék, vagy aláássák azokat a jogokat és azt a 
szabadságot, amelyet történelme folyamán először élvez. Nem tűri, hogy sor
sába, amelyet saját kezébe vett, illetéktelenül beleavatkozzanak, hogy sorsával 
úira tudta és akarata ellenére azok akarjanak játszani, akik eddigi nyomorú
ságának okozói voltak: a levitézlett reakciós uri Magyarország képviselői. Ön
tudatosan visszautasítja azokat a jelszavakat, amelyeket a magyarországi és 
nemzetközi reakció a dolgozó nép megrontására újra föléleszt, azt a revíziót és 

irredentizmust, amelyet az úri Magyarország mágnásai és főpapjai propagálnak 
azért, hogy a dolgozó magyar nép figyelmét eltereljék a belső bajokról, a Ma
gyarországon kívüli demokratikus országok magyarságát pedig eltántorítsák a 
demokráciától és újra imperialista rabló érdekeik eszközeivé tegyék. Dolgozó 
népünk Jugoszlávia népuralmában sorsát megoldottnak és biztosítottnak falálja, 
visszautasítja az uri reakció mesterkedéseit, hogy néprajzi határok címén népün
ket újra hatalmuk alá kaparintsák és megfosszák jogaitól. Hazánk határaihoz 
úgy ragaszkodunk, mint a demokrácia és a szabadság határaihoz, mint a békés, 
biztos fejlődés határaihoz és ezért teljes erőnkkel, munkánkkal, áldozattal és ha 
kell vérünkkel is megvédelmezzük azokat. 

A vajdasági dolgozó magyar nép tiltakozik azon bánásmód ellen, amelyben 
Magyarországon élő szláv testvéreinket részesitik, megfosztván őket azoktól a 
legelemibb jogoktól, amelyek a nemzetiségeknek járnak. Követeljük, hogy a ma
gyarországi szlávok ugyanolyan jogokat élvezzenek, mint Jugoszlávia minden 
nemzetisége közeit a magyar is. Követelünk számukra, mint polgárok számára 
teljes jogegyenlőséget és jogorvoslatot, mint nemzetiség számára a szabad nyelv-


