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2000 tavaszan a MagyarokVilagsz6vetsege)ugoszlaviai Orszagos Tanacsa a millennium tiszteletere 80 ev
kisebbsegben dmmel palyazatot hirdetett meg. A palyazat azt a lehetoseget is magaban foglalta, bogy a legjobb munkakb61 a palyazatot kiir6 szervezet kotetet
szandekozik megjelentetni. Ezt a kotetet tarthatjuk
most keztinkben. A konyv T6thfaluban, a Logos Kiad6
gondozasaban jelent meg.
80 ev kisebbsegben - ezen a cimen jelent meg a palyazat, es ezt a cimet viseli a konyv is. Az ezredfordu16
alkalmab6l megjelent palyazatnak az volt a celja, bogy
feltarja, mit jelent a kisebbsegi sors a vajdasagi magyaroknak, akik harom generaci6n kereszttil eltek meg ezt
az allapotot. A palyazat feltetelei kozt szerepelt az az
elvaras, bogy a munka szemelyes jellegii es csaladtOrteneti vonatkozasulegyen, es a kisebbsegi let barmely
vonatkozasaval foglalkozzon. Kozponti temaja lehetett
a tObbsegi nepekkel va16kapcsolat alakul<:lsa,a csalad
eletenek alakulasa, sorsa, szakmai es iskolai elomenetele, a kivandorlas, a hitelet, a vendegmunkas let es
megannyi mas, a kisebbsegi eletet meghataroz6 kortil.
meny. Terjedelmi korlatozas nem volt, s igy a beerkez6
palyazatok terjedelme nagy sz6r6dast mutatott: meg
konyvnyi terjedelmii palyamiivek is erkeztek.
A beerkezo, osszesen mintegy 1300 gepelt oldalt
kitevo 40 palyamiibol allitottuk ossze a most megjelent
kotetet. A konyv szerkezeti felepitese szerint ket resz.
bol all. Elso reszeben a dfjnyertes munkakat, illetve
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reszb61 all. EIs6 reszeben a dfjnyertes munkakat, illetve
ezekb61 egy-egy reszletet kozltink a dfjazas sorrendjeben, a konyv masodik resze viszont valogatas a tovabbi
palyamuvekb61. Altalaban teljes egeszeben nem tudtuk
kozolni a beerkez6 munkakat a terjedelmi hatarok miatt, de arra tOrekedttink,bogy a munka egy-egy szerves
egeszet, gondolati vagy hangulati egyseget megjelentesstik, es visszaadjuk a palyaz6 ill. a palyazat jellegzetes elmeny- es hangulatvilagat.
Nos, milyen elmeny es hangulatvilagot ttikroz a
konyv? Mar a palyazatok olvasasa kozben is felfigyelhetttink arra, bogy az emberek szfvesen vettek a 'megsz6lftast': az alkalmat, bogy at- illetve vegiggondolhattak mindazt, amir61 sem alkalmuk sem lehet6segtik
nem volt eddig, bogy sz6ljanak. Az alkaloID hianya
azonban nem jelentette azt, bogy ezek az erzesek, gondolatok, let- es sorshelyzetek az emberek tudatab61
nyom nelktil eltuntek volna. Eppen ellenkez6leg: ezek
az erzesek, gondolatok az emberek eletenek meghataroz6i, meg akkor is, ha alkaloIDes lehet6seg hfjan nem
tudtak megfogalmaz6dni.
Megrendft6 erzelmi tOltesu, 6szinte hangvetelu
munkakat talalunk a kotetben, amelyek olvasasa soran
meghokkent6 es elgondolkodtat6 felfedezest tesz az
olvas6. Ezek a munkak mas val6sagkepet tarnak fel,
mint ami ismer6s a "hivatalos" val6sagb61: a sajt6b61,
a teveb61, a kozeletb61, a partok nyilatkozataib61 kibontakoz6, valamennyitink szamara j61 ismert, mestersegesen teremtett val6sagb61.Az emberek bels6 elmenyei azonban az elet j6val hitelesebb meghataroz6i,
mint a mestersegesen krealt val6sag, akkor is, ha ezek
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megfogalmazasara evtizedekig, akar tObb generaci6n
kereszttil Sell kfnalkozik lehet6seg.
Mire)!vallanak ezek a munkak? A tOrtenelmi multr6l, a magyarsag tOrtenelmenek feher foltjair6l, az
"orokos" vandorlasr6l magyar m6dra, a szetsz6r6dasr6l, a kivandorlasr6l, a hontalanna valasr6l, az asszimilaci6 csapdair6l, arr61, hogy az is asszimila16dik, aki
marad, az is, aki megy es megannyi mas kerdesr61. A
kisebbsegi let teljes panoramaja bontakozik ki az frasokb61. Tragikus emlekekr6l, a sztil6k, nagysztil6k
kiizdelmes multja iranti megbecstilesr6l sz6lnak, ott
munkal benniik a megertes, a tisztazas szandeka, az
elkeseredesen va16feltilemelkedes keszsege, az elfojtas
vagy szembenezes dilemmaja es megannyi mas fajdalmas erzes. A kisebbsegbe kertiles esemenyeir6l es a
kisebbsegben eles konfliktusair6l, napi gondjair6l, orszagos es egyeni problemakr6l, eszmek, hitek szertefoszlasar6l es sok-sok mas olyan temar6l sz6lnak ezek
a multb6l a jelenbe citfve16palyamuvek, amelyek megkap6 6szinteseggel neznek szembe a kisebbsegi let
tisztazatlan kerdeseivel.
A konyv a kisebbsegi SOTSmindmaig egyedtila1l6
dokumentuma, frasait ajanlom mindazoknak, akik hiteles tanuk hiteles megnyilatkozasai alapjan szeretnenek
tObbet tudni nemzeti multunk utols6 80 evenek megrendft6 esemenyeir61.
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