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Népeink, államunk, társadalmunk évfanMót ünnepel. A megün
neplésében ott van a magyar kisebbség is. Az új Jugoszláviai születé
sének ünneoéről van szó. Ez a történelmi esemény öt évvel ezelőtt 
rftrtátit. Emlékeznünk: kell ez alkalomból a népfelszabadító mozgalom-
rai általános népfelkelésre, a megszáJlók és dinikosaik efcn vívott győ
zelmes harcra. Tito Marsaidra, államunk alap-iát íképező d'SŐ határoza
tokra és aktusokra, a polit ikai és állami vezetőségül szervnek az AVNOJ-
Tiak 1943. november 29.-én Boszniában hozott ia'ioeai töirtónalmíi jelentő
ségű ikinvilatkozíatására és határozataira, amelyek a jövőre vonatko
zóan mesralauozták és kiielölték áililami, íDolitíilfcai é)s társadalmi égetünk 
és feilődésünk útirányát és alanvető Monalait. 

1943. november 29-ike történdmli ifcirduüiatíot jelent álLaméleiünk-
heti. A felszabadító háború során néni forradalmuiník a iszó télies értel
mében megsemmisítette a réei kapitalista Jugoszlávia áiílamgépezeiét. 
A felszabadító harcban tehát szó sem tehetett a jréigi elnyomó állam 
visszaállításáról vagy annak átszervezéséröL A rési jugoszláv állam
nak mee kellett semmisülnie, mert a kizsáikinánvoló és etayomő '.ural
kodó osztálvnak volt a hatatom' eszköze. Innen szármiazik a régi állani 
wéDellenes volta és rendeltetésié. A .Tetei államaéDezetet valósággal szét
romboltuk. Ezért nálunk a népfelszabadító harc során nem kormányvál
tozás történt, hanem egy elnvomó rendszer semmisült meg télies egé
szében. Alapvetően meg kelil különböztetni népi forradalmunk állásfog
lalását a régi állammal, szemben a kapitalista, burzsoá államok 'kor
mányválságától vagy <kbrmánvválito!zásátéti. 'A tkaoitafeta államokban 
az egyik kormány illetve kabinet lelép és ellmegy, a iráníiszterek el
hagy iák székeiket, a kormánv tehát megbukik s JieJvébe iön egy ma
kik, amely azonban semmiben sem különbözik az előbbitől. Gsuipán a 
személvek cserélődnek k i . Személycseréről lehet csak beszélni, amely 
viszont az elnyomott és kizsákmányolt néni tömegek politikai, gazda-
tóéi és társadalmi helyzetén mitsem változtat. A népfelszabadító há
borúban viszont a forradalom elseperte a IdzsákmánycLÚ ura'Jkodó osz
tályt s a dolgozó tömegeket emelte uralomra. Az állami és társadal
mi életben -gyökeres változások történtek. Az uralkodó osztály letűnt, 
s a hatalmat a. nép vette kezébe, ennélfogva a társadalmi erők viszo
nya téliesen megváltozott. 

Az úi Jugoszlávia nem folytatása a régi államnak, tekingette"-, a 
mélyreható forradalmi változásokra és átalakulásra, <méer csak feltéte
lezni sem lehet bármilyen természetű jogfolytonosságot. Nálunk forra
dalmi úton népeink egy úi államot, néPi államot iharcolltak Iki. A rósi 
monarchia mint állam tipus végleg eltűnt s ezzel szemben az úi álla
tnunk szövetségi népköztársaság, amelynek állapja népeimknek szabad 
éurendelkezése. A régi Jugoszláviáról beszélve meg tói még említeni, 
boj'v a központosított egyeduralom, a társadalmi és nemzeti egyenlőt-



lensé'g, a kisebbségi jogfosztottsájf. a nagyszert* (kapitalista kl ikk DO 3 Í -

tiíkai és gazdasági hatalma, a hegemónrla. az uralkodóház és az udvar 
hatalmassága, a népek és nemzetiségek .gyűlölködése és viszálykodás* 

J I múlté. E tekintetben 194) november 29-ike alapvető történek™ for
dulópontot ielent. mert gyökeresen szakított a bűnös elnyomó rend
szerre.! és állam lenézettel, 

A népfelszabadító harc nagy fontosságot tanúsított 'mindig az úi 
állam kérdésének, öt évvel ezelőtt. íehált 1943. végén Boszniában. Jai-
ce városában a népfelszabadító harc képviselői az AVNOJ második 
ülésszakán kimondották, hegy az úi Jugoszlávia szövetségi azlaz föde
ratív állam lesz. népemik egyenjogúsága éis egveníősétee alap-ián. Ez a 
legmagasabb politikai képviseleti szerv kimondotta egyben azt is, hogy 
az úi Jugoszláviában a nemzeti kisebbségek is teilies egvenio.gúságot 
fognak élvezni. Ennek következtében 1944. októberében nem a gyűlö
let és bosszú politikájúnak hordozói hanem a-/ egvenflőiség és testverir 
ség dereik harcosai hozták a felszabadulást. 

Az úi Jugoszlávia szövetségi állam. A szövetséget hat népköztár
saság alkotja. Ezen népköztársaságok közüli az egyik Szerbia, ehhez -tar
tozik Vajdaságunk mint önkormányzati tartomány. 

Vajdaságot földrajzilag Bácsika, Báriát *és Szerénüség alkotó a. A 
nemrég arre-giba/rtott népszám.láíás adatai szerint líakósisága egvmillié 
663 ezer. Vajdaság az iparilag és mezőgazdaságilag Jegifeitettebb vidé
keink sorába tartozok, azonkívül! műveltsétei színvonala is matras. 

Régen Vajdaságnak nem volt önkormányzata, azaz autonómiája. 
Ma voltak is bizonyos i l v irányú törekvések és .mozgalmak,, nem bonta
kozhattak ki s nem váltak általános néol morálommá. Száz évvel ez
előtt igaz kikiáltották Szremszki Rarlovciin a »Sze.rb Vajdaságot*, ezt 
azonban semmikép sem szabad azonosítani a. mai Vajdasággal mint 
dnkormánvzati. tartománnyal, sőt üárhuizainot sem lehet vonni a. kettő 
között. Az úgynevezett Szerb Vajdaság az akkori, uralkodó osztálynak 
volt az elképzelése, tehát eszközt látott benne osztáilvuráírnának fenn
tartása és megerősítése céliából. Ezért az 1848—49-es »mozgalom« ve-
zeíői főpapok voítak Raiacsics püspökkel iaz éílikön, aki mint Habsburg 
tevr:öík tüntette k i magát, toviáibbá földesurak, középkori dús-gazdag ke
reskedők, szerb nemzetiségű osztrák főtisztviselők és -magasrangú ka
tonatisztek uralmi érdekeivel azonosult a »Szieirb Vajdaság«. amelv Nel-
uvcniá-s-t 'Jelentett nemcsak a szerb népipel. hanem a többivel szemben 
is. Ez a »mozgalom« a Habsburg uralkodóház és áitailábam az Osztrák 
reakcióhoz szegődött. így történhetett meg. hoev az 1848—49-es forra
dalomban., illetve szabadságharcban a szerb szemben áílt a m&gvarrai 
* mesterségesen egymásra uszították őket. Az uralkodó osztálynak te
hát ez alkalommal is az volt az érdeke; hogy népeinket egymással 
szembehelyezze, vi'száíykodásaílcat ísaiát eeilialra tíasznáiia k i . Ezzel 
szemben ténv az, hogv a dolgozó tömegeknek teküntet nélkül a nem
zetiségre, faira és vallásra min dkg eevugyanaz volt a közös ellensé
gük: a földesúri kizsákmányoló és a kapitalista uralkodó osztálv. Száz 
évvel ezelőtt azonban még nem létezett egv megszervezett társad-almi 
erő. a munkásosztály, amely történelmi és társadalmi hivatottságánál 
fogva egv haladó politikai világnézet k ;Vré' csoportosította voilna úgy 
a szerb mint a ínasrvar nébi harcos erőket.,. Az 1848—49-es magyar 
.szabadságharcnak viszont az volt a fogyatékossága, hogy nem kan-



mőlis. be a szerb elnyomott tömegeket s nem tanúsított megértésit u 
•zerb tömegek^ nemzeti egyenjogúságért rrDegnyliilvánuló törekvéseivel 
nemben. A »Szerb Vajdaságban* tehát egyenjogúságról egyenlőségről, 
testvériségről és egységről nem tehetett szó. A -mai Vajdaságban vi
szont a népek és nemzetiségek egyenjogúsága, egyenlősége, tesltvér-
srége és egysége alapvető. Ezért tehát a »SzeHb Vajdaságod a mai Vaj
dasággal mint a Szerb Népköztársaság álilíamkeretébe tartozó önkor-
Miánvzati azaz autonóm tartománnyal ö'sszehascnüítani sem lehet. A. 
m-aít évszáz/ad második felében la haladó iszerfc íróik közül például Po-
#ovics Sztérht Jován bírálja élesen a »Szerb Vajdaságot* a »Haza-
flak« (Rodoijubci) című darabjában, rámutatva az uralkodó osztály 
romlottságára, hamis és kétszínű hazafeágára. amelynek csak az volt 
a célja, hoey egyőnileg miinél jövedelmezőbb állásba jussanak a »veze
tők* s ezáltal a nép terhére tóeJégítsék önző kapzsiságukat a vaevon 
Mletve a oénz után. A kérdés kimerült abban. hoe*v ki lesz a főiegyzős 
ki tesz a biró. stb., míg ia tömegeik éirdekeiveíl seniki sem törődött, ha
tói* az uralkodóO'Sztály a »Szerb Vajdaságot« a szerb néo érdekeivel 
akarta azonosítani és feltüntetni. 

Vajdaság önkormányzata a népfelszabadító liarcban vált valóra s 
••zért ö'viálaszthatafloai összefüggésben áll a niépfi forradalommai Az ön
kormányzati jogck létét és fejlődését a iiépfelszabaditó mozgalomtól 
•Ivái'asztani tehát nem lehet, mtert az önkormányzat nélcd vívmány. En
nek kiharcolásában s megerősítésében a szláv dtolgozókon Ikívül részt
vettek és vesznek a magyar kisebbség ledolbfoiai és dolgozó tömegei 
is. Emlékezzünk élharcosainkra, a Petőfinbrigád harcára és áldozatai
ra, a rohammiHikáscíkra, újítókra s a lobbii magyar dolgozóra. 

Az önkormányzati jogok nem hulilotlak az égből. Történelmid fejlő
désükkel kapcsolatban megemlítjük, hogy államterületünk télies felsza
badulása előtt már megalakult ás működött Vajdaság Népfelszabadító 
Főbizottsága. Ez a hatalmi szerv természetszierűtefc önkormányzati io-
rokat gyakorolt. A jogok teljes kibontakozása a gyakorlat terén azon
ban a felszabadulással vált lehetséges. A történelemiben tehát Vajdaiság 
a felszabadító háború során és a felszabaduíássail i;3tt önkormányzati 
tartomány. Látjuk, hogv az önikormánvzatniaík megvalósulását a népi 
forradalom eyőzelme s a népi állam kiíharooilása tette lehetővé. Ezért 
Vajdaság önkormányzata szemszögéből a népfelszabadító mozgalom 
*yőzeimé és nett államunk kiharcolása annyit jellent. mint történelmi 
előfeltétel. Győzelem és népi állam nélkül Vajdasás: önikormányzatáröl 
«em lehet beszélni. Ebben látjuk a történelmi .kancsoílalot Vajdaság ön
kormányzata és az 1943. november 29.-én hozott határozatok között. 

Vajdaság nemzetiségileg igen tarka, azaz soknemzetiségű. Lakik 
itt szerb, crnagorai, horvát, ntaevar, szloxvák, román, ruszin és elszór
tan akadnak más nemzetiségűek is- A szerbeik Vajdaság lakósisáeának 
telét képezik, illetve a többi jugoszilávval a lakosságnak körülbelüli 60 
százalékát. A szerbek után a magyarság a legerősebb néoi. etnikai 
csoport Vajdaságban, Mint látható, Vajdaság soknemzetiségű tarto
mány. Ezért a nemzeti Sietve a aiemzeíiséri kérdés helyes megoldása 
tartományunk számára is (központi és alapvető kérdés. Ennek a kér
désnek lenini-sztálini mego'dása nagy jelentőséggel bár nemcsak tarto
mányunk és a magyar kisebbség számára, hanem Szerbia és Jugoszlá
via társadalmi és államéletére vonatkozóan is. Vajdaság önkormány
zata figyelemmel ezen különféle sajátosságokra törtéínelrni szükségsze-



rüség. Vajdaság nemzetiségi gazdasági és társadalmi különlegességi 
és összetétele indokolttá tette az önlkorniányzatíöt. A régi letűnt atnyo-
ínó rendszer mindezen körülményeikre nem volt figyelemmel s a szerit 
nép elnyomása mellett háttérbe szorította a kisebbségeket fis. 

A nemzeti kezdésnek egyetlen helyes megoldása az egyenjogúság 
és egyenlőség a testvériség és egység szegemében. Ezt a kérdést ná
lunk kiválóan oldottuk meg, úgy ahogyan Lenin és Sztálin tanították, 
— jelentette k i nemrégen Tito Marsall Lyuhjyanálban a Szlovén Tudo
mányos éís Művészeti Akadémia ünnepi ülé.sén. A nemzeti kérdés he-
lyes megoldása nálküí nem lehetne építeni a szoeiaüzmusu sem a gaz
dasági tervet megvalósítani. A kérdés megöHáása forradalmi úton tör
tént. Tito Marsall megállapította azt is. hogy a nép;: demokrácia egyet
len áMama <;-em annyira soknemzetiségű,, mint a mi országunk. Náluk a 
szocializmusba vezető út. kevésbé szövődményes, rninr náhtó. Náluk 
alapvető az -osztálykérdés míg nálunk úgy a nemzeti kőrdés, miimt az 
osztálykérdés. 

A valóságban már korábban élvezett önkormányzati .iogok ikta
tódtak be, úgy a jugoszláv szövetségi, minit a szerb népköztársasági 
alkotmányba. így a szövetségi alkotmány megállapította, hogy Vajda
ság a Szerb Népköztársaság keretében önkormányzati tartomány (2 
szak. I I . bek.). Ezen általános rendeíkezélsen ikívül a szövetségi alkot
mány XI . fejezete kifejezetten az önkormányzati tartomány államha
talmi szerveiről rendelkezik. Az önkormáinyzlati tartomány jogait és 
hatáskörét részleteiben a köztársasági, töliáit ieüen esetben a szerb nép
köztársaság: alkotmány határozza meg. (103 szak.) Azonkívül Vajda
ságnak van egy alapokmánya, azaz statútuma, ameíly pontosan körül
írja az önkormányzat jogait, (mibenlétét a -szövetségi és a köztársasági 
alkotmánnyal összhangban (104 szak.) Megemlítjük, hogy a szövetségi 
alkotmány általában megállapítja, hogy az önkormányzati tartomány 
államhatalmának .legfőbb szerve a szkupstirna. melyet a tartomány la
kossága három évre választ. A isziíiipstínának végrehajtó és közigaz-
sratás-i főbizottsága van. (105 szak.). 

A szövetségi alkotmány után a Szerb Népköztársaság alaptörvénye, 
azaz alkotmánya a IX. fejezetben részletesebben rendelkezik a Vajdasá* 
(önkormányzatáról. Ez az alkotmány államhatalmi és közigazgatási 
vonalon Vajdaság hatáskörébe utalt különböző teendőiket és aktusokat. 
Az önkormányzat hatáskörébe tartozik többek között: a tartomány gaz
dasági és kulturális fejlesztése, a tartományi jelegű ipar s egyéb vál
lalatok irányítása, a tartomány gazdasági te;rve és költségvetése, az 
összes nemzetiségi kisebbségek egyenjogúságának teljes megvalósításá
ról való gondoskodás, a törvényeik tiszáevete és a poDgárok jogainak 
biztosítása, bíráskodás, iskolaügyek, társadalmi gondozás, népegészség, 
kulturális intézmények, stb. (90 szak.) A szerb alkotmány szintén leszö
gezi, hogy a szkuipsitina a tartomány legfőbb áliamihatatoi szerve s ha
táskörébe tartozik a statútum meghozatallá, végrehajtó főbizottság meg
választása, költségvetés, a gazdasági terv, stb. (91 szaik.) 

A Végrehajtó főbizottság a ŝ kupsbiinánalk tartozik felelőséggel s 
gondoskodik a szövetségi és a népiköztársasági törvények végrehajtá
sáról valamint sa*át utasításalinak, rendefJkezéseiimek megvalósításáról. 
(101 szak.) Az önkormányzati alapokmány a szart* szkuipstiina jóváha

gyására szorul. (13 szak.) 
Alkotmányaink világos és szabatos rendelkezéseket tartalmaznak 



polgáraink egyenlőségéről tekintet néjto&l nemzetiségre, faira és vallásid. 
Azonkívül külön szakaszokban garantálják a nemzetiségi kisebbségek 
-kulturális fejlődésének és nyelvük szabad használatának jogát és védel
mét. Ebből is látszik, hogy kisebbségeink tekiintetében nem n. n. kultúr-
antonómiáróJ, hanem teljes ooliíkai. gazdasági s mindertiránvű egyen
jogúságról és egyenlőségről van szó. 

Miben látjuk tehát végül Vajdaság önkormányzatát? A jogokban, 
azokban a különleges jogokban, amielyek kü'lönös iogálMst biztosítanak 
a Vaidaság számára a Szerb Népköztársaság, Sietve a -szövetségi Ju
goszlávia keretében. A Vajdaságnak van önáííló képviselete, parlamentje, 
azaz szktipsíináia s legmagasabb végrehajtó orgánuma a Végrehajtó 
főbizottság, Székhelyük Nov'i$zád. Az igazságszolgáltatás terem önkor
mányzati jogaink a vajdasági Legfőbb Bíróság "intézményén keresz t i 
jutnak Kiíejezésre. lovábbá. Vajdaság lakossága" egyenlő feltételek mel
lett közvetlenül választ és küld képviselőket a jugoszláv szövetségi és a 
rzerb népköztársasági törvényhozó köpviseletbe, azaz s/lvupstmába. 

Amint láttuk, a íelszabadulás után az öiíkormányzati jogok beke
rültek a szövetségi és a köztársasági alkotmányiba." A vajdasági parla
ment öletve szkupstina jogainál fogva 1948. máius 24-én szintén alap
okmányba foglalta a valóságban már korábban ás élvezett fcnkormánv-
zaíi jogokat. Ezt az alapokmányát hívják statútumnak, amiről már fentebb 
emlékeztünk. Jóváhagyás végett 1948. október 3ö.-án került a szerb 
szkupstina elé, amely egyhangúlag hdvbetihagyta s ezáltal megerősí
tette a fennálló 'különleges önkormányzati lifeiVzetet. 

Alkotmányainkkal összhangban Vajdaság statútuma :s megerősítette 
a polgárok egyenlőségét a törvény dőtt valaoriint általános eevenjpgú-
sáoikat tekintet nélkül uemzetósé&re, faira és vallásra. Azonkívül a 
statútum is kifejezetten biztosítja a nemzetiségi ildsebbségek kuüturálas 
fejlődésének jogait és védelmét, valamint nyelvük szabad használatát. 
Ü szak.) Ónkormányzatu-iTK legfőbb feladatai közéi tartozlük a statútum 
szerint is. a nemzetiségek egyenjogúságáról való gondoskodás. (8 szak. 
4 p.) Nálunk a büntetőtörvény sújtja azokat, akik más aiemzetüsé&ét 
gyalázzák vagy gyűlöletet szitának ellene. Látjuk tehát, Irogy a vajda
sági statútum megerősítése a kisebbségi jogok megerősítését is jelenti 
egyben, tehát közvetlen jelentősége van a msaevar kisebbség számá-ra is. 
A helves kisebbségi politikára vonatkozóan elég péildaként megemlíteni 
tg.v tényt: az 1947/48 tanévben Vajdaságban 672 magyarnyelvű elemi 
iskola, 44 magyarnyelvű gimnázium és 2 tanítóképző működött. Mincl-
ehüiez a kormányzat biztosította és biztosítja az anvasfokat. 

Az önkormányzattal oldódott meg a leghelyesebben az államhatal
mi és közigazgatási rendszer kérdése Vajdaságban. A vajdasági önkor
mányzatnak, mint láttuk, alkotmányos és törvényes kötelessége, lio&y. 
a többi között, a magyar kisebbség is egyenjogúságban részesüljön az 
élet mrlnden terén. A maevar tehát nem másodrendű nép. hanem egyen
rangú a többivel a szabad népek demokratikus államközösségében. 

A letűnt nemzetközi (kisebbségvédelmi rendszerrel szemben az úi 
Jugoszlávia nemzetségeinek nincs szüksége nemzetközi szerződésekre. 
Népi államunkat nem kellett a kisebbségi jogiok megadására felszólítani, 
mert népeink közös harcának vívmányai ezek és a népuralom biztosí
totta is azoknak valóraváltását. A kásebbséteek heíyzieíte tehát nem a nem
zetiközi u. ai. kiseiteégvéde/lfötntől függ. hanem*a népi demokratikus a l 
kotmánytól és -ily szellemű statútumtól, illtetve alapokmánytól. 



Alkotmányos helyzetét illetően Vajdaság nem állam, nem független 
terCet. rketve önálló áÜUmegység. Vajdaság a Szerb Népköztársajsá?:. 
állarnkereté'be tartozálk. azonban, mint láttuk, külön jogai is vannak. En-
w-éftfogva nem egyszerű terűét, hanern önkormányzati tartomány. 

Az előadottakból mindenki láthatja, ha akarja, hogv nádunk a nem
zeti kérdést a nemzetköziség elveinek következetes alfcilmazásávail ol
dottuk meg, nem pedig a kispolgári nacionalizmus alapján. Tehát nem a 
nacionalizmus.; hanem az inteniacicnalizimus alapiám amsly szoci
alista patriotizmust is jelent. Ennek kapcsán Vajdaság statútumának 
megerősítése alkalmából a képviselőházban Sztambólics. szerb népköz
társasági miniszteievnok é's Pijade Mosa. a prezidiiím elnökhelyettese., 
kiemeltek, hogy az ismeri rágalomhadjárat során a nemzeti kérdés 
sel kapcsolatban akadtak olvan »bíráióink« is. ak ik még csak most 
kezdtek beszéjgetni arról, vaiion niegadiák-e a polgári iogokat nemzet:-
•égi kisebbségeinknek. Ügy látszik a csehszlovák »kntikusok« saiát sze
mükben még a gerendát sem akarják meglátni. Rágalmazó kijelentéseik 
és állításaik állítólagos nacicnaiizmu. unkrói annyira alaptalanok, h o g v 
saiát maguk sem hihetnek bennük. 

Mig JugoszláMiában a magyar kisebbség iogai összességét fenntar
tóé- nélkül és háboríttatlanul éVvezi, nem mondhatjuk ugyanezt a magvar-
#rszági jugoszláv k i sebfc égről. Magyarországon a »nemzetköznség« ne
vében sorozatosan megsértik, csorbitiák és szűkítik a Jugoszláv kisebb
ség iOfgaát. Annakidején sajtónk értesített a jugoszláv kisebbség vezetöi-
«ek letartóztatásáról, szervezeteik élére komeszárokat neveztek ki., 
egyetlen parlamenti képviselőjüket pedg, a választók minden megkérde
zése nélkül, megfosztották mandátumától. Tévednek Pártunk magyar
országi »bírálói« ha azt hiszik, hoigy rilven intézkedésekkel, vagy orszá
gunk és népeink méltatlan rágalmazásával el tudják velünk fogadtatni 
a Tájékoztató Iroda alaptalan vádjait. Nem tőlük kérdi a Jugoszlávia; 
magyarság mi az igazság Jugoszláviáról és annak Kcmmtmista PártiártV.. 
Mi . jugoszláviai magyarok, nemzeti szabadsagunkkal. gazdasági é,s 
mindeniránvú kulturális fejlődésünkkel élő példaként bizonyítjuk, hogy 
Pártunk és annak központi vezetősége a nemzetköziség lítián vezeti 
munkásosztályunk és dolgozó népünk harcát. Pártunk és Tito útiáról 
bennünket semmivel se lehet leteríteni, mert a marxi-lenini tanokban 
sehol sem akadhatunk olvan tételre, hogv ö p p az ellenkezőiét higyjük 
annak, amit salát szemeinkkel látunk és salát érzékeinkkel m i n t meg-
f'^ható ténvt érzékelünk. Képtelenség az, hogy a magunk élvezte iogok 
eáien fordul iu.nk. 

A mondottakat összegezve kiemeljük, hogv az önkormányzat által 
megszűnt a régi nagvszerb hegemónia a Vajdaságban. Az önkormányzat 
mindenben megfelel a Vajdaság laikusságának, úgyszintén a szerb, mint 
a magyar, vagy a többi népek akaratának. Vajdaság statútuma egvbeu 
néoi államrnk alkotniánvrendszerének befejezése, alkcrtmányfeíiőd&üak. 
különös okmánya s ezért nagy a ielen/tősége nem csak a néni életben, 
hanem a szocialista államélet tekintetében is. 

»A Párt feladata a nemzeti kisebbségek fennálló jogainak szi
lárdítása és b'ztosítása, hogy lehetővé váljék nemzeti kulturújufc 
zavartalan fejlődése (A JKP programja). 


