
nyomott néartek,. megmutatta hogyan keld tercelni :a szabadságér t , hogy mi i 
sem kéül sajnálni a szövetségesek által 1 k i tűzöt t nemes céliokért: az emberiség 
(haladásának szent eszméiért . Jugoszlávia ma -bizonyos telkintetiben iaz embe:::-
sl<jr -lelkiismerete. A veié váló bánásmód megmutat sok mindent, azt is. hogy 
az iffazsásr elve győzöt t -e a viliágban, vagy m é g mindég :az igazságta lanság az 
ú r ? «Mer.t Jugoszlávia csak igazságot követeli, -igazságot az á ldozatokér t , árui
kat hczott. erőfeszítéseiért , önzetlenségéért , a vénért és könnyekér t , az ö tven
ezer íö'iitfviijtctt házér t , a három millió haj léktalanért , biztonságért , a száz és 
száz könyvtá r és .múzeum 'megsemmisítéséért , az á rvákér t , • a rokkantakért- a. 
ké t millió térfi, .asszony és gyerek sírhant.iáért, azért , hogy a délszillávok vég
re hazájukban egyesülhessenek, ihogy egy délszláv .föld se maradjon Jugosz lá 
vián kíviüi!: <a tegnapi t ámadók és a béke és népek szabadsága elleni össze 
esküvők igái a alatt. 

Igazságot J.ugosz/lá)viának — ez igazságot jelent a Ihaladó emberiségnek, ez 
a haladó és demokratikus emberiség ügye-

V A J D A S Á G I T E L E P E S E K 
I r t a : Kek Zsigmond 

Vajdaságunk egy óriási horderejű éís elodázhatatlan probléma előtt 
álll ma: asszimilálnia kell, földiéhez, kultúrájához, életkörülmény ei'hež 
és életstílusához hozzászoktatni. Vajdaság történelmiébe elültetni és 
meggvöikeirieztetni Vajdaság új jövevényeit, a telepeseket. Több száz
ezer lélekről van szó, nem kis; probléma tehát. E z a ifeladat hosszú idők 
munkája, a türelem és energia nagy próbája. Nagyon sok akadályt kell 
leküzdeni és sok rosszindulatot siemtegiesítem. Meg kell szoktatnunk és, 
meg kell szoknunk Vajdaság sokszínű é s zsúfolt történelmének új té
nyezőit. Bele kell veininünk' okét Vajdaság töirtémeilmi költségvetésébe, 
jövendőförmáló terveinkbe úigy, amint vannak, előnyeikkel és hátra-

Irovaikkal. fejlődési .lehetőségeikkel és maradisiá.gukkaF együtt. 
Valamikor, Vaidasás: nagy népvándorlása idején sem volt kis (Pro

bléma a letelepülő szerbek, horvátok, magyarok, németek, szlovákok és 
ruszinok asszimilálódása. Lakatlan, feldúlit. mocsaras vidékre jöttek 
meartö rő'kn ek va ev kip usztul t jobbágy ok esel éd- utód jai'ul. Maguk kai 
hozták őseik földjéről a gazdálkodás és háztartás módját é s együtt
élésük törvényeit. De a föld. a történelem és a igazdasági rendszer 
erőtörvényei betörték derekát a j öve vény ekniek ós (ha nem egycé lúvá, 
die esrvarcúvá tették Vajdaság sokszínű népeit. A gazdasági é s szelle
mi kultúra lassan kiegyenlítődött. A kiindulópont, a magukkal hozott 
törttinelmi léglkö'r lassan elhalványodott, a fenn<mairadt külömbséigek az 
eeves nemzetiségek mögött álló nemzetek fejlődési- fokát mutatják 
csak és azokat az eszmeáramlatokat, amelyek anyanépüket mozgat
ták. Ha Dolltlkaila.g egymás ellen hangoltan és időközömként uszítót tan 
is. kultúrájukban, és életstílusukban több-kevesebb azonossággal éltek 

és élnek Vajdaság népei. 
A mai jövevények. Szerbia. Crna-Gora. Makedónia hegyeinek lakói 

nem ú e v iöttek ide úttörökül, mint valamikor a mi őseink. Régen fel
tört szántókra, tele'kkönvvezett ..földekre, kiépült falvakba s régen ki
alakult, a. klímához, íöidkulitűrátíoz igazodó életkörülmények közé csöp-
oentek .s í'most egy kicsit kábultan, elveszve, tanácstalanul állnak itt, 
átültetett, de még me*r nem gyökerezett palánták. Haiszálgyöikereiket 



most eregetnék a bácskai, bánáti földibe, de ezek a* hajszál gyökerek fi
nom jószágok s bizony SO'K kemény göröngy be ütköznek. A hajszáligyö-
k e r e J k a durva érintésre visszahúzódnak s akkor igen lassan korrigál
ható törés és jóvátehetetlen, késés következik be fejlődésükben]. Törés
t ő l és késéstől nekünk, bennszülötteknek, régen meghonDsodottaknak, 
kell őket óvnunk és fejlődésüket siettetnünk, mert nemi nekik — mind-
nváiunknak késedelmiét és kart okoz elmaradásuk. Egész Vajdaságot 
marasztalja s hátráltat ia, ha mem karoljuk fel őket rögtön s iha nem 
találmk meg számukra is az együttélés azon törvényeit, amelyek kö
zött együtt fejlődhetünk. A szokatlan. Idegen e\s eliiensé&es dolgok kör
nyezetét nekünk kell számukra hamarosan otthonná Változhatnunk. Ez 
a nasrv feladat vár Vajdaság népeire és ennek végrehajtásától függ jó-
ma^unk iövőie és fejlődése is. 

Elmondtuk, hogy mire jöttek a réei s miire az új telepesek. A dol
gok megértéséhez azonban az is hozzátartozik, hogy mive/gre hozták 
ide a régieket és mivésrre az úiakat. 

Vaidaság néoeiniek nagy tarkaságát a rhonaî hikuis ipolitilka hozta 
létre. Akármilyen valóságos o k : török hódoltság, sváborsizági éhség, 
magyar feudalizmus, szlovák inséte hajtotta el habiról a Vajdaságban 
letelepülőket, a telepítők célja egy volt: oszd mej* s uralkodj! Egymás 
el'l'en privileigizálták, egymás ellen felhasználják és valamennyiüket ki
használták a monarhia okos -urai. KitelepítéstiK kényszereszköz volt és 
villámhárító, a letelepítés iobbágyszerzés é s cselédköizKetítés. Nagyon 
céltudatos ós- előrenéző, az impérium jövőjét építői gonddal válogatták 
össze Vajdaság különböző népeit. Szerbeket jobbágyiul, magyarokat cse-
ílédül. svábokat szerb és magyar aspirációk ellen, szlovákokat éknek- — 
mindnváiukat egymás ellen acsarkodóknak és felfelé miegalázkodóknak. 
Cselédsorsiban és testvérviszályban szabta meg Vaidaság népeinek tör
ténelmét egy céltudatos, okos hódító politika. 

Vaidaiság új, jövevényeinek telepítését a doHgozó nép politikája hozn 
ta létre és hajtja végre. Egész hazánk. Vajdaság és a .telepítés is egy 
iól átgondolt, előretekintő grandiózus terv: szabadságira éls testvériség
re fölépíteni az országot, egységre-testvéd-séigire fölépíteni ezt a sok
nemzetiségű vidéket. Nem elfogyott jobbágyok utódjaiul, szabad lakó-
sokuil jöttek ide fölszabadult földre a szabadságharcos hegylakók. Nem 
éknek és Viszálynak,' testvérgyilkos politika folytatására, de közös jö
vőt, éloítő szabad és öntudatos népi erőnek. Vaidaság sokfelé ráncigált 
né D e most. kapott először egységes célt é s programot. Ennek a pro
gramnak követei Vaidaság új telepesei: szeiribek, crnagoracok, szlové
nek, makedónok. Ez a cselédsorsú, kihasznált testvérgyilkos föld ma 
szabaddá tett népek testvéri közössége. Az újonnan jöttek nem élknek 
jöttek, hanem Vajdaság népeinek cementjéül. Ma egy céltudatos népi 
D o l i t i k a szabad sorsban és testvériségben szabja í m e g Vajdaság népei
nek történelmét. 

Jónéhánv jel arra mutat és semmi okunk eltagadni a tényeket: Vaj
daságban sokan m e m így nézik a telepeseket. Fintort é s gúnyos' szót, 
j r v ű ' l ö l e t e t v a g y elkeseredéist váltanak k i sck h e l y e n Vajdaság úji j ö v e 
vényei, fis meg-nieignvi'latkozik, k i - k i t ö r a tudatalatti és tudatos törté-
ne'imi rontás: h ó d í t ó célok szolgálataiba hajtott cselédek marakodása. 
Nem meeszöktatni. mesrgyckereztetni. asszimilálni, haneim elidegeníteni, 
elkeseríteni!, kimarni ő k e t . Egy bácskai községben a bennszülött orvos 
nem e l ő z i meg s n e m állia útját a közöttük terjedő epidémiának, m i n t 
h a a.ragály n e m egész Vajdaság veszedelme volna! Egy másik helyen 
az úgynevezett »jćgazdak« kárörvendve mutogatják a meg n e m mü-



veit vazv rosszul kezelt földeket. A telepesek baia ez. vagy mindnyá
junké, az egész országé' s népé? Egy középbácskai faluban olyan lopá
sokért, ameíyeket a kárvallottak szerint is csak a helyzettel tökélete
sen ismerős jó bennszülöttek követhettek e l a telepesejket teszik fele
lőssé s >Q£vJkét elszórt esetre támaszkodva a bennszülött tolvajok s 
orgazdák a tefepesek számlájára működnek. Egy bácskai lelkész, mint 
népének »iótevő.ie«. valósággal irodát nyitott a telepesek ellen' felme
rülő panaszoknak és hiányos igazságérzetére jellemző, hogy soha egy 
telepest mee nem hallgat, de mindig őket marasztalja el 'hívei előtt. 
•Különben az egyházak jórésze hajlandó gyűjteni a szerecsenek imisz-
szióiáira. de nem jut eszébe a faluiabeli telepesen segíteni: az túlközeli 
»:felebarát«. Egyik nagyközségünk gazdái nagy buzgalommal ajnároz-
zák a táborból kikért svábokat, de egyetlen mozdulátuik és szavuk sincs 
a telepeseik számára. Hány helyen hallunk a telepesek »bunos könnyel
műségéről és gondatlanságárók amikor ezt százszázalékosan a helybe
liek rovására kell írni, mert a legelemibb dolgokban sem siettek se
gítségükre s nem is igyekeztek velük elkér ültetni a bajt. Pedig meg
bosszul ia magát a közöny és ellenségeskedés. Hogy panaszkodhat egy 
magvar srazda azért, hogy a telepesek jószágja kárt tett vetésében, 
amikor esv ió szava nem volt hozzájuk, egyetlen tanácsot is sajnált 
tőlük. 

A reakció suttogásai bizony sck helyen elevenre találnak, nagyon 
él més- a rontó mult s a múltba vetett magok még sok gyűlölséget te
remnek. Ezzel csak a dolgozó nélp jövőbe vetett hitét lehet szembeál
lítani! A régi sötét hatalmak mindkét oldalon elégedetlenséget, igye
keznek előidézni, fenntartani ós állandóvá tenni a válaszfalat. Hiszen 
ma már egyedüli raménve a népuralom legnagyobb erőforrásának, a 
dolgozó nép egységének gyengítése. És ezért tolvaj jelszavaival meg-
loiDia népeink bizalmát és egységét. Egyik igen hatásos érve a helyzet 
»ideiglenes volta«. Annak idején a németszolga magyar fasizmus írta 
ki a jelszót: »Járt már itten török, tatár. Mégis magyar ez a határ« 
s ezzel állította szembe a szlávval és adta. el a magyart a töröknéíl-
tatároál félelmetesebb svábnak. A bennszülött-telepes egységnek egyik 
leggonoszabb megakasztója az az ezeréves »turelmes« szellem, amely 
múló iéeesőnek nyilvánítja a telepes-kérdést és az egység kérdését. 
Nem érdemes összeszokni »arra a kis iidore« — súgják a naiv magyar
nak. Ezek az örök változás elméletét a határokra értelmező spekulán
sok a dolgozó nép egyszerű, természetes jóságát megrontják s iha nem 
ellenségeskedést, de bűnös közönyt támasztanak a telpesek iránt. Jó 
recept ez a »kivárás«. ezzel a »türelmi korszakkal* passzivizáilták és 
használtaik ki a magyar dolgozó népet húsz esztendőn át. 

A mindenféle nemzetiségű egyesült földbirtokos-koalíció a fentem
lített változást az egész rendszerire vonatkoztatja s főleg a földre-
fo'pmira. Azzal biztatja jómagát és fogyó híveit, ihogy azt a rettenetes 
^azdasásri megrázkódtatást, amit földiük elvétele okoz, úgysem birja 
ki ez a »korhadt népi rendszer« s akkor maid mindenkit helyéire állí
tanak vissza: földbirtokost- földjére, telepeseket vissza a hegyekbe, a 
bennszülött juttatottakat pedig a régi semmibe. Ezértis »kár a jöttmen
tekkel közösködni«, van az egységnél-testyérisép-nél sokkal jobb kilátás 
—biztat ták csüggedő magukat a nép »jóákarói.« Hiszen minél kevésb-
bé." minél később assziimilálódnák a telepes dolgozók, annál: inkább ké-
s<ik az a félelmetes népi egység, amely meigpecséteili a dologtalanok és 
henyék pusztulását. . ' ч 

A leghatásosabb érv persze a telepesek gazdasági hozzánemértése: 
Parlagon hagyja vagy ha műveli is. rosszul műveli meg a földet — á l -



ialanosít a reakció. Gyanúsan sajnálkozó' hangon mondogatják: — so
sem szoknak meg itt s z e g é n y e k . . . tönkremennek ők is. a föld is . . . 
sosem illeszkednek tele az itteni életbe. — És különösen ott diadal
maskodik a reakció, ahol segítség és támogatás hnjián elkedvetlened
tek a telepesek s az idegen és sokhelyütt ellenséges ikörnyezet hatá
sára nem egy közülök vissza kívánkozik elpusztult vidékére. — Nem 
szeret, dolgozni — vonja le a következtetést a -bennszülött reakciós a 
félrevezetett naiv vajdasági előtt és a telepesek dologtalanságánakjel
szavával megrontja a dolgozó nép segíteni akarását és letöri a jószán-
dékú támogatást népünkben. Azok a henye urak, akik soha kapához 
nem nyúltak, fölszabadult béreseiket most a telepesek ellen hangolnák 
azzal ho2fv ezek a »dologtalanok kapják a földet«. De a tegnapi, béres 
és a tefeoes átlátnak ezen s közös érdekeik védelmében, közös el'lensé-
írük ellen véd és dac-szövetséget kötnek. 

A reakció jelszavaival szemben az öntudatos vajdasági dolgozó 
legelsősorban félreérthetetlenül leszögezi, hogy a telepítés, népeink egy
ségének és testvériségének egyik alappillére, éppenolyan változhatat
lan és végérvényes, mint maga népuralmunk, mert ez a dolgozó nép 
akarata. A vajdasági dolgozó nép akarata, hogy az elpusztult vidékek 
harcosai itt otthont találjanak és velünk együtt építsék a közös lövőt. 
A hazáiát eladó sváb ötödik hadoszlop helyét azok töltsék be, akik ha
zánk szabadságáért és egységéért küzdöttek. Ezen az akaraton nem 
foe változtatni a reakció semmilyen kísérlete. Mi majd megtanítjuk 
őket arra, hogy népünknek ezt az akaratát respektálják. Aki ma vál
tozásról beszél, az .saját piszkos érdekeit állítja a dolgozó nép érdekei
vel szembe, aki változással fenyegetőzik, az a dolgozó nép halálos el-
lensétee és úgy is kell vele bánni. Aki Vajdaság külön érdekeiről, bei-
szél, aki Vajdaság földjét félti, az fél a dolgozó nép egységétől é s azt 
akarta aláásni. Mi, dolgozó nép. tudiuk. hogy Vajdaság sorsa egybe-
uőtt a telepesek sorsával' és elválaszthatatlan tőle. Ezéírt Vajdaság 
munkás, népe ..véd é s dac-szövetséget köt azzal a harcos néppel, amely 
olvan gyökeresen leszámolt régi uraival és amelynek velünk együtt 
életérdeke. ho:gy azok soha többé •' fölül ne kerekedjenek. Mert a régi 
iićDellenes rendszerrel szemben a legtermészetesebb szövetségesek a 
bőrüket nyúzó uraiktól .megszabadult béresek, a földhözjutott zsellérek, 
a pairasztadóssá'goktól szabadult kisgazdák és a sváboktól megtisztult 
földeken meghonosodó telepesek. 

A dolgozó népnek ez a természetes érdek-közössége nem ideigle
nes és átmeneti megoldásra rendezkedik be, hanem megalapozza szö
vetségét, együttélését és véglegesen berendezkedik a telepesekkel való 
egységre és közösségre. A dolgozó nép ezért fogadja őket bizalommal 
és támogatással é s az egységbontó és ellenséges elemiekkel szemben 
megmutatta nekik., hogy velük együtt akarjuk megvívni harcunkat Vaj 
daság jövőjéért. Ügy , tekintünk irájuk. mint fegyxertársakrá, akikkel 
együtt küzdünk a régi rendszer maradványai ellen é s a népuralom s 
nétoatearat maradéktalan érvényesüléséért. Ezért látogat ia a telepese
ket a dolgozó nép egységének úttörője, az ipari munkásság s ezért tá
mogatja , őket öntudatos földműves népünk. A dolgozó nép ligenis leg
első feladatának tekinti, hogy megszokja, megszoktassa s meggyöker 
reztesse őket földünkön. 

A demokratikus fejlődés legelső törvénye a közös haladás. Külön 
sorsot, külön fejlődést nem igényelhet magának senki nétoi rendsze
rünkben. Ha egy réteg e'lmarad, az egész közösség kárát vallja. Ha 
magukra hagyjuk a telepeseket, nem maguk kárán, de mindnyájunk 
kárán tanulnak. Minél hamarabb igazi otthonukká válik Vajdaság, an-



nál hamarabb tudunk velük együtthaladni közös céljaink íölé. .Ameddig 
idezen közöttünk, amíg nem é.rzi magát itthon s talán visszakívánko
zik, addig éppenúgy passzív saját sorsával élsVaidaság sorsávia'l szem* 
ben. mint az a félrevezetett bennszülött, aki valami változásra spekulál* 
Közös aktivitást közös jövőnk iránt c s a k ú g y érünk e l ha minél hama
rabb kiépítjük a bennszülött és telepes dolgozók egysegét. Az idegen 
körnvezet els a közömbös fogadás sok helyen passzivitást hozott létre 
a telenesek között, bizony az idegen földön sokain elvesztették a kez
deményezést, a munkakedvet, és szinte kiicsúszotit "kezűikből a sorsuk. 
Ezt a reakció kihasználja, lustáknak, sültgalamlbváróknak mondja a te
lepeseket és igyekszik Vajdaság dolgozó népétől elszigetelni őket. Csak 
akkor válnak igazán aktívvá, ha kétségbevonhatatlanul megmutatjuk 
nekik, hogy otthonuk ez és közös házat ékítünk velük. Aki irántuk ér
dektelen, saját sorsa iránt „közömbös. Ne hagyjuk elszigetelem őket Vaj
daság dolgozó népétől, most, mindjárt az induláskor félreérthetetlenül 
álljunk melléjük, hogy minél hamarabb meggyökerezzenek Vajdaság 
földiében. Igenis asszimilálódni fognak, ímert mi. vajdaságiak a dolgo
zó népek testvéri asszimilációjával kötjük össze Vajdaság mindenféle 
nemzetiségét. 

Itt még egy tényt kell leszögeznünk a telepesekkel kapcsolatban. 
Kétségtelen, hogy gazdasági szempontból. Vajdaság föld-kultúrájának 
szempontjából] elmaradtak a telepesek s időbe telilk. amíg felfejlődnek 
hozzánk. De ha gazdaságilag és életstílusuik szempontjából elmaradtak 
is, Dolitikai öntudat tekintetében legnagyobb részük jóval előttünk jár. 
A telepesek szabadságharcosok, őket nem törte derékba a fasiszta rend
szer, ezeknek nem görbítette el gerincét a ime&sizáliás. Mi a föld tör
vényeire tanítjuk őket. ők a szabadság törvényeire4 tanítanak minket. 
És ha nekünk asszimilálnunk kell őket -gazdasági szempontból, nekünk 
hozzájuk kell nőnünk politikai öntudatban, szabadságszeretetben. Hall
gasd me? őket: tele vannak a dicső szabadságharc élményeivel, a nép
felszabadító háború példáival, áldozataival, hősi legendáival. És, ezért 
a vajdasági dolgozó népnek h ű fegyvertársai lesznek ámult elleni harc
ban a'né'oi jövőért folyó küzdelemben. 

Hoev pedig minél hamarabb* együtt haladhassunk, gazdasági, poli
tikai és kulturális téren minél gyorsabban egy .színvonalra kell kerül
nie Vaidaság dolgozó népeinek. Vajdaság népeinek versengeni kell a 
teíeioesek testvéri asszimilálásában. Minden -mondvacsinált érdekeliera-
tétet. válaszfalat, egységbontó törekvést megvetve teljes támogatással 
és segítséggel ál'liunk melléjük és asszimilálásuikban népeink testvéri
ségének próbáját lássuk. Mert Vajdaság é's egész hazánk a testvériség 
na^v próbájának színhelye m;a. fia ebben megálljuk helyünket, akkor 
megingathatatlan a dolgozó nép uralma, demokratikus népi rendsze
rünk. A telepesek- kérdését vajdasági.,és jugoszláv mértéken túl is méír-
iük. Az az egység és testvériség, ami ma Vajdaságban és hazánkban' 
feladat és hivatás, nemzetközi viszonylatban is egyetlen megoldás. 
Eeész Duíiaimedencének egyetlen megoldás ez. Mert a Duna medencé
nek ina nem történelmi, földrajzi, etnográfiai egyöntetűségre éls ezzel 
kapcsolatban hegemóniára, kitelepítésre, vezérnépre és alárendelt né
pekre, töhát imperialista asszimilációra van szüksége, hanem egyenjogú 
népek e^vséeéfre és testvéri együttélésére. A dolgozó nép testvéri asz-
szimiláció.iára., Erre kell példát mutatnia Vajdaságnak, ennek gyakor
latát kell egész Dunamedence számára felmutatnunk. 

Ezért Vajdaság népeinek ma elodázhatatlan nagytávlatú történel
mi i hivatása a telepcisek asszimilálása. 
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