
Az aracsi pusztatemplom 
sok évszázados boltívei

Zentánál a Tisza. A festői fekvésű városka sok turistát vonz  
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Délvidéki életképek uniós csatlakoz
A kiváló termőföldekkel rendelkező vajdasági magyarság saját útját járja
• A Délvidék vendégmarasztaló élményt jelent a 
Kárpát-medencéből idelátogató erdélyi magyar 
ember számára. Az uniós csatlakozásra váró or-
szág remek mezőgazdasággal rendelkező régiója 
egyelőre ellátja Szerbiát terményekkel, de pár 
éven belül itt is arra ébredhetnek az emberek, 
hogy szinte minden importból származik.

MAKKAY JÓZSEF

A ki manapság Délvidékre lá-
togat, az olyan otthonosan 
mozoghat, mint Székelyföl-

dön vagy Erdély vegyes lakosságú 
vidékein. A háromszázezerre tehe-
tő szerbiai magyar közösség lélek-
száma is zsugorodik ugyan, de ha 
fi gyelembe vesszük, hogy a 21 506 
négyzetkilométerrel rendelkező szer -
biai Vajdaság a történelmi Erdély 
területének mindössze egyötöde, 
akkor nagyobb eséllyel hallunk ma-
gyar szót a Bánságnak Trianonban 
Szerbiához csatolt részében, mint 
a romániai felében. Mindkét he-
lyen szórványban él a magyarság, a 
szerbiai részeken azonban helyzeti 
előnyünk, hogy tíz évvel ezelőtt a 
szerb parlament elfogadta a nemzeti 
tanácsokról szóló törvényt. Ez a jogi 
keret biztosítja a magyarság kultu-
rális, személyi elvű autonómiáját, 
ami a romániainál önállóbb magyar 
oktatásban és a kulturális intézmé-
nyek biztonságosabb működésében 
mutatkozik meg, ami jól érzékelhető 
a helyi magyarság közhangulatában 
is. Talán nem tévednek azok, akik 
azt állítják, hogy manapság a Kár-
pát-medencében a Vajdaságban leg-
könnyebb magyarnak lenni.

Milyen a jó autonómia?

Persze ez sem ilyen egyértelmű, ha 
a különböző pártok színeiben politi-
záló délvidéki magyarokkal áll szó-
ba az ember. Nem könnyű ugyanis 
egyértelmű sikerként tálalni a Bel-
grád által minden kisebbségben 
élő népcsoport számára biztosított 
kulturális autonómiastatútumot. A 
Délvidék tömbben élő magyarsága 
– Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Topo-
lya és Kishegyes, valamint környéke 
– jobban örülne a területi autonómi-
ának, amely nemcsak kulturálisan, 
hanem gazdaságilag is előbbre vin-
né a helyi közösségeket. Szabadka, 
Óbecse vagy Csóka magyarságának 
részaránya már ötven százalék alá 
esett, de az autonómia iránt elköte-
lezett helyi magyarok szerint e tele-
pülések bevonásával sikerülne egy 
olyan magyar autonóm régiót létre-
hozni, amely közelebb állna a dél-
vidéki magyarság igényeihez, mint 
a mostani kulturális önrendelkezés, 
amely főleg a szórványnak kedvez. 
Ahogyan zentai látogatásunkkor 
magyarázta egy ellenzéki politikus 
– a kulturális autonómiát felügye-
lő Magyar Nemzeti Tanács vezető 
erejét jelentő Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) mellett még öt (!) 
magyar párt működik a Délvidéken 
–, a szerb autonómiatörvényben sok 

az ellentmondás. A VMSZ-t kritizáló 
kisebb magyar pártok is elismerik, 
hogy a Nemzeti Tanácsra szükség 
van, hiszen a vajdasági személyi 
elvű autonómia csak ezen törvény 
alapján valósítható meg, azonban 
azt kifogásolják, hogy a tömbvidé-
kek számára a jogszabály nem sok 
pluszt kínál. (Erdélyi párhuzammal 
élve: ha az RMDSZ-nek sikerülne el-
fogadtatnia a bukaresti parlamenttel 
a kulturális autonómiáról szóló tör-
vénytervezetét, abból a csíki vagy az 
udvarhelyszéki embernek nem sok 
haszna származna, a szórványma-
gyarság viszont könnyebben boldo-
gulna. Ez az jelenti, hogy a kétféle 
autonómiaforma kiegészíti és nem 
kizárja egymást.)

Zentai, szabadkai és tordai utunk 
során több autonómiavitába keve-
redtem, így rögtön otthon éreztem 
magam, Erdélyben, hiszen olyansze-
rű politikai párbeszédek ezek, mint 
amikor a három erdélyi magyar párt 
egymással vitázik, miközben min-
denikük saját igazát bizonygatja. 
Egy zentai asztaltársaságban azzal 
váltunk el egymástól, hogy mi még 
a délvidéki kulturális autonómiá-
tól is távol állunk, hiszen a román 
hatalom a többségi magyar helyi 
tanácsokat is állandóan vegzálja, 
igyekszik feladatköreiket korlátozni, 
nemhogy plusz határköröket ruház-
na a magyarlakta régiók helyi és me-
gyei önkormányzataira.

Délvidék arca, az aracsi 
pusztatemplom

Régóta szerettem volna eljutni az 
aracsi pusztatemplomba is, így mos-
tani látogatásunkkor szerencsénk 
volt, mert biztonságosan csak száraz 
időben közelíthető meg. A puszta-
templom festői szépségű templom-
rom a Bánságban, a Törökbecse–
Torda–Beodra települések alkotta 
háromszög közepén. Ez Délvidék 
egyik legkorábbi építészeti emléke. 
Valamikor település is feküdt mel-
lette, sőt északi oldalán zárda állt, 

manapság viszont „pusztatemplom” 
a termőföldek és a semmi közepén. A 
romjaiban is monumentális puszta-
templomot nem egyszerű megköze-
líteni: mély árkokkal szabdalt földút 
vezet odáig, így esős időben el sem 
lehet jutni a távolban felsejlő isten-
házáig, pedig a látvány megéri az 
erőfeszítést.

A román stílus jegyeit magán vise-
lő templom – amely nagy valószínű-
séggel a 13. század első harmadában 
épült –, egy korábbi fatemplom he-
lyén áll. Más feltételezések szerint vi-
szont Szent István király építtette az 

A délvidéki magyarság 
„fővárosa”, Szabadka főtere




