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A vajdasági (délvidéki) magyar sajtó 1945 után

Előzmények

A trianoni békeszerződés és a délvidék Jugoszláviához való csatolása után a vaj-
dasági magyarság helyzete igen nehéz volt. Az új délszláv állam felszámolta 
a magyarság intézményeit, megszűntette az egyesületeit, elvette az anyanyelvű 
oktatás lehetőségét, elbocsátotta a tanítókat, felszámolta a magyar közép- és 
nagybirtokot, kisajátította az egyházi javakat, és betelepítette a szláv hivatalnoki 
kart.1 A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság nekilátott a számára elfogadhatatlan 
nemzeti közösségek fölszámolásához. Annak ellenére, hogy a trianoni béke-
szerződés kötelezte az utódállamokat a nemzetiségi jogok tiszteletben tartására, 
a délszláv királyság mindent elkövetett a kisebbségek felszámolása érdekében. 
Ekkor a félmilliónyi jugoszláviai magyarság felismerte, hogy kultúrájának, 
nyelvének és nemzeti hagyományai megőrzésének a módját magának kell 
megtalálnia és ehhez egyedüli eszköz a magyar sajtó.2 1920 után a magyar 
hírlap-irodalom a délszláv államhatalmi fellépései ellenére is újjászületett és 
három napilap is megjelent a Délvidéken: Szabadkán a Bácsmegyei Napló, 
Nagybecskereken a Torontál folytatta a sok évtizedes múltra visszatekintő 
munkáját, Újvidéken pedig 1920-ban megalakult a Délbácska című lap. A dél-
vidéki magyar sajtó élete az 1930-as években pozitív irányt vett, a magyar lapok 
átlagban 30.000 példányban jelentek meg Jugoszláviában, 1939. május 1-jén 
összesen 45 magyar kisebbségi újság jelent meg. 

1941–1944 és ami utána következett

Amíg az 1941. április 11-i délvidéki bevonulást követően a polgári élet meg-
erősödött, a sajtó a háborús propaganda szolgálatába került.3 Újjászerveződött 

1 Minderről bővebben lásd Mák 2014. 
2 Mák 2014.
3 A sajtó nem számolhatott be az 1944–1945-ös tömeggyilkosságok mártír áldozatairól.
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a magyar kulturális tevékenység, a sajtó azonban nem talált vissza a maga civil, 
polgári rendjéhez.4 Mindössze néhány bátortalan lapalapítási kísérletre került 
sor: Szabadkán 1941 elején Csuka János kért és kapott engedélyt az 1929-ben 
betiltott Hírlap újbóli elindítására.  1944 telének utolsó napjaitól kezdődően 
a Jugoszlávia területén berendezkedő titói hatalom sorra teremtette meg a szi-
gorúan ellenőrzött, gondosan válogatott újságírók által készített magyar nyelvű 
sajtótermékeket: a Szabad Vajdaság – később Magyar Szó – első száma 1944 
decemberének utolsó napjaiban, az Ifjúság Szava 1945. október 5-én, a Híd 
folyóirat kettős száma pedig 1945 októberében jelent meg.5

Szabad Vajdaság (Magyar Szó)

Az utolsó háborús karácsonyon, 1944. december 24-én Újvidéken, a szerb 
fegyveres csapatok bevonulását követően a Slobodna Vojvodina tükörpár-
jaként, Szabad Vajdaság címmel megjelent a titói Jugoszlávia első magyar 
napilapja, a későbbi Magyar Szó elődje.6 A Slobodna Vojvodinaról tudni kell, 
hogy az illegalitásban működő Svetozar Marković, a JKP Vajdasági Tartományi 
Bizottsága politikai titkárának szervezésében működött.7 Beindításával az ak-
kori Jugoszláv Kommunista Párt vezetősége azt kívánta szemléltetni, hogy 
a testvériség-egység politikáját valóra váltja. Az első szám Josip Broz Tito üze-
netét közvetítette: „A békülés baráti jobbját nyújtjuk minden becsületes polgár-
nak, aki kész arra, hogy velünk együtt felépítse összerombolt hazánkat.”8 Az alig 
néhány héttel korábban lezajlott magyarellenes kivégzési hullám nyomán, 
amikor is különböző kutatások szerint 20 és 40 ezer közötti a keserves kínhalált 
halt magyar áldozatok számat - nem meglepő módon - ezt sokan kételkedve 
fogadták. Az új napilap a kivégzésről persze hallgatott, és nem kevesebb, mint 
fél évszázadnak kellett eltelnie, hogy az első cikkek megjelenhessenek a tömeg-
gyilkosságok puszta tényéről. A Szabad Vajdaság alapítói Gál László (író), Kek 
Zsigmond (lelkész, újságíró, nyelvész, első főszerkesztő), Lévay Endre (író, 
publicista) és Majtényi Mihály (író) voltak. 1945. szeptember 27-én a napilap 
már Magyar Szó néven jelent meg.9

4 Minderről bővebben lásd Mák 2014.
5 Mák 2014. Bővebben lásd még Gerold 2001.
6 Mák 2014.
7 Popov 13. Svetozar Marković a XIX. század második felének egyik legjelentősebb szerb írója 

és politikusa. 
8 Kalapis 1994.
9 Mák 2014. Lásd még Gerold 2001.
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A történelem továbblépett, jött az éles váltás: szakítás a Szovjetúnióval és 
a keleti szocialista blokkal. Azzal, hogy az akkori jugoszláv vezetés kivonta ma-
gát a szigorú szovjet ellenőrzés alól, idővel valamelyest a Nyugathoz igazodott 
és liberálisabban kezelte a kultúrát, a sajtót, az emberi jogokat. A nyugathoz 
való gazdasági kötődés erősödése kedvezett a szabadabb szellemi életnek is. 
Így történhetett, hogy a hetvenes évekre a jugoszláviai magyar folyóiratok 
(Híd, Új Symposion, Létünk, Üzenet) az anyaországi szellemi alkotók számára 
is vonzó műhelyeknek számítottak, a Magyar Szót pedig úgy kezdték emle-
getni, mint a „legjobb magyar nyelvű napilapot”. Ekkor az újság tekintélyes 
olvasótáborral, számos melléklettel, olykor közel százoldalas hétvégi számmal 
és külön könyvkiadási programmal büszkélkedhetett. Átlagos, eladott példány-
száma 30–31 000 körül ingadozott (ugyanannyi, mint a két háború között 
megjelenő négy napilapé), a vasárnapi szám pedig elérte az 55–65000 pél-
dányt. A mai, hetente hatszor megjelenő lap átlagos megrendelt példányszáma 
11500 körül mozog. A regionális mellékleteknek külön szerkesztőségük volt: 
a Tiszavidék (Zenta), a Dunatáj(Zombor) és a Bánáti Híradó (Nagybecskerek), 
amelyek megjelenésük napján megháromszorozták az eladott példányszámot. 
A pénteki és a vasárnapi szám eladási mutatói voltak a legjobbak, a szombati 
számban a művelődési melléklet, a Kilátó kapott helyet, amely legjobb idő-
szakaiban igazi szellemi műhellyé nőtte ki magát. Ez a kor volt az aranykor.

                          

A nyolcvanas évek gazdasági, majd politikai válságai azonban alaposan meg-
tépázták a Magyar Szót. A vidéki szerkesztőségeket fokozatosan leépítették, 

1. ábra. A Szabad Vajdaság  
1945. január 14-i számának címlapja

2. ábra. 1945. szeptember 27-én jelent 
meg először a Magyar Szó cím
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az állami támogatások csökkentek, időnkét teljesen megszűntek. A Milošević-
rendszer idején a lap országos viszonylatban is példátlan karakánsággal írt 
a pusztító szerb nacionalizmus térhódításáról, a körmönfont eszközökkel ki-
erőszakolt háborúk baljós előjeleiről. Később ezért nagy árat fizetett: elapadtak 
a források egészen, és politikai értelemben is elfogyott körülötte a levegő.

Anyagilag azóta sem tudott talpra állni. 2004-ben a Vajdasági Tartományi 
Képviselőház átruházta az alapítói jogokat a Magyar Nemzeti Tanácsra, az újvi-
déki szerkesztőséget decentralizálták, egy része Szabadkára, más elemei Zentára 
kerültek. A mellékletek bár karcsúbb terjedelemben, de ma is megjelennek. 
Az összevont hétvégi számot még ma is sokan megvásárolják, mégis elfogytak 
a Magyar Szó olvasói. Egyrészt szó szerint, hiszen a napilap születésekor még 
csaknem félmillió magyar élt a Délvidéken, mára ez a szám megfeleződött. 
Másrészt, a meglévő olvasók sincsenek már abban a helyzetben, hogy napon-
ta újságot vásároljanak. Az elektronikus média és az internet térhódítása is 
a nyomtatott sajtó rovására ment.  

7 Nap

A 7 Nap első száma 1946. április 5-én, tizenkét oldalon, ötezer példányban 
jelent meg Újvidéken, ahol a hetilapot hét éven át – egészen 1953. március 
1-jéig – szerkesztették és nyomtatták, ezt követően került csak át Szabadkára, 
amelynek utolsó hat évtizedével a hírlap szorosan összeforrt.

3. ábra. A 7 Nap első száma, a címoldal fejléce
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A kor ideológiai elvárásainak megfelelően, első számának első oldalán Tito-
idézet emlékeztette az olvasókat a „felszabadító háború” befejezését követően 
létrejött nemzetközi helyzet összetett jellegére. A hetilap többi munkatársa 
– külsősként – a Magyar Szó embereiből került ki, az induláskor Gál László, 
Majtényi Mihály, Sulhóf József, Thurzó Lajos és Kolozsi Tibor alaposan kivette 
a részét a munkából. 1950. szeptember 20-án a 7 Nap munkatársai bejelentet-
ték: október elejétől bővült terjedelemmel, változatosabb tartalommal állnak 
elő, ám ez a kezdeményezés sem bizonyult sikeresnek: az újságírók addigi 
riportjai, színes írásai sorra elmaradtak, helyüket a képes oldalak igyekeztek 
betölteni – sikertelenül. Az alapító, a Szocialista Szövetség tartományi vezetése 
fölismerte, ahhoz, hogy a lap életben maradjon, új közeget kell találni a számára. 
Az elhatározás nyomán a 7 Napot áthelyezték Szabadkára. A döntés jónak bi-
zonyult, ezt az is bizonyítja, hogy a példányszám rövid idő alatt 8500-ra ugrott. 
Kivételes pillanata volt a 7 Nap korai történetének Fehér Ferenc Jugoszláviai 
magyar írók című sorozata, amely 1971. november 12-én indult és 1973. már-
cius 9-én ért véget, s amelynek keretében a kiváló költő és publicista összesen 
hetven magyar írót mutatott be. 1975-től azután végre, szűkre szabott négy 
oldalon Forrás címen helyet kapott a lapban a művelődési rovata is, ahol már 
színvonalasabb könyvismertetők, színházi és zenei kritikák is megjelenhettek. 
1975. december 26-án a megújult 7 Nap 32 újságoldalon 14 kis oldalas mel-
léklettel jelent meg. Őt évvel később, 1980. február 22-én elhagyta a szabadkai 
Birografika nyomdáját a kettős újság első száma, amelyben a Melléklet egyre 
meghatározóbb szerepet játszott. A megszokott lapterjedelmű „anyalapból” 
egyre több rovat, gyarapodva és gazdagodva került át a Mellékletbe. 1984. 
április 6-án a 7 Nap magazinszerű formában, 68 oldalon jelent meg, s ezt 
a formáját – a viharos 1990-es évek után – a polgári újságírás hagyományai-
hoz visszatérve, ma is őrzi.

A Dolgozók

1947. november 13-án jelent meg a Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség 
Vajdasági Tanácsa magyar nyelvű hetilapja a Dolgozók első száma. Brindza 
Károly, a munkásmozgalom jeles alakja (aláírás nélküli) főszerkesztői be-
köszöntőjében hangsúlyozta: hogy a magyar munkásság is hetilapot kapott, 
arra „csak az igazi demokrácia hazájában kerülhetett sor, abban az országban, 
ahol ismeretlen fogalom a nemzetiségek sanyargatása, hol törvény üldözi 
a nemzetiségi túlkapásokat és a sovinizmust, ahol nem csak lehetővé teszik, de 
szívvel-lélekkel segítik is a nemzeti kisebbségek kulturális fejlődését. Minden 
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derűs előrejelzés és optimista előretekintés ellenére, a szakszervezeti hetilap 
hosszú éveken át nem találta meg a maga helyét a jugoszláviai magyar sajtó 
világában. Az indulás éveiben a cikkeket többnyire azok írták, akik a Magyar 
Szó, a 7 Nap és a Híd oldalain is megjelentek. A megjelenése meg-megszakadt, 
majd változott a fejléc, a formátum. A Dolgozók sok botladozás után akkor 
talált magára, amikor a hatvanas évek elején sikerült maga köré gyűjtenie ki-
váló írók egy csoportját: az írásokat, a riportokat ekkor már Sinkó Ervin, Gál 
László, Laták István, B. Szabó György, Petkovics Kálmán, Majtényi Mihály, 
Herceg János, Németh István, Fehér Ferenc és mások írták. A lap példányszáma 
fénykorában meghaladta a húszezret. A Dolgozók akkor került végveszélybe, 
amikor az 500 százalékos infláció mellett a lap előállítása már 1,7 milliárd di-
nárba kerül. Csak 1988-ban 1500 százalékkal drágult a papír. A Dolgozókat 
nem pénzelte a Vajdaság tartomány kormánya. 1990. december első napjaiban 
a szerkesztőség arról tájékoztatta az olvasóit, hogy Forum–Dolgozók Kft. néven 
új lapkiadó céget hoztak létre egy magyar nyelvű családi lap megjelentetésére. 
A Dolgozók utolsó száma 1990. december 13-án jelent meg. A szerkesztőség 
így búcsúzott a hetilap régi nevétől: a 43 éves lap nem szűnik meg, csak át-
alakul. „A régi Dolgozókat a szakszervezeti díj, a kisemberek sorsközössége, 
és olvasni, tájékozódni akarása éltette. A Családi Kört egy még tevékenyebb, 
még szélesebb összefogás hozta létre.” “Az 1920–1930-as évek polgári sajtó-in-
tézményeinek megszűnése óta először fordult elő a Vajdaságban, hogy több 
tucat különérdek összefogott egy régi, jól bejáródott, az olvasók által kedvelt 
és keresett lap megmentéséért, „azért, hogy ne szegényedjen el egyetlen cím-
szóval se a jugoszláviai magyar sajtó.”10 A Családi Kör pedig azóta is – immár 
tizenkét évfolyamával – szolgálja az olvasóit.

A Híd

A Híd az ifjúsági mozgalmak folyóirata volt, amelyek a harmincas évek leg-
elején adtak jelt magukról, többek között a folyóirat-indítási kísérleteikkel is; 
ezek közül a Híd bizonyult életképesnek. 1934 májusában indult „társadalom-
tudományi és irodalmi ifjúsági folyóiratként”. Már az első számában definiálta 
önmagát, és meghatározta azt a hivatást, amelynek betöltésére vállalkozott: „ke-
serű ma és az ígéretes holnap között tátongó szakadék felett”, hidat verni a „régi 
és az új kultúra, az idősebb és az ifjú nemzedék életfelfogása közé ... a magyar 
és a délszláv nép és kultúra közé, hogy a két nemzet műveltségi kapcsolatai még 
szorosabbá váljanak. Hidat akarunk építeni a korok, életfelfogások, nemzetek 
10 A szerkesztőség: Viszontlátásra a Családi Körben! Dolgozók, 1990. december 13. 3.
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– hidat ember és ember közé”.11 Radikálisabb balra tolódása 1936-ban kezdő-
dött, 1938-tól 1941-ig pedig Jugoszlávia Kommunista Pártja magyar nyelvű 
orgánuma lett. Ettől kezdve a szépirodalom háttérbe szorult, hangneme, stílu-
sa és tartalma osztályharcossá vált, és ezzel a munkásmozgalom szolgálatába 
szegődött. Pap Pál Ár ellen című programadó cikke 1938 novemberében jelent 
meg és egyszerre adott választ mindazoknak, akik árulással vádolták a folyóirat 
fiatal nemzedékét, kiemelve, hogy a folyóirat valójában most találta meg igazi 
szerepét, rálépett arra az útra, amelyet – szociális elkötelezettségénél fogva – 
hivatva volt végigjárni. A történelmi materializmus elvárásainak megfelelően 
sokat foglalkozott a munkásság és a parasztság gazdasági kiszolgáltatottságának 
kérdésével, a falvak és a városok fejlődésének gondjaival. Ezek a gondolatok 
alapozták meg a Híd háború utáni helyzetét, a titói Jugoszláviában betöltött 
szerepét. A jugoszláv királyi ügyészség 1940-ben betiltotta a baloldali folyó-
iratot, 1941-ben Laták István szerkesztésével, Világkép címmel jelent meg, 
de csak három száma látott napvilágot. 1941 április 6-án bekövetkezett a déli 
területek megszállása, 11-én pedig a magyar haderő is bevonult, amelynek 
hatására a lapot betiltották, a szerkesztősőéget pedig kommunizmus vádjával 
elítélték, és kivégezték. A második világháború végén, 1945 őszén indult meg 
újra, ami a vajdasági magyar irodalom újraindulását is jelentette. Továbbra 
is ideológiai folyóirat maradt, de ekkor már az irodalom került túlsúlyba. 
Majtényi Mihály szerkesztésének idején (1951-1955) vált tisztán irodalmi és 
művészeti folyóirattá. Fordulatot jelentett a Híd 1950. áprilisi száma, ekkor je-
lentkeztek „az új idők hírnökei”: Fehér Ferenc, Bori Imre, Juhász Géza, Németh 
István és Tomán László nemzedéke ekkor hozta vissza a színvonalas irodalmat 
a folyóiratba. A Híd mindmáig megjelenik, immár a magyar nyelvű irodalmi 
folyóiratok legidősebbjeként, főszerkesztője Gerold László. 

Új Symposion

1945. október 5-én jelent meg a magyar ifjúság hetilapja, az Ifjúság Szava, 
mely 1951-ben Ifjúságra változtatta a nevét, 1967-től pedig Képes Ifjúságként 
jelent meg. Két évtizeden át szigorúan pártfeladatot hajtott végre: a szocializ-
mus eszméjét közvetítette a fiatalok közössége felé. Rendkívül jó irodalmi és 
kritikai rovata volt, amelyik aztán önállósodott. A hetilap ekkor tizenkétezer 
példányban jelent meg, s ebből négyezret Magyarországon adtak el. 1961–1964 
között az Ifjúság című hetilap irodalmi rovatából, a Symposion mellékleté-
ből lett 1965-ben az Új Symposion című – kezdetben művészeti–kri tikai, 
11 Inaplo 2008. Bővebben lásd még: Sőtér 1964.
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később társadalmi– művészeti–kritikai folyóirat, amely története során meg-
határozó szerepet játszott az egyetemes magyar irodalomban is. Akik útjára 
indították – Tolnai Ottó, Domonkos István, Bányai János, Bosnyák István, 
Várady Tibor, Utasi Csaba, Ladik Katalin, Végel László, Fehér Kálmán és so-
kan mások ma már klasszikusai az új-avantgarde irodalomnak. Korai írásaik-
ban érezhető volt az 1960-as évek magyarországinál fölszabadultabb jugoszláv 

irodalmak hatá sa, írói, költői és művészi világképüket a szerb, a horvát és 
a szlovén irodalom által közvetített európai szellemi hatások erőteljesen befo-
lyásolták. Voltak akik felettébb károsnak ítélték a hagyományokkal szembeni 
magatartásukat, s azzal, hogy rombolói voltak a hagyományos értékrendnek, 
a kozmopolitizmusnak törtek utat. Az sem véletlen, hogy az Új Symposion 
köré csoportosult fiatalok kedvelt műfaja a kritika és az esszé volt. A folyóirat 
a balkáni háborúk második évében, 1992-ben elhalt; egykori szerkesztői 1993-
ban Veszprémben megalapították az Ex Symposion című folyóiratot, amely 
az Új Symposion örökségét őrzi.

A vajdasági magyar sajtó helyzete ma

A vajdasági magyar tájékoztatási eszközök fokozatos leépítése figyelhető meg, 
ami már veszélyezteti a sajtószabadságot és a tárgyilagos tájékoztatást is. Azt kö-
vetően, hogy a Vajdasági Képviselőház átruházta az egyetlen délvidéki magyar 
napilap, a Magyar Szó alapítói jogát a Magyar Nemzeti Tanácsra (a szerbiai 

4. ábra. A Híd folyóirat 
mai külseje

5. ábra. Az Új Symposion 
1971. Májusi számának 

címoldala

6. ábra. Az Ex Symposion 
1999-ben megjelent száma
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magyarok kisebbségi  önkormányzatára), amely a legtekintélyesebb délvidéki 
magyar pártnak, a VMSZ-nek az erőteljes befolyása alá került, az egyre inkább 
eluralkodó egypárti monopólium és szellemiség miatt a lapban szinte lehetetlen 
olyan bíráló, elemző írást közölni, amelyik eltér a hatalmi párt napi politikai 
elvárásaitól, illetve a másként gondolkodók álláspontjait is tükrözné. E miatt 
a napokban sokadszor tiltakoztak a szerkesztőség alkalmazottjai. A lap kul-
túrális mellékletének, a Kilátó szerkesztőjének az indoklás nélküli menesztése 
váltotta ki a legutolsó elégedetlenségi hullámot. A József Attila-díjas Kontra 
Ferencet az ott dolgozók szerint azért menesztette Varjú Márta főszerkesztő, 
mert bíráló kritikát mert megjelentetni Pásztor István VMSZ-elnök élettár-
sának, Lovas Ildikónak a legutóbbi könyvéről.12

A délvidéki magyar sajtóban uralkodó állapotokat így jellemzik a médiában 
dolgozó értelmiségiek:

“A politikum megpróbál nyomást gyakorolni a sajtóra oly módon, hogy 
néha át akarja vállalni a sajtó szerepét. Tehát a politikum próbál szerkeszteni. 
Viszont a sajtó részéről is megtörténik ugyanígy a másik hiba, amikor a sajtó 
próbál meg politizálni.”13

„A „magyar szellemiségű újságírás” a VMSZ politikai, a média és az újságírói 
szakma lezüllesztésének eszköze lett. És nem csak az, de a társadalmi haladás 
és a demokrácia kerékkötője is.”14 

„Miközben egész Európában az újságírók elégedetlenkedtek a sajtószabad-
sággal, addig a Délvidéken a kisebbségi szakmai szervezet egy szóval sem emelte 
fel a szavát a sajtószabadság érdekében. Írtam is, hogy e téren egyedülállóak va-
gyunk Európában, be kellene kerülnünk a Guinness Rekordok Könyvébe.”15

12 Szóbeli közlés alapján
13 Klemm József, a Vajdasági Rádió és Televízió helyettes program-igazgatója
14 Bozóki Antal, ügyvéd, az Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségi Jogvédő Egyesület elnöke
15 Végel László, Kossuth-díjas író
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