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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Örömmel és megelégedéssel nyugtázhatjuk a magyar–szerb államközi viszonyokban bekövet-

kezett kedvező változásokat. Értesülhetett arról is, hogy a múlt sérelmeinek, eseményeinek fel-

fedésére vonatkozó kutatás előtt sem tornyosulnak akkora akadályok, amelyek miatt évtizedekig 

csak suttogva lehetett beszélni azokról a borzalmakról, amelyek a magyar közösséget érték a 

múlt század negyvenes éveiben itt a Délvidéken. 

A Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia megál-

lapodást kötött, majd akadémiai vegyes bizottságot hozott létre annak érdekében, hogy a negy-

venes évek (1941–1948) kutatása megtörténjék: ennek egyik fontos állomása a levéltári kutatás, 

mely már első eredményeit is ismertette szakmai fórumokon; a másik pedig az időszakot a 

szemtanúk, a kortársak elbeszéléseinek, élményeinek, történeteinek összegyűjtésével igyekszik 

kutatni. Erre a gyűjtőmunkára szeretnénk most nagy tisztelettel felkérni Önt abban bízva, hogy 

az ily módon összegyűjtött visszaemlékezések olyan dokumentumai lesznek egy időszaknak, 

amelyek nélkül nemcsak történelmünknek egy része veszne el menthetetlenül, de a valóság sem 

mutatkozna meg egészében előttünk. 

Ezért a Kiss Lajos Néprajzi társaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet nevében 

tisztelettel arra kérjük, hogy szakértelmével, munkájával, szorgalmával járuljon hozzá a szóbeli 

visszaemlékezések (oral history) kutatási programjának sikeréhez, és csatlakozzon kutatóink-

hoz. Ha a kutatásban aktív résztvevőként vagy esetleg helyi segítőként részt tud venni, akkor 

július 25-éig jelezze szándékát a papp.arpad.1968@gmail.com villámpostacímre vagy pedig a 

Szabadkai Városi Múzeum postai címére (24000 Szabadka, Zsinagóga tér 3.; feltüntetni: Papp 

Árpád részére) elküldött levélben. 

Meggyőződésünk, hogy az ártatlan áldozatok emléke előtt úgy tudjuk méltón leróni kegye-

letünket, ha elmondjuk az igazságot. Ennek értelmében 2011. augusztus hónap folyamán meg-

beszélést tartanánk, majd elkezdődhetne a tulajdonképpeni adatgyűjtés és feldolgozás. 

Zenta, 2011. július 12. 

Bízva a kedvező fogadtatásban és a közös, sikeres munkában, maradunk tisztelettel: 
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