
SORSKERDESEK 

Levél az ASTRA 1911. szeptember 4-i 
balázsfalvi gyűléséről1 

Mélyen Tisztelt Szerkesztő Uram! 
Ha én itt Erdélyben magyar pap volnék, akkor a tegnapi vasárnapon prédikációm textusát Dávid 

zsoltáraiból választottam volna: „ Uram, mily nagyon megsokasodtak az én ellenségeim! Mily sokan 
vannak az ellenem támadók. " (3. zsoltár, 2. vers). Mert én láttam az Astra gyűlését, és erdélyi magyar 
népemnek szerettem volna beszélni a balázsfalvi napokról. Láttam azt az ünnepet és tudom, hogy az ott 
Erdély oláhságának győzelme volt rajtunk. Beszélnek az ellenségeinkről az én népemnek, de nem szid-
nám őket, és nem kicsinyelném az ő munkájukat. Mert láttam Balázsfalván seregleni hatezer romániai 
urakat és asszonyokat, és országunk minden szegletéből főpapokat, tanárokat, birtokosokat, ügyvéde-
ket és képviselőket, szegény prédikátorokat és dászkeleket2, iparost, kiskereskedőt és pórnépet; egy 
egész társadalmat. 

Ez a sok különböző ember mind lelkesedésből, saját jószántából jött oda, nem inni, nem mulatni, 
csak lelkesedni, csak tanulni, vezéreit meghallgatni, hogy szavukat szívébe vésve, újabb tíz esztendőre 
való munkakedvet, nemzeti gondolatot vihessen haza az otthon maradiaknak. 

Ezt mi magyarok nem tudjuk utánuk csinálni!!! Mi erdélyiek már fáradtak vagyunk; a magyarorszá-
gi közvéleményt pedig most nem érdekli a magyarság sorsa. De fontos az ott mostan, hogy piszkálódás-
ból élő újság terjesztheti-e szabadon a mocskot a magyar nép között a sajtószabadság szentségének vé-
delme alatt vagy sem. 

A sajtó a közvéleménynek hü tükre: a balázsfalvi napok idején a fővárosi lapok közöltek néhány cik-
ket az Astra gyűlésről (igaz, hogy egyrészüké, még tekintélyes napilapoké is, roppant téves és furcsa 
volt), de hamar végeztek vele, és ma már vígan tovább csépelik az obstrukció ócska szalmáját. De mi 
nem térhetünk oly könnyen és oly hamar napirendre; mert elvégre ez a játék a mi bőrünkre megy. Köz-
vetlenül a miénkre, de végeredményben az egész magyarságéra. 

És mi tanulni is akartunk ott Balázsfalván, mert nagyon nagy szükségünk van immár erre, és lehetett 
is ott tanulni sokat az oláhoktól... 

Láttunk egy hatalmas nemzetgyűlést, hallottunk halálosan komoly beszédeket. De nem láttunk pó-
zolást, nem hallottunk frázisokat. Ez az egyik tanulság. 

Láttunk ott egy hadsereget: nemzeti hadsereget. Mert ez a gyülekezet nem Janku és Axentye hordája 
többé, ez nem támad ellenünk kaszával és faágyuval. És nem fog többé Bécs szolgálatába állni. Ez itt 
már nemzet, mely öntudatos munkával, pénzzel és kultúrával szerelte föl magát. Ez a másik tanulság. 

Láttuk azt, hogy az odasereglett nép milyen áhítattal szívta magába vezérei tanítását, milyen lelkese-
déssel hallgatta a sokszor unalmas beszédeket, hogy meg volt elégedve mindennel, amit kapott, nem 
kritizált semmit, de fizette örömmel filléreit az Astrának. És nem volt ott rendetlenség, nem volt ott szó 
politikáról, nem volt ott izgatás; száraz számadatokat hallottunk, száraz tényeket soroltak elő a szóno-
kok nyugodtan, majdnem unalmasan. 

És az volt a benyomásunk, hogy ez volt az utóbbi esztendők egyik legnagyobb politikai eseménye, 
ez volt a legveszedelmesebb nemzetiségi politikai izgatás. Ez a harmadik tanulság. 

Néhai nagy újságírónk, magyarságunk ideáljaiért utolsó leheletéig harcoló Beksics Gusztáv megjö-
vendölte egykoron - nem is olyan régen hogy mihelyst az erdélyi oláhság kultúrailag, vagyonilag és 

1 Megjelent a Kalotaszeg, 1911. szeptember 4-i számában. (Szerk.) 
2 Kántorok 
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társadalmilag konszolidálódik, abban a pillanatban kérdéssé válik a magyar Erdély léte. Ma, az Astra 
gyűlése után tudhatjuk - ha csak el nem fedtünk szemünket, be nem dugtuk fülünket hogy a vagyoni-
lag, társadalmilag, sőt kultúrailag is szervezett oláh társadalom Erdélyben készen van. Ez a társadalom 
tisztában van erejével, céljaival, ez a társadalom fegyelmezett, fanatikus és idealista. Ez a társadalom: 
nemzet. 

Olvasom a zsoltárokat: „A mi útjainkban most körülvettek minket és csak azt figyelik, mikor teper-
hessenek a földre. " ,, Hasonlóak a prédaleső oroszlánhoz és a barlangban ülő oroszlánkölykökhöz. " 
(Dávid 17. zsoltár 11-12. vers). 

Ez az oláh társadalom annyira természetes ellenségünk, hogy ezt sem szép szóval, sem erőszakkal a 
magunk részére nyerni nem tudhatjuk. Amit állam és társadalom erre a célra áldoz, az teljesen haszon-
talan munka és erőpocsékolás. Az erdélyi oláh a maga jószántából magyar nem lesz soha. A magyar 
nyelv megtanulására sincsen szüksége - hiszen nekünk, erdélyi magyaroknak sokkal inkább szüksé-
günk van az oláh nyelv tudására. Inkább francia és német nyelvekre tanítják gyermekeiket. De a magyar 
állameszme részére sem hódíthatjuk meg az oláhságunkat többé, amióta tőszomszédunk a szabad, nem-
zeti és hatalmasan fejlődő Románia. 

Mai helyzetünk az, hogy a zárt sorokban, egységes vezetés alatt és öntudatosan előrenyomuló oláh-
sággal szemben az erdélyi elszegényedett, fáradt és reményvesztett magyar társadalom lépésről-lépés-
re, lassan de folytonosan kénytelen visszavonulni minden téren. Sorsunkat előre látjuk, és csodára nem 
számíthatunk. Mi magunk gyöngék vagyunk, és segítségünkre nem jön sem a nagymagyarországi tár-
sadalom, sem az államhatalom. 

A magyarországi társadalomra sohasem számíthattunk. A múltban is mi: Erdély voltunk azok, akik, 
ha kellett, segítséget vittünk Magyarországnak. Jutalmat ezért sohasem kértünk és sohasem vártunk. 

De az államhatalommal másképpen vagyunk. Annak kötelessége volna minket legalább segíteni, ha 
már nem vállalja a teljes védelmet. Kötelessége volna minden eszközt, minden fegyvert a mi részünkre 
szolgáltatni és oláhjainktól minden eszközt és minden fegyvert elvenni, mellyel nekünk árthat. Ezt ne-
vezhetjük jogtalanságnak, nevezhetjük embertelenségnek, jogállamban nincsen is ez helyén. De az or-
vos is megöli a magzatot, tehát gyilkol, amikor arról van szó, hogy vagy az anya vagy a gyermek ma-
radjon életben. És lássuk vajon a külföld nemzeti államai milyen eszközökkel védekeznek nemzetisé-
geik ellen, illetőleg hogyan védelmezik nemzetüket: 

1. Pózenben tilos a lengyeleknek német birtokot vásárolniok. 
2. Romániában tilos iskolákban (nyilvános iskolákban), sőt templomokban más nyelven, mint olá-

hul beszélni és tanítani. 
3. A szabad Amerika csak azt ismeri el állama polgárául, aki szóban és írásban bírja az angol nyel-

vet, és tisztában van az alkotmány főbb elveivel: szavazati joga pedig csak állampolgárnak van. 
Mi sok törvényt, elvet vettünk át idegenből, sokszor ránk károsat vagy legalább is problematikusát; 

vajon mért nem vettünk át ilyenforma törvényeket is? Pedig ilyen törvényeknek sikerük van és - nem 
kerülnek pénzbe. 

E helyett évekig tartó válságokba visszük országunkat a problematikus egyenlő, általános, titkos vá-
lasztójogért való küzdelemmel és a nemzeti hadseregért való harccal (ez utóbbi - elismerem - nagy do-
log, de bajosabb megcsinálni, mint egy új nemzetiségi törvényt). 

De nemzetiségeink kultúráját milliókkal segíti a magyar állam - méltányosság címén... 
... E héten Kolozsvárott ünnepi közgyűlést tart az EMKE. Hatszáz vendég jelentkezett eddig, és a 

város aggódik, hogy hol helyezze el ezt a sok embert. Balázsfalván - a 2500 lakosú faluban - 6000 em-
bert láttak szívesen vendégül három napig - a román kultúra nevében. 

Kolozsvárott - a 60 000 ezer lakosú városban - 600 vendég gondot okoz - a magyar kultúra nevé-
ben. Ehhez - úgy gondolom - nem kell kommentárt fűznöm!!! 

Majdnem minden évben tartunk Erdélyben székely-kongresszust; melynek eredménye mindenkor 
egy-egy memorandum - de sikere egyiknek sem volt. Azt hiszem, már meg is unták a minisztériumok 
az erdélyi magyarok ügyeit - el is olvasni. A székelyek segítségére miniszterileg Sepsiszentgyörgyre te-
lepített „Hitelbank" akár be is csukhatja a boltját - semmi dolga sincsen. Ma is olcsóbb a Transilvania, 
az Albia meg a szebeni bank pénze, mint a magyar pénz. És éppen a múlt héten árverezték el a kolozs-
vári Nemzeti Színház alapítványi birtokát; a magyar kuitúrminiszter asszisztenciája mellett - az oláhok 
vették meg. Ehhez sem kell kommentár. 
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Hát tessék Kolozsvárra jönni EMKE gyűlésre. De nekünk hiába beszélnek, hiába ígérnek már. Kez-
dünk nem hinni semmiben, ami Pestről jön, kezdünk nem hinni miniszteri nagy nemzetmentő tervek-
nek. 

Ha magyar pap volnék, jövő vasárnap a következő textusról tartanék prédikációt: „A szívem remeg, 
elhagyott az erőm és az én szememnek világa kialszik. " „ Barátaim és szeretteim elfordultak tőlem az én 
csapásomban, és az én rokonaim is elhúzódnak tőlem. " (Dávid 38. zsoltár, 11-12. vers). 

Hazafias tisztelettel: Kós Károly 

Akikért nem szól a harang1 

Vészjelzések egy süllyedő hajóról 
Németh László 1939-ben a kultúrát feladatokként és megfelelésekként határozta meg. Kisebbségi 

sorban a kultúra - legyen az akár a nép tárgyi vagy szellemi hagyatéka, akár a művészetek, az irodalom, 
a tudományosság, a sajtó vagy a közgyűjtemények, a közművelődés - , az anyanyelvű oktatással együtt 
az önazonosság-őrzés súlyponti terrénuma. A kultúrát teremtő vagy azzal élő ember pedig az ősök 
örökségének továbbgondolásáért felelős, az annak való megfelelés következésképp sorozatos feladat-
megoldást és adekvát válaszokat igényel. 

A határon túl szakadt nemzetrészeink közül a horvátországi magyarok soraiban az imént jelzett fel-
adatokat a legmélyebben Lábadi Károly ismerte fel, s tette le a legtöbbet a népcsoportja és az egyete-
mes magyarság szellemi asztalára. A nyugat-bácskai születésű, de újvidéki magyartanári oklevele bir-
tokában, azonnal az eszéki Magyar Képes Újsághoz került értelmiségiben kezdettől munkált a 
drávaszögi magyarság művelődéstörténeti, néprajzi értékei feltárásának a szándéka: a hetilapban rend-
szeresen tette közzé búvárkodásának az eredményeit, helyi gyűjtemények létesítésénél, gyarapításánál 
bábáskodott, terepmunkája terméséből köteteket adott ki önállóan vagy az anyaországi folklorista, Ka-
tona Imre munkatársaként. 

Az 1990-es évek elején kitört délszláv háború épp szülőfalujában, Bácsgyulafalván érte, s a katonai 
behívó elől Magyarországra kényszerült menekülni, sok ezer földijével együtt. Szerencsére sikerült át-
mentenie addigi gyűjtéseit, amiket azután pécsi, gödöllői, váci muzeológusként, egyetemi oktatóként, 
további kutatásait beépítve, színvonalas szintézisekben, egymás után jelentetett meg. Közben a debre-
ceni néprajzi tanszéken megvédte a nagydoktori értekezését - természetszerűleg a horvátországi ma-
gyarság népi kultúrájának a tárgykörében. Nem csoda tehát, ha 2007-ben az eszéki egyetemen újonnan 
alakuló Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatási koncepciójának a kidolgozására, majd vezetésére 
őt kérték fel. 

Lábadi Károlynak köszönhető tehát, hogy szűkebb pátriája, az alsó-baranyai Drávaszög a magyar 
régiók között az egyik legjobban kutatottnak mondható a népélet tekintetében. Huszonhárom önálló és 
társszerzővel megjelent kötete után, ezúttal a közelmúlt és a jelen, közösségének érintő eseményeinek, 
a megmaradást veszélyeztető etnikai, kulturális, oktatási, politikai folyamatoknak a feltárására vállal-
kozott.2 Az e tanulmányban alkalmazott módszere inkább szociológiai, amelyet azonban nagymérték-
ben segít a néprajzi megalapozottság. 

Sajnos, alig ismert az anyaországban az a megdöbbentő tény, hogy az elszakított nemzetrészeink kö-
zül a legnagyobb eróziót a horvátországi magyarság szenvedte el: a Trianon előtti, 1910. évi népszám-
láláskor kimutatott, 124 ezres lélekszáma mára a hetedére, 16,6 ezerre apadt. A szerző rámutat, hogy 
„ elsősorban a többé-kevésbé homogén nyelvi környezetben élő drávaszögi magyarság és a négy telepü-
lésre olvadt szlavóniai őshonos magyarság életébe avatkozott bele jelentősen a huszadik századi törté-
nelem. A horvátországi magyarok kétharmadát befogadó területnek a honfoglalástól őshonosnak szá-
mító magyarsága a mögöttünk hagyott évszázadban hat alkalommal vált más-más ország állampolgá-
rává: a trianoni békediktátumig a Magyar Királyság tartozékának számított, majd azt követően a déli 
szláv államalakulat, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett, 1942-ben rövid időre felette újból az 
anyaország gyakorolt fennhatóságot, majd a második világháborút követően a titói Jugoszlávia határa-

' A cím a drávaszögi Vörösmarton 2007-ben avatott emlékmű feliratára utal, de attól eltérő, szimbolikus jelen-
téstartalommal. A Honismeret szerkesztői ezen írás közlésével köszöntik az idén 60 esztendős Lábadi Károlyt. 

2 Lábadi Károly: Élet a háború után. Mackensen Kft., Budapest, 2009., 120 old. 
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in belülre került. Az 1991-ben kirobbant háború szerb megszállást hozott a lakosságnak, s csak hétéves 
súlyos, ember- és anyagi áldozattal járó időszak után lett a független Horvátország része. Természete-
sen, ezek az országhatár-változások általában előnytelenül hatottak etnikai térszerkezetének alakulásá-
ra. " 

Bár a népcsoportnak a tömbhelyzet határán lévő hat tizede is rendkívül kedvezőtlen helyzetbe ke-
rült, a maradék kontinentális és tengermelléki szórvány még inkább ki van téve a beolvadás veszélyé-
nek. A kötetből kiviláglik, hogy az egész horvátországi magyarság gyors és drasztikus fogyását elsősor-
ban a születések alacsony, az elöregedés magas aránya, a vegyes házasságok többséghez asszimiláló 
hatása, a második világháború és a szerb megszállás alatt lezajlott etnikai tisztogatás és annak lélektani 
következményei, az 1991-1998 közötti menekültsorsból adódó, végleges elvándorlás vagy identitás-
váltás, a többséghez való átállás, a titói Jugoszlávia „fából vaskarika" jugoszláv népszámlálási kategó-
riája, az utolsó háborút követő gazdasági visszaesés meg a magyar intézményrendszer csupán töredékes 
regenerálódása, a megroggyant öntudat és a politikai megosztottság együttesen idézte elő. 

A horvátországi magyarok kulturális és nyelvi határait boncolgató első fejezetből kiderül, hogy se a 
tömbhelyzetü és a diaszpórában élő magyarok között, se a magyarság meg a környező szlávság és né-
metség között korábban nem alakult ki kapcsolat vagy népi kölcsönhatás ugyanakkor a XVI-XVII. szá-
zadtól horvát és szerb bevándorlás, a XVIII. században pedig német telepítés történt a honfoglalás óta 
magyarlakta Alsó-Baranyába, valamint Kelet-Szlavóniába. A reformáció jelentős színhelyének számító 
terület vallási endogámiája is megtartó erőnek bizonyult. Mindamellett a XIX. század végétől többirá-
nyú, tárgyi-szellemi interetnikus hatások is érvényesültek, a nyelvek megtanulásának szándékával 
„cseregyerek"-rendszert alakítottak ki magyar-horvát-német relációban, hisz az eszéki piacon zajló 
árucsere szükségessé tette az egymás nyelvének az ismeretét. 

Lábadi nem kertel: „a trianoni határok megvonása után komoly nyelvi terror érte a Drávaszög ma-
gyar népességét: iskoláiban átmeneti ideig idegen nyelvű oktatás folyt, a közigazgatás nyelve többé 
nem a magyar lett. Felgyorsult a betelepedés és betelepítés, amely igazán jelentős méreteket a második 
világháború befejezése után ért el: a területre 1945 és 1948 között a szövetségi letelepedési terv kereté-
ben 11 ezer család érkezett Crna Gorából, Hercegovinából és Likából. A jelenség során történetileg ki-
próbált recept mozzanatai jutottak érvényre: »Az így birtokba kapott területeken az új országok vezetői 
az őslakosságot először közömbösíteni törekednek, saját lakosságukkal keverni és asszimilálni, hogy 
ezáltal népességileg igazolják a megszerzett területekhez való jogukat.«"7. Az 1990-es évek háborúja 
azután, a magyarok egyharmadának az elmenekülését, a helyükbe további szerbek telepítését hozta ma-
gával, aminek folyományaként e néptöredékünk, a hétéves távollét utáni hazaköltözés ellenére, máig 
nem volt képes a korábbi erejét visszanyerni. 

A szórványosodást és a népmozgalmi folyamatokat bemutató következő fejezet, a korábban jelzett 
tények mellett, az utolsó két népszámlálás eredményeinek a drámai különbségét is közli: 1991-2002 
között több mint egynegyedével csökkent az ott élő néprészünk lélekszáma, ráadásul az önmagukat ma-
gyar nemzetiségűnek vallók közül számosan anyanyelvként más nyelvet jelöltek meg. A korábbi anya-
nyelvű iskolák és az odajáró gyermekek száma csökkent, hasonlóképpen a diaszpórában működő anya-
nyelvápoló (a magyar nyelvet csak tantárgyként tanító, többségi nyelvű) tagozatokhoz. „Hogy a szór-
ványosodás felgyorsult folyamatát valamiképpen gátolni — vagy legalább késleltetni — lehessen, újból 
ugyanannak a három pillérnek kell megerősödnie, ami évszázadokon keresztül hozzájárult a horvátor-
szági magyarság megmaradásához: a család, az anyanyelvű iskola és a magyarul élhető Ítélet. " 

Ezután a szerző számba veszi a kisebbségi alkotmányos jogok és más biztosítékok alakulását. A füg-
getlenné vált Horvát Köztársaság Alkotmánya kétségtelenül államalkotó tényezővé emelte többek kö-
zött a magyar közösséget, amely kezdettől fogva képviselőt küldhet az országgyűlésbe, a Száborba. Az 
alkotmány, a nemzetközi egyezmények és a 2000-ben elfogadott kisebbségi törvény szavatolják az 
anyanyelv szabad használatát, a kulturális autonómiát. Ama két drávaszögi (a hercegszőlősi és a 
bellyei) járásban és a Vukovár-Szerém megyei Kórógyon, ahol a magyarok többségben élnek, a nyel-
vünk hivatalosnak számít, alkalmazása a közigazgatásban, továbbá a nemzeti jelképek használata s a 
himnusz éneklése megengedett. 

A magyar-horvát alapszerződés 1992., majd a kisebbségvédelmi egyezmény 1995. évi aláírása az 
egymás országaiban élő magyar és horvát közösség identitásának a megőrzését szolgálja. Az utóbbi 

3 Ujváry Zoltán: A magyar népi kultúra európai kapcsolatai és az etnikai identitás kérdései. In: Miscellanea I. 
Folklór és Etnográfia 89. Debrecen 1995. 228. old. 
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megállapodás nyomán kormányközi kisebbségi vegyes bizottság is alakult, amelybe mindkét nemzeti-
ség delegál tagokat. A horvát kormányt alakító politikai erő, az országgyűlési képviselőt adó magyar 
szervezettel megállapodván, széles körű beleszólási jogokat nyújt a kisebbségi oktatás, sajtó és anya-
nemzeti kapcsolatok ügyeibe, ugyanakkor elvárja a kormányzati döntések támogatását. 2003 óta tele-
pülési, járási és megyei kisebbségi önkormányzatok alakulhattak Horvátországban, az eróziót mutatja, 
hogy a magyar testületek száma 2007-re jelentősen megfogyatkozott, ekkor már sokhelyütt legfeljebb 
kisebbségi ombudsmant tudtak választani. 

A tájékoztatás lehetőségeit vázoló könyvrész a magyar nyelvű nyomtatott és elektronikus sajtó for-
máit vázolja. A jugoszláv időkben 12 fos szerkesztőség által készített Magyar Képes Újság nevet viselő 
hetilap a megszállás alatt, egyharmadára csökkent munkatársi gárdával, kisebb terjedelemben, ritkáb-
ban jelenhetett csak meg - mára ismét felfejlődött. 1994-ben az igényesebb történeti, néprajzi, irodalmi 
írásokat is közlő havi folyóiratként - épp Lábadi Károly szerkesztésében - , indult a Horvátországi Ma-
gyarság. Emellett néhányszor egyházi és világi évkönyvet, illetve gazdakalendáriumot is közzétettek. 

Az eszéki és a pélmonostori rádióban napi, illetve heti kétszer félórás magyar adás készült, az utóbbi 
időtartamát 2005-ben napi egyórányira bővítették. Több mint egy évtizedes kihagyás után az eszéki 
Szlavón Televízió 2002 óta ismét sugároz kéthetente félórás magyar műsort, Drávatáj címmel, sajnála-
tosan egyetlen főállású munkatárs sem dolgozik ott. A Zágrábi Televízió heti gyakoriságú, Prizma c. 
adása több nemzetiség közös műsora - készítésében egy magyarul tudó munkatárs sem vesz részt. A 
magyarországi informatikai kormányzat, amikor kiépítette a Kárpát-medencei e-magyar pontok háló-
zatát, jó néhány drávaszögi és szlavóniai magyarlakta településre is juttatott számítógépet nyomtatóval, 
amelyek közösségi használatával megnőtt a bekapcsolódás lehetősége az anyanyelvű internetezés vilá-
gába. 

Két évtized horvátországi magyar könyv- és lapkiadását tekinti át a következő fejezet. A háború 
előtt csak a művelődési egyesületeket összefogó Horvátországi Magyarok Szövetsége (HMSZ) foglal-
kozott könyvkiadással. A Tröszt Sándor szerkesztette tíz évkönyvük elsősorban helytörténeti, néprajzi, 
oktatási dolgozatok megjelenési fóruma volt, a szövetség emellett néhány monográfiát, szépirodalmi 
kötetet, tankönyvet és tanári segédkönyvet is kiadott. 

Az 1993-ban megalakult új szervezet, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 
(HMDK) - az érdekvédelem mellett - kulturális identitásőrző feladatokat is vállalt. Ennelc jegyében há-
rom év múlva létrehozta a HunCro Lap- és Nyomdaipari Kft-t, amely a máig megjelenő Új Magyar Ké-
pes Újság és a később mellékletévé vált Horvátországi Magyarság kiadója. 1996-ban, Zágrábban a tu-
dományos fokozattal rendelkező, magyar kötődésű értelmiség kevésbé politizáló része a Horvátországi 
Magyar Tudományos és Művészeti Társaságba tömörült. Horvát-magyar kapcsolattörténeti konferen-
ciákat szervez (különös tekintettel a népeinket összekötő Zrínyi Miklós opusára), amelyek anyagát két-
nyelvű tanulmánykötetekben teszi közzé. 

1998-ban a HMDK-val szembenállók - a pluralizmus jegyében - megalakították a Magyar Egyesü-
letek Szövetségét (MESZ), hozzájárulva ezáltal a maroknyi magyar közösség politikai megosztásához. 
Egészséges versengés helyett ellenségeskedés jellemzi az ottani magyar közéletet - választások előtt 
egymás becsmérlésével a másik kiszorítására törekednek a jelenséget a tudós szerző a közösség fenn-
maradása szempontjából elítéli. Mindamellett a MESZ a Hagyaték című havi folyóirattal bővítette a 
magyar orgánumok sorát, többnyire tematikus lapszámokkal jelentkezik. 

Az 199l-es délszláv testvérharcot megelőzően, a HMSZ kézikönyvtára mellett, a pélmonostori 
Népegyetem központi könyvtára és fiókjai látták el az ott élőket anyanyelvű olvasnivalóval. A megszál-
lás idején a HMSZ gyűjteményének nagy része szétszóródott, ezért is sürgeti Lábadi új, jól felszerelt 
bibliotéka létrehozását. Az általa megszervezett, majd vezetett magyar egyetemi tanszék Eszéken tö-
rekszik a tudományos igényeknek is megfelelő könyvtár kialakítására. Gondot jelent továbbá, hogy az 
egész országban nincs egyetlen olyan könyvesbolt sem, amely a horvátországi és magyarországi ma-
gyar nyelvű kiadványok értékesítését beillesztené a tevékenységébe. 

A drávaszögi táj első, tudományos igényességű bemutatására 1976-ban Baranyai Júlia vállalkozott: 
a Vízbe vesző nyomokon c. kötete azóta több kiadást is megért. Az 1980-as évek végéig még néhányan, 
mások is fontosnak érezték egy-egy település vagy kistáj históriája, egyháztörténete, néphagyományai 
részterületeinek a feltárását. „A déli szláv háború idején és azt követő periódusban elsősorban a szét-
szóródás, a szétszórattatás és a megsemmisülés közelsége tovább siettette, hogy sorra jelenjenek meg a 
helytörténeti, néprajzi, demográfiai, kultúrtörténeti színezetű könyvek horvátországi magyar kutatóktól 
vagy olyan anyaországiaktól, akiknek kutatómunkája kötődik a vidékhez. " E kötetek nagyobb hányada 



a Lábadi házaspár - Károly és Lábadiné Kedves Klára - nevéhez fűződik. A nemzetfenntartó stratégia 
kialakításában is fontos szerepet játszhatna, ha a két kormány eleget tenne a kisebbségi vegyes bizott-
ság ama ajánlásának, miszerint kölcsönösen támogatják mindkét kisebbség évente legalább 3-3 irodal-
mi, tudományos és/vagy szépirodalmi művének a kiadását. 

Nem ad túl sok bizakodásra okot a könyv anyanyelvű oktatással foglalkozó része. Beszámol a meg-
szállt terület magyar iskolarendszerének 1991-et követő felbomlásáról, amikor is mindössze hét tanító, 
tizenegy tanár és két óvónő vállalta a hősies helytállást. A viszonyokat jól jellemzi, hogy a szerbiai tan-
terv szerinti oktatásra, cirillbetűs adminisztrációra kötelezték őket, a két legnagyobb magyar iskolaköz-
pontot, a laskóit és a vörösmartit összeolvasztották, a korábban kétnyelvű középiskolában, Pélmonos-
toron pedig megszűnt a magyarnyelvűség. Az anyaországba menekültek részére ugyanakkor Zánkán, 
Harkányban, Mohácson, Siklóson meg másutt menekültiskolák létesültek, ahol horvátországi tanterv 
szerint, onnan érkezett pedagógusok foglalkoztak a gyermekekkel. A Horvátország szabad területeire 
vetődött magyar gyermekek rendelkezésére csak horvát tanintézetek álltak ezekben az években, így 
őket később középfokon is horvát iskolákba íratták, növelve a magyar ajkú közösség veszteségét. 

2000 óta törvény rendezi a kisebbségi iskolák státusát Horvátországban, amely az óvodától az érett-
ségiig lehetővé teszi az anyanyelven folyó képzést. Pozitív diszkriminációt alkalmazva, egészen kis lét-
szám esetén is indulhatnak tagozatok. Vörösmarton, Laskón és Kórógyon teljes egészében anyanyelven 
zajlik az általános iskolai oktatás (néhány falusi, alsós tagiskolával), Zágrábban kétnyelvű intézmény 
működik, emellett tíz-egynéhány településen anyanyelvápolásra nyílik lehetőség. Sajnálatos tény, hogy 
Kopácson, az Árpád-kori magyar halászfaluban, 2005 tavaszán, gyermekhiány miatt lakat került a több 
mint félezer éve fennállt magyar iskolára. Sokak aggodalmának adott hangot ezzel kapcsolatban az ak-
kori magyar országgyűlési képviselő: Kopács „ lakossága évszázadokon át dacolt a portyázó, zsákmá-
nyoló éhes hadakkal. Igyekezett megőrizni nyelvét, kultúráját és hagyományát, és most az Európai Uni-
óhoz való csatlakozás küszöbén, mikor a többnyelvűség kérdéssé válása megnyitja a lehetőségeket a ki-
sebbségi nyelvek pozíciójának megváltozásához, a kopácsi iskola bezárása számomra végveszélyt je-
lent. " A döntően magyar lakosságú településen megnyíló horvát tagozat Lábadi Károly szerint is aka-
dályt gördít az anyanyelvű kultúra megismerése és elsajátítása felé vezető útra, a magyar oktatás tradí-
ciójának a megszakadásához vezet. Sajnos, Kopács esete nem egyedülálló a Drávaszögben, más ma-
gyar falvakban is kétségessé vált az anyanyelvű tagozat indítása, a csökkenő gyereklétszám vagy a szü-
lők érdektelensége miatt. 

Aggasztó jel a jövőre nézve az is, hogy a magyar óvodásoknak csupán az egyharmadát íratták 
2008-ban magyar tagozatú általános iskolába. Pedig az 1999-es év Eszéken a Magyar Oktatási és Mű-
velődési Központ megnyitását hozta, amely néhány éve már nemcsak általános gimnáziumként, hanem 
szakközépiskolaként is működik. Amíg az anyaországi felsőoktatási intézményekbe iratkozottak egy 
része nem tér haza, addig az ottani értelmiség megerősítését szolgálhatja az eszéki Josip Juraj Stross-
mayer Egyetemen 2007 őszétől elindult anyanyelvű képzés. A magyar tanszék hungarológusokat és 
kommunikációs szakembereket bocsát ki, alap- és mesterfokon. Mivel a magyar más szakokkal párosít-
ható, megnő az itt végzők elhelyezkedési lehetősége. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék létrehozá-
sában és működtetésében Lábadi Károly tanszékvezetőnek és Juhász György lektornak oroszlánrésze 
van. 

A közoktatásban részt vevő magyar pedagógusok - politikai alapon - két szakmai szervezetben tö-
mörülnek, amelyek viszonya, együttműködési hajlandóság híján, ridegnek mondható. 

A megosztottság sajnos az anyanyelvű hitéletet is elérte a háború alatt. Nem csupán a templomtor-
nyok váltak a mesterlövészek célpontjaivá, hanem a lelkipásztorok jó részét is elűzték. Az épségben 
maradt isteni hajlékokban a megszállás alatt ökumenikus istentiszteletek zajlottak, mindenkit befogad-
va, felekezettől függetlenül. A keresztelések száma évtizedek óta csak a töredékét teszi ki a temetéseké-
nek, az egyházközségek híveinek a száma ugyanúgy megcsappant. 

A katolikus magyarok lelki gondozását mindössze egy atya, a kiskőszegi plébános látja el anyanyel-
ven - hat településen szolgál - , másutt horvátul vagy két nyelven dicsérik az Urat. Jó hír viszont, hogy 
Csúzán, egy helyi vállalkozó jóvoltából, nemrég új templom épült, Djakovárról és Pécsről pedig ma-
gyar teológus hazatérését várják. 

A református egyházat a háború két részre szakította: megközelítően azonos számú hívet számlál a 
Horvátországi Református Kálvini Egyház és a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház. 
Amíg az elsőben - tekintettel a vegyes házasságokra, de a többségi elvárásokra is - egyre gyakoribb a 
szertartásokon a horvát szó, addig a másodikhoz tartozó lelkészek és híveik, nem csupán az egyház ne-
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vében, hanem a gyakorlatban is ragaszkodnak a magyarságukhoz. Szomorú, hogy a horvát állami, de 
még az anyaországi egyházi vezetés is jobban támogatja az elhorvátosító egyháztestet, a két egyház kö-
zött pedig minimális a párbeszéd, jobbára egyéni kapcsolatokra korlátozódik. 

Mindkét történelmi egyházban tehát visszaszorulóban az anyanyelv, különösen a szórványgyüleke-
zetekben - mivel a hívek egyre kisebb hányada beszél magyarul - horvátra változik a liturgia nyelve. 
Lábadi professzor joggal állapítja meg: „Identitásuk és anyanyelvismeretük kicserélődik, a nyelvváltás 
az identitásváltás velejárójává válik (...) Bizonyára a jelen lévő széttagoltság, széthúzás, ellenségeske-
dés is gyengíti és rombolja a közösséget. " 

Ilyen ellentmondásos helyzetben a civil szféra szerepe felértékelődik az összetartás és a túlélés 
szempontjából. A háború előtt Laskón, Vörösmarton, Kopácson és Kórógyon néprajzi, helytörténeti 
gyűjtemények szolgálták az ott élő magyarság önismeretét - anyaguk jelentős része 1991-1998 között 
megsemmisült vagy elrabolták. „A magyar szellemi és tárgyi tényezőket a megszállók egyszerre gyengí-
tették és pusztították, ennek következtében a drávaszögi magyarság társadalmi ökológiája elkezdett fel-
bomlani" - olvassuk Lábadi Károly megállapítását. A terület Horvátországba való reintegrációja után 
sem gazdaságilag, sem tudatilag nem volt képes teljesen visszailleszkedésre a magyarság, ezért többsé-
gi és anyanemzeti segítség szükséges, „ hogy az egyetemes magyar kultúrából erőt és energiát merít-
hessenek a drávaszögi magyarok. S ha lesznek anyaországi múzeumi szakemberek, akik segítő kezet 
nyújtanak, hogy a kis falusi gyűjtemények, ha megfogyatkozott kiállítási tárgyakkal is, újból megnyíl-
hassanak, akkor a reményvesztettségnek is útját lehet állni. Mert minden gyűjteményt azzal a céllal hoz-
tak létre, hogy igazolják: az elődök gazdagon megrakott kaptárokat hagytak utódaikra, s a bennük rej-
tekező múlt tisztelete erőt és kitartást adhat az újrakezdéshez és talpraálláshoz. " 

Az etnográfus szerző legmarkánsabban a megtartó emlékezet és hagyomány fejezetében villanthatja 
fel szakírói és nemzetféltő erkölcsi erényeit. Először is rámutat, hogy az 1990-es évek alatt bekövetke-
zett nagyfokú lélekszámcsökkenés „erőteljesen hozzájárult a magyarság kultúrafenntartó erejének 
gyengüléséhez, emellett a háborús esztendők alatt megjelentek azok a törekvések is, melyek a magyar-
ság identitástudatának megsemmisítését célozták. Olyan eszközöket vettek igénybe, melyek a létét kér-
dőjelezték meg: az erős hadi propaganda másod-, harmadrangú polgárokká degradálta őket, korlátoz-
ták nyelvük használatát, megszokott írásuk helyett a cirill betűs írásmód vált hivatalossá, lecserélték a 
korábbi feliratokat, számos utalás hangsúlyozta, hogy történelmük lényegtelen, közösségükre a meg-
semmisülés várhat stb. A több helyen épülni kezdő ortodox templomok arra emlékeztették őket, hogy ez 
a vallás lesz majd uralkodó. A felgyújtott református és katolikus isteni hajlékok csak fokozták a félel-
met. Mindenáron múltjuk felejtését akarták reájuk kényszerítem. " 

A magyarlakta vidékek felszabadulása utáni helyi kezdeményezéseknek a szerző különös jelentősé-
get tulajdonít, hiszen céljuk a közösség újra összekovácsolása, az együvé tartozás megélése. A koráb-
ban vázolt hanyatlással párhuzamosan e nép életrevalóságának a jó példáival is találkozhatunk: csökke-
nő magyar népességű településeken is hagyományőrző egyesületek alakulnak, új alkalmakat keresnek 
és találnak az együttlétre. A néprajzos Lábadi Károlynak feltűnik, hogy például a lakodalmakban érzé-
kelhetően megnőtt a magyar és horvát zászlók, szalagok együttes használatának a gyakorisága, a vacso-
ra előtt mindkét himnuszt eljátsszák. Ez egyaránt kifejezheti a sorsközösség vállalását, de az állami lo-
jalitás demonstrálását is. 

A temetések, halottak napi szokások, a halottkultusz felerősödésének számbavétele után megállapít-
ja, miszerint „ a jeles napok, ünnepi szokások cselekményrendszerére a hét esztendeig tartó háború úgy 
hatott, hogy megfakultak, szegényesebbé váltak, vagy teljesen eltűntek. " Lassan a múlt ködébe vész a 
húsvéti locsolkodás, viszont sok helyütt újraéledt a májusfa állításának, majd a hó végén a kitáncolásá-
nak, döntésének a szokása. Az eszéki televízió magyar szerkesztősége kezdeményezte néhány éve a 
Luca-napi népszokások felelevenítését és népszerűsítését. A farsangi kakasütést és a hozzá tartozó kö-
zösségi eseményt is több faluban feltámasztották a tetszhalálából, ugyanaz vonatkozik az aratási ünnep-
ségekre is. A kutató figyelmét az angolszász hatásra, újabban meghonosodó Halloween-szokások sem 
kerülik el. 

Bár - ellentétben a bácskai, bánsági (politikai indítékú) gyakorlattal - Alsó-Baranya magyarsága a 
jugoszláv időkben is ápolhatta anyanemzeti kapcsolatait, ez a menekültsors alatt elmélyült. Mivel a há-
ború miatt családok ezrei töltöttek több esztendőt Magyarországon, természetes emberi, települési, ci-
vilszervezeti kapcsolatok is kialakultak, amelyek jó részét ma is ápolják. Több szokás, esemény - pl. a 
falunapok - meghonosodása, testvértelepülési együttműködés is ennek köszönhető. 
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A csúzai szüreti bál, a vörösmarti, laskói ballagóbál, a borversenyek, a kopácsi halásznapok és hal-
paprikásföző verseny, más gasztronómiai eseményekkel együtt, mind-mind nemcsak helyi önazonossá-
got erősítő, hanem a tágabb régió határon átnyúló jelentőségű, egyben a többség és az anyanemzet ér-
deklődését is felkeltő alkalmak. Karancs pedig - egyedüli faluként a Drávaközben - elnyerte az „etno" 
jelző használatának a jogát, mivel a népszokásait olyan szinten képes feléltetni, ami által a falusi turiz-
must is fellendítheti. A háború alatt megrongálódott művelődési otthonok felújítása - szintén részint 
anyaországi segítséggel -, hasonlóképp a közösség újraéledését, a „mi-tudat" megerősítését szolgálja. 
Különösen fontos ez, amikor a megosztottság következtében a két ottani politikai szekértábor még a 
nemzeti ünnepeinket sem képes közösen megszervezni. 

Közösségi öndiagnózis, illetve a megmaradás esélyeinek a számbavétele zárja a kötetet. A szerző át-
tekinti a gazdaság gondjait, hisz a megszállás következményeként, máig az ország legelmaradottabb 
térségei közé tartozik Alsó-Baranya. 2001-2002-ben pl. az aktív lakosság héttizede(l) munkanélküli 
volt, közöttük több száz felsőfokú végzettségű. Mivel a helyzet azóta is vajmi keveset változott, nem 
csoda, hogy a fiatalok közül sokan a háborút követően nem tértek vissza vagy elvándorolnak, aggasztó-
an elöregítvén ezáltal a településeket. A bellyei uradalom, később mezőgazdasági kombinát a XX. szá-
zadban kiemelkedő teljesítményéről vált ismertté, mára csupán veszteséget termelő, dolgozói javát el-
bocsátó üzem, pedig korábban a magyarok lakta térség legnagyobb munkaadója volt. 

A kopácsi réten több mint egy évtized alatt sem történt meg a teljes aknamentesítés, így a hagyomá-
nyos halászat, az ártéri nád- és gyékénytermelés is visszafejlődött. A gazdasági szerkezetváltás elmara-
dását minden ott élő a bőrén érzi: sok család csupán idénymunkát képes vállalni, ahol - visszaélvén az 
érintettek kiszolgáltatott helyzetével - emelt munkaidővel, éhbérért dolgoztatják az embereket. Néme-
lyek kertészettel próbálkoznak, de az eszéki piacon való értékesítést a szaporodó hipermarketek kínála-
ta nehezíti meg. A távlatnélküliség a fiatalok külföldi munkavállalását, s nem a szülőföldön maradást 
ösztönzi. Az ősidők óta zajló, ottani hegyaljai szőlőtermesztés is visszaszorulóban van. Megrendítő, 
hogy e csodálatos borokat termő kisbirtokokat horvát újgazdagok veszik meg, akik már csupán napszá-
mosokként dolgoztatják az egykori tulajdonosokat. A vörösmarti pincékből a hétvégeken egyre gyak-
rabban többségi nyelvű énekszó hallatszik, sőt magyar nyelvhasználatáért már volt; akit meg is vertek a 
kapatos új „honfoglalók"... 

A Lábadi Károly által megszólaltatott helybéliek észlelik a beolvadás felerősödését, s azt, hogy a 
megmaradás alappillérei az egyház és az iskola. Az eszéki magyar oktatási központ egyik tanulójának 
tartást ad, hogy e „kulturális fellegvár" tagja lehet, hisz - ahogy mondja - . , én kiskoromtól kezdve olyan 
nevelést kaptam, hogy büszke legyek arra, hogy magyar vagyok, és ezt hangoztassam is (...) egyre ki-
sebb azoknak az embereknek a száma, akik büszkék rá, hogy magyarok, akik anyanyelvükön szeretnének 
továbbtanulni (...) ahol az egyik szülő horvát, ott már magyar gyerek nem lehet, és ha tovább nézzük, 
akkor a magyar gyerekek horvát közösségbe kerülnek, ott találnak maguknak barátokat, és szinte foko-
zatosan elvesztik anyanyelvüket. Már nem is tudják helyesen beszélni, már szinte horvátul gondolkod-
nak, és így szépen lassan elveszik a magyarságuk. " A megkérdezett fiatal számára nem kétséges az 
sem, hogy magyar párt válasszon magának, hogy a következő nemzedék is megőrizhesse az anyanyel-
vét és hovatartozását. 

Fontos és jellemző tünetre mutat rá egy másik diáktársa a nyelvhasználat terén: ,, Van olyan, aki, 
mondjuk, behódol, valaki viszont nem. Nem értem azokat, akik ha vagyunk húszan egy társaságban - ti-
zenkilenc magyar és egy horvát és akkor mindenki elkezd horvátul beszélni, hogy az az egy megértse. 
Szerintem épp fordítva kellene: ha mi vagyunk többen, akkor ők alkalmazkodjanak hozzánk, és ne mi 
hozzájuk." 

Lelkipásztorok, presbiterek tudósítanak a kötetben arról, hogy a korszellemnek megfelelően egyre 
többen idegenednek el a vallástól. A gyülekezetek lélekszáma fogy, és tagjai egyre idősebbek lesznek, 
még a nemzetmegtartónak ismert református egyházon belül is. A közösségéért talán legtöbbet tevő, 
csúzai és vörösmarti lelkész sem tud mást jósolni, mint hogy „ az olyan helyen, ahol egy homogén vagy 
tiszta magyar közösség található, bizonyára nagyon sokáig fönt fog maradni, vagy meglesz, de még egy 
olyan helyen, ahol ki van téve egy város vonzásának vagy a beolvadás veszélyének, vagy körbe van véve 
horvát lakossággal, tehát ott óriási nagy gyorsasággal megfog történni a beolvadás. " Jól látja a szer-
ző, hogy „ az egyéni meglátások, sajnos, nem állnak össze egységes cselekvési tervvé. Jelenleg hiányzik 
az az erő, amely összegyűjtené őket, s a helyzet orvoslására válaszokat fogalmazna meg az egész közös-
ség nevében. " 
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Egyértelmű Lábadi Károly erkölcsi állásfoglalása a kettős állampolgárság kérdésében. Miután Hor-
vátország a határon túl élő horvát nemzetiségűeket természetszerűen befogadta a nemzeti közösségébe, 
a kötetben megszólaltatott horvátországi magyarok mélységesen elítélik a magyar balliberális kormány 
ellenkező értelmű törekvéseit. Ok, akik a megszállás évei során, vagy a szülőföldjükön maradva vállal-
ták a szerb megaláztatásokat, vagy a menekültsorsból visszatértekjogos csalódottságot éreztek a nép-
szavazást megelőző negatív kampány, majd az eredménytelenség nyomán. A referendum után a mene-
kültek egykori lelkésze, az ottani magyar református egyház mai vezetője így nyilatkozott: „Hát nincs 
Magyarországon kétmillió magyar, aki igent mondott volna ránk? Nem tudom elhinni, hogy az emberek 
ennyire nem érzik, mit tettek azzal, hogy eltaszítottak bennünket maguktól, hogy tulajdonképpen szente-
sítették Trianont. Gondolom, azok, akik igennel szavaztak, ugyanolyan vacakul érzik most magukat, 
mint mi itt, a határon kívül. És nekik is üzenem, hogy mi nem adjuk fel!" Tudatosodott az ott élőkben, 
hogy a határokon kívül rekedtek csak egymásra számíthatnak. 

A professzor szerint ugyanakkor „ semmi se zárja ki annak a lehetőségét, hogy a magyarországi pár-
tok és a határon túli magyar szervezetek között mindannyiunk számára megnyugtató megoldás szüles-
sen a jövőben, amelyben továbbra is benne van a kettős állampolgárság könnyített úton való megszer-
zésének a lehetősége. A válaszokból a következmények is levezethetőek: az asszimiláció pusztítóbb lesz, 
ugyanakkor az anyaország fogyatkozó lakossága is megsínyli, hogy a betelepedés természetes üteme a 
népszavazás idején keletkezett lélektani riogatás - ti. hogy 800 ezer határon túli magyar szándékozik 
áttelepülni - következtében keletkezett ellenszenv miatt a minimumra apad, s a magyar nemzet nem tud 
kitörni az elöregedés csapdájából, végképp az elöregedő társadalmak táborába sodródik. " 

Ha a baranya-szlavóniai nemzetrészünk élni tudna a törvény adta jogaival, annak betűit átültethetné 
a gyakorlatba, „ ha sikerül kizárnia az ellentéteket a mindennapi és egyházi életéből, s mind az állam-
fenntartó nemzet, mind az anyanemzet irányában egységes kérésekkel és igényekkel lép fel infrastruktú-
rája, érdekképviselete, kulturális önfenntartása és önazonossága további megőrzése érdekében, talán 
sikerül késleltetni azokat a borúlátó jóslatokat, melyek szerint húsz-harminc év múlva a horvátországi 
magyarság eltűnik mint demográfiai tényező. " Ehhez azonban elengedhetetlen az anyaország gazdasá-
gi segítsége, az ott élőknek munkát adó, tőkeerős magyarországi befektetők megjelenése a határ menti 
térségben, a „mostohaanyai" attitűd meghaladása. Amennyiben pl. magyar-horvát közös beruházások 
történnének itt, kidolgoznák a megmaradást szolgáló gazdasági programot, az olyan anyagi hátteret 
biztosíthatna a drávaszögi magyarságnak, ami lassítaná az elvándorlást, a beolvadást. A munkalehető-
ségjavulása magával hozhatná a népmozgalmi mutatók jótékony változását, következésképp módosul-
hatnának a szülők iskolaválasztási szokásai, távlatot adván a jövőnek. 

Lábadi Károly felelős értelmiségiként jól látja e kívánt megújulás belső feltételeit is: „Ha nem te-
remtődik meg a belső béke, az érdek- és civil szervezetek közötti feszültség, ellenségeskedés nem oldó-
dik, nem jön létre az érdekképviseletek, az egyházak és társadalmi csoportok közötti kompromisszum, 
egységes fellépés híján hiábavaló lesz a megmaradásért folytatott küzdelem, mert a közösségek atomi-
zálódásával egyénileg nem lehet kilábalni az asszimiláció felé vonzó erőtérből. Ebben a közös vállalás-
ban meghatározó szerep hárul a közösség minden tagjára. Fel kell ismerni, hogy a papírvékony értelmi-
ségi réteg szembenállása még nem ok arra, hogy a maroknyi népcsoport is szekértáborokra szakadjon. 
A tragikusnak mutatkozó helyzet sem jelenti azt, hogy a drávaszögi magyarság belátható időn belül tel-
jesen megsemmisül, feloldódik a 'népek tengerében', hiszen a századok során nem egyszer önakaratán 
kívül sodródott hasonló helyzet peremére. Csak akkor nem lesz ijesztő és kiúttalan a jövő, ha a köztu-
datban ennek ellenkezője fészkeli be magát, s az etnikai közösség minden tagja tőle telhetően tesz vala-
mit annak érdekében, hogy a horvátországi, drávaszögi magyarság száz esztendőkön keresztül formáló-
dott identitástudata ne szűnjön meg, ne váljon szorongóvá, mert az cselekvőképességének elvesztésével 
jár." 

Ahogy utószavában földije, a szintén bácskai születésű Mák Ferenc rávilágít, „tényismeretének 
mélysége mellett az elkötelezettség hőfoka az, ami jelentős eseménnyé avatja Lábadi Károly jövőt für-
késző, egyszersmind a jövőre nyitott írását. " A megtartó emlékezet, a hagyomány, a keresztény nemzeti 
értékrend alapján álló szerző - a kedvezőtlen tények reális számbavétele dacára - nem sugallhat re-
ménytelenséget, hanem a teendők sürgetésével, cselekvésre sarkall. Nála többet senki nem tett e táj tör-
ténetének, az ottani nemzetrészünk népéletének a feltárása érdekében, így ő tudhatja a legjobban, hogy 
nem lehetetlen az újjászületés, a feltámadás. Csak legyen hozzá élni akarás, hit, felelősségtudat és kül-
detéses erő - no meg egy, a nemzeti szolidaritást végre a középpontba állító Magyarország! 

Székely András Bertalan 
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