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HOdi Sandor f/943) IlIdas. po/itiklls. a Vaj.
dasagi Magyarok Demokraliklls Kozosse.
genek egykori afefnoke naplal vezerett a
NATD Jugoszlavia el/elli legilarnad6sainak
idejen. Napra/llapra rogzitette az eseme.
lIyeker. amelyek termeswesen nemcsak a
.rIemelyes elmenyekr6/. maganelelbeli meg.
prab6ltata.wkrl51.rIalllak. hanem a \'Qjda.wj.
gi magyarscig helyze/erm. a po/itizalas
lehetosegeirifl. a jovifrol is. A bomb6zas
eliftti nappal illdul a szeno altal tarsadalmi
karmjznak nel'ezert lIapla. es a bomb6zasok
felfuggeszteseve/ zaml. Az alcibbiakban
reszleteket kozliJllk a lapunk relldelkezese.
re bocsatott keziratb6/.

A bombazasok 30. napja
HtiboriL az int.emet.en

Az intemetnek eddig nagy hasznal veltem,
most egy ujsagcikk nyugtalanna tell. Az ujsag szerint 02 Eunet Jugoslavija, 02 Internet
egyik hazai providere kozlemenyt adolt ki,
amelyben ramutatott arta a sajatsagos mediumhaborura, am it a hazai interneltagok
folytatnak a hal6lOlon kereszttil. A nagyszarnu tizenetet, omit "nem megfelel6 helyre" ktildenek az intemeten, konnyen "nem
kivanatos tartalomma" nyilvanithatjak,
amely megszegi 02 Internet bonlonjat, s rea- IT
lis vesrely fenyeget, bogy Jugoszlaviat lekapcsoljak az intemetral. Ennek elkeriilese
erdekeben a kozlemeny arra figyolmezteli a
honi intemetezakel, bogy az e.mail-tizenelek ne legyenek sert6ek es kolekeda
hangnemiiek. Ugyanakkor bilOnyos biztonsagi szempontokra is figyolmeztet: "Vigyazniuk kell, mort minden e-mail-tizenet,
omit ismer6seiknek ktildenek, val6szinGleg
valahol feljegyresre keriil, pillanatnyi vagy
ut61agos elemresre. Ugyeljenek erert, bogy
ne kompromiltaljak az ideiglenesen ktilfOIdon dolgoz6 jugoszIavokat." Az intemelon val6 kommunikaci6 egyebkent sent
tekintbeta biztonsagosnak. "Ne kowljenek
reszleteket arr61, mely eptileteket ert bombotalalat, milyen foku rongal6das jan letre,
mikor erte talalat es hasonl6 informaci6kat.
Ezek igazi csemeget kepeznek a NATO-kemek szarnara, ktilonosen, ha rendszeresen
es ingyen kapjak 02 ilyen informaci6kal" all a kozlemenyben.
Az idezett reszletek alapjan meg a
j6hiszemu emberekben is felmeriil a gyanu:
vajon nom eppen forditott a helyzet? Nem
arr61 van sw, bogy a jugoszlav kormany
kesztillekapcsolni 02 orszagot a vilaghal6r61 a teljesebb hfrzarlat erdekeben? Vagy 02
Eunet-Yu vedi sajat tizleti erdekeit, es csakugyan aMI tart, bogy a nyugati eminens
szemelyisegek reszere ktildottmocskol6d6
e.matl-Ievelek mlatt lekapcsolJak Jugoszlavial 02 intemetr6l?
Akarmi is all a dolog hattereben, a vilaghal6r61 val6 lekapcsolas roppant kellemetlentil etintene. A vesrelyt61 tartva mindenesetre lehivtarn a postam, Oselktildtem
nehany levelel, amig lehet.

Tzltakozik a

VMSZ

Reggel az egyik slOmszed azlOl fogadott 02 udvaron, bogy Kasza ,j61 beolva.
sott odaat azoknak". Arra a levelre gond,?lt,
amelyet a VMSZ elnoke ktildott Gone: AIpadnak, a Magyar KoztJirsasag elnokenek,
OrMII Viktornak, a Magyar Koztarsasag
miniszterelnokenek, Martollyi Janosnak;
Magyarorszag ktiltigyminiszterenek, Javier
Solanallak, a NATO fOtitkaranak, az Europa Parl'!'"entnek es SlObadka lestvervarosainak. Ime a level.
"Tiszte!t Vraim'
Eddigi egyiiumukodeslink sorall meg.
gyozifdheuek rala. bogy Szabadka tobbnemzerisegll. multikonfesszionalis es mulliklllturalis kOzo.<seg.amely az evszazados
egylitteles sorall kit!pileu kOlcsonos tolerancia igen magas szlnljevel dicsekedhel.
Vgyancsak /smereles onok elou. hogy SIll'
badka a delllokratikus (italaku/tis lampontja
az orszagban. ame/ybell t!/ullk. Milldezek
/lfan semmikeppen sem erdelllelre meg azt a
sorsot. amely 1999. aprilis /5-eroll6.ara
ejjel, a NATO leg/erejenek tarnadasa soran
erle. A robbonas tobbnemzetisegu kozossegunk surun lakou reszen ariasi allyagi kOrokol okozou. Csak Islenllek koszonheljuk.
hogy nem volrak emberaldowlok is.
Szabadka sUiyos sebeket kapott. Szabadka batalmas kOrokot szellvedeu. ANA.
TO It!giereje az evszazadokon at kialak{lOUegyuut!/es/ bomMzta, es ezt senki semm/vel sem igazolhatja.
Swbadka mindig a bek"'rt szallt slkm,
a felgyulemleu ernikai ellenlelek bikes,
eroszakmemes rendezeset szorgalrnazta.
Felhiliuk a vilag kozvelemellyel.hasSpll ado, hogy szulljon meg a romboltis.
Onoket is arm kerjuk, kapcsol6djallak be
ebbe az ake/aba. A kiut ebMI a helyzetMI
csakis a /argyalaasz/alnal kereshe/o es
taWha/a meR. Koveteljuk. hogy sZl;lljon
meg a Mboru. az agressz/a, a rombolas.
Ne engedjek. bogy az arratlall polgarok
.,zenvedjenek.
Megertesukbell
bizva.
liszleleuel: Kasza Jazsefpolgarmester."
Egy polgarmestemek kOtelessege felemelni szaval, ha veszelyeztetve IOtja
alOk anyagi es szemelyi biztonsagat,
akik erre a tisztsegre megvalasztouak.
Jogos a felhaborodasa a bombak okozta
k;;rnk Illia". vi"',"1 r<'",ehailnnak la/-
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HaborUs
multikullunHis" kozosseget mulatja be, es
nom mint szabad magyar kinllyi varost,
amikent azt illene, ha mar a multra malas
tortenik. Ezekkel 02 aklualpolitikai frazi.
sokkal, bogy "multikonfesszionalis
es
multikultunilis", a level nemcsak SlObadka
hiteles tortenelmi multjat tussolja el, hanom jelenet is. Nevezetesen azt a koriil.
menyt, bogy a nagyaranyu folyamatos belelepites ellenere a yarDSmeg mindig magyar lobbsegu, magyar onkormanYlOttal 02
elen, amely sajat hataskoren
boWl
messzemen6en tiszteletben tartja a tobbi
nep jogait, es sikeriilt meg6riznie a beket.
Ezek olyan tenyek, amelyeket nom kellone elkendazni, vislOnt "a nemzetek kowlti tolerancia igen magas szintjevel" nom
ildomos dicsekedni, hiszen, bar a lakossag
Wbbsege magyar, az allami hivatalokban,
tizletekben Wbbnyire nom tudnak vagy
nom akamak magyarul besrelni.

mOra. A jugoszlav hadvezell!s ezl a vMett. masfelOl Belgrad kozou, amely arglls
seger kihasznalva OdDvonhatna ossze el6 szemekkel figye/ mindell egyes magyar
eroil es harceszkozeit, ami leginkObb az ott kormanykijelentesre.. ."
elif lakossagor veszelyeztetne.
A nap folyaman a NATO folytatta a tiiA NATO jugoszlaviai akciajanak celja madasokat Batajnica, Valjevo, Belgrad, Uja koszovai alMnok elWdozesb"k megaka. videk, SlObadka komyeki celpontok oIleD.
dalyozasa. a bekes rendezes kikellyszerite. CstitOrtok delutan 3 6ra utan - Adan is jese es a demokratikus valtozasok alapfellel' leztek a legiriaq6t - negy hatalmas robbaeleinek megleremlese mel/elI egy felelem nos rOlta meg Ujvideket. A raketal< a mar
lIelkWi polgari It!!korvonalaillak bizlosila. korabban megrongal6dolt vasuti belonhidat
sa. ami egesz Jugoszlavia
es a talaltak el, amoly sulyosan megseriilt, de
lobbnemzerisegu Vajdasag erdeke is.
meg ezek utan is allva maradt.
Tudataban vagyunk annak. hogy a
vajdasagi magyarsag tortenelmenek egyik
legnehezebb idoszakOt e/i. Veszelyezterett
FeIfuggesztettek
helyzetere a magyar kormany ajovoben is
minden lehelseges farumon felhivja a ft.
a bombazasokat
gyelmet.
Tiszlelt Elnok Vr! Engedje meR, hogy Tegnap mar csak az idaszakos aramsztie/ismeresemer fejezzem ki a jovoben is net keseritette az eleltinket, a legiriad6t
szulOfoldjell megmaradlli es boldogullli jelzo szirenak elhallgauak.
A legi-

.

olyan merteku, mint a kabultsag a hipnotizalt alanyoknal.
Az orszag romokban hover. A kat.
becslak eisa, hevenyeszett adatai szerint
mintegy szazmilliard dollaros karosodas
eft benntinket. Egyesek szerint mintegy
kilenc ev kell a marcius 24-e elatti alia.
potok visszaallitasahoz, s meg tizenhat
ahhoz, bogy az orszag ott legyen, ahol
Ilz evvel ezel6u volt. Vagyis egy egesz
emberoltat zuhant vissza az a tOmeg.
amely most a gyazelmet tinnepli. Csak
egy ember kertill ki gy6ztesen ebbal a
veresegbol: Szlobodan Milosevics. Az 0
presztizse tovabb nott a szerbek szemeben.

A vereseg mint

gyozelem

A tOrtenelem egyik legnagyobb legi
hadmuveletenek es egyben mtzadunk
utols6 habortijanak a vegehez kozeledtink.
Nyugati ertekelesek szerint Milosevics hit.
lelen es varatlan kapitulaci6ja azok utan a
kozelmultban elszenvedett hatalmas vesztesegek utan kovetkezett be, amelyek leg.
vedelmet, ttirerseget, tankjait es szarazfOldi er6it ertek. Mintegy 4000 haloltr61 es
6000 sebestilt jugoszlav harcosr61 beszel~
nek. Ezzel szemben a hivatalos jugosz!a,'
forr!isok szerint a jugoszlav katonasagnak
462, a szerbiai rendarsegnek pedig 114
tagja vesztelte eletet.
Am 02, bogy mitreD harci veszteseget
szenvedett a jugoszlav hadsereg, Os bogy
az orszag infrastrukturajanak Mnyad resze moot Wnkre, ebbeD a pillanatban es a
dolgok tovabbi alakulasa szempontjab61
csaknem Ienyegtelen. Milosevicsnek a
szerb Wmegek szemeben sikertiIt megariznie hatalmi presztlzset, ami nom a
karok ftiggvenye, hanem annak az egy~
szerG pszichol6giai sajalossagnak koszon.
het6, bogy ert a Wmegek nyelven.
Nem a lebombazott gyarakr6l, hidakrOl.
v:!rosokr61beszel, banem arr61,amit a tomeg
ballani akar t61e:a nep b6siesseger61, igaza.
r61 Osgyazelmer61. Mindegy, bogy a vol6sagban mi a helyzet. Az sz:\mft,bogy a rep a
vereseg errese helyett felmagasztosuljon, ba-

tomak

es

hosnek

tudja

magat.

legyazheletlennek, amely maga ala gyiirte a
vilag legnagyobb katonai hatalm:lt.
A tenyek es 02 ervek nom erdeklik 02
lomegembert. Kizar61ag arra fogekony.
ami mely benyomast gyakoml osztonvilagilra, meg ha 02 felre is vezeti at. Abboz,
bogy a tOmeg elveszltse a tisztlnlatiis kepesseget azt a dolgot illet6en, ami elatte es
vole tortenik, nom kell ktilonosebb megMTI.FOT6
Helybeliek a lebombazott ujvidCki Zezelj hidnal
grazes. Amint az ember valamely tOmeg
A Yams "multikonfesszionalis
es akara vajdasagi magyarsagnak kirarla. csapasok besztintetese ellenere sajnos resreve valik, valamilyen eszmei vagy erzelmi befolyas ala keriil, a megfigyel6sMrt. A magyar kormany lIeveben bizto- tovabbra is erveoyben van a hadiallapot,
multikultunilis" jellegenek,hangsulyozasa
k~pesseg es a gondolkod6 OszrOgton megazert is karos, mort 02 gyakorlatilag a ma- slthatom arr~/. bogy e filja.;k elt!rt!sehez igy bekerol meg nom beszelhetilnk.
szunik.
Es ez al61 az ugynevezett tanult
gyar kultura hauerbe swrulasat Oselsorva- a tovabb/akban is minden lehe/seges se' ~..
emberek
sem kivetelek.
dasat jelenti. Napjainkban ezekben a ftali- gltsege/ megadunk."
Vujiesics Sztojan magyarorszagi ir6
Bekemfrnwr
sokban el tovabb a jugoszlavsag eszmeje,
Martonyi valasza. disztingvalt, kiidevag6 erdekes gondolatai jutnak az
amely a magyarsag asszimilaci6jat slOlgal- merlta es koriiltekinta. Erzesem szerint laAz ujsagok es a televlzi6 hfradasai sze- eszembe, aki a Budapestre menektilt szerb
ta a multban, es azt slOlgalja ma is.
lan magyarazkod6bb is a kelletenel. Nem
tint, orszagszerte tinnepeltek a polgarok. ertelmisegiek magatartasar61 it.
Nem szerencses az a megaIlapitas sent, biztos, bogy haborti eseten a magyar dipA neves kozeleti szemelyisog megfi~
bogy a NATO legiereje ,,02 evszazadokon lomacia vezelaje koleles mindent a nyilva- Belgrad kozpontjaban Wbb szazan, fOlegfiatalok, gyultek ossze, s bongos zone mellelt
at kialakitott egytittelest" bombOlta. Nem nossag orrar. kotni. Mindenesetre lecsen- tinnepeltek a NATO-tamadas befejereset. gyelese szerint a magyarorszagi szerb
kozvelemeny
tekintelyes resze szinte min.
021bomb:izta, hanem azokat a katonai lete- desfteue a felajzott kedelyeket.
Udvrivalgasok hallatszonak, Bill Climon Os den informaci6t a jugoszlav aHami lelevisitrnenyeket, amelyek ma egy nepirt6 rendMost ugy latszik, bogy mindenki
a NATO vezetai szamJajar. pedig killonfe- zi6b61 merit, Igy befolyasolt. manipulalt
szert slOlgalnak.
levelet ir. A VMSZ levelenel hangvele szidalmak hanglOnak cl. A f6varos ogres nemzeti erreseiben. Mas sz6val ugyanan.
Vegezettil, de nom utols6sorban, Slo- teleben batrabb es targyilagossagaban
reszeibal IOvoldoresek hallatszottak, mi oak a Wmegnek a resze, amely itt 02 utcan
egy fokkal jobb a szerb ertelmisegiek
badka ugynevezett "multikonfesszionalis
Wbb. a legvedelmi egysegek a bekemamores multikulturalis" jellege vajon miert minap megjelenteleu levele. Ez a nyilt ban etOs ttizet nyitonak. A szerb mentalitiis. IOvOldoz. "Olykor az az e,resem, mintha
a magyarorszagi szerbek tudataban nom
jelentene barmifele kivetelezettseget a level ugyanis a bombazasok miatt nembombazasokat illet6en mas varosokkal es csak a NATO-t, az Eur6pai Uni6 es az oak megfelel6en egyebkenl Szerbia-szerte moot volna vegbe maradektalanul a rend.
fegyverrel
tinnepeltek
a
beket.
Minden
nafalvakkal szemben? Ovakodni kellene az USA vezetait marasztalja el, es sz6litja
szervaltiis", idezi a Magyar Sz6 budapesti
effele diszkriminatlv kijelentesektal. Nem eel az eraszak megsztintetesere. hanem gyobb varosban Wbb 6ran at pisztolyb6I, tud6sit6ja az ir6t.
geppisztolyb61 10vOldoztek, a legvedelmi
tudom, bogy ki volt a level megfogalma- Szlobodan Milosevies elnokol is.
Ezt kovet6en Vujicsics Sztojan annak a
egysegek pedig tJirsultak 02 tinnepl6k nagy
z6ja, de sulyos hibakat ejtett, es nom oregAz agg6d6 szerb polgarok kozleme- tiborahoz. Akiknel nom volt eppen keznel velemenyenek ad hangot, bogy Szerbiaban
bltette a VMSZ hlmevet.
nyekent cimzett level eliteli a NATO-rom"oz ertolmiseg a rendszer aldolOta".
pisztoly vagy gepfegyver, azok slpoltak,
Tegytik hozza: nemcsak az ertelmibolasokat, amelyek vegs6 kovetkezmenye doboltak, csorg6ket nlztak vagy 02 aut6val
a polgari aldozatok melleU a "jugoszlav ltilkOllek.
seg, hanem az orszag apraja-nagyja,
tarsadalom kulturaIis es gazdasagi alapjaimindalOk,
akik felvettek a szerb tomegek
Az ember elborzad mindezek hallatan.
oak a megsemmisltese". Persze a level sent
sajatossagait, mas sz6val, akik egyalOn
Mennyire
igaza
van
Le
Bonnak,
amikor
A
mentes kepmutat6 melldongetestal: "Mi,
lelki infekci6, vagy ha ugy tetszik: szugtomegek lelektana cimu konyveben azt frakik elettinket az alapvet6 demokratikus
geszti6 hatiisa alatt allnak.
A Magyar Sw aprilis 21-i szarna kozli erdekek vedelmenek szenteltilk, es akik hi- ja, bogy a Wmegek nezetei es hiedelmei
Le Bon szerint a Wmegeken vegzett
Martonyi Janos ktiltigyminiszter valaszle- sztink 02 altalanos lorvenyes normakban, sohasem a gondolkod6 Osz mechanizmusa megfigyelesek szetint a tomegek tOvedesei
velet a VMSZ tiltakow levelere.
melysegesen agg6dunk amiatt, bogy azo- utjan terjednek, hanem lelki infekci6 utjan. leggyakrabban egy ember illUzi6jan alapul"Hivatkozassal
vasa rnaI' dt!/elotl/ kat a NATO megszegi Os diszkvaliftkaIja" Ahogyan az egyik 16 mozgol6dasat csak- nak, aki tekintt!lye es hatalma folytan ,Jelki
lelefonbeszt!/getesunkre. valamillt a mal - all a kozlemenyben, amely sajnos ugyan- hamar utanozza 02 ugyanabban 02 istall6infekci6" altal szuggeraIja a tobbit.
napon kelt levelere, engedje lIIeg, hogy a ezekel az "alapvela demokratikus erteke- ban lev6 Wbbi 16 is, vagy nehany juhnak a
Olvassuk csak el figyelmesen hogyan
magyar kormany lIeveben ismt!!elten ket" elfelejti szamon kerni a belgradi rezsi- nyugtalansaga atragad 02 egesz nyajra, ugy tOrtenik oz.
sajnalatornat es egyuuerzesemer fejezzem men. Az "agg6d6 szerb polgarok" szem- ragad at a lelkiallapot is egyik emberrOl a
"Mi bebilOnyltottuk, bogy legyazheki amiall. bogy 1999. apr/lis 15-ell a keso mellatbat6an meg mindig kettas mereevel masikra. Es ebbez nom sziikseges 02 embeesti orakban egy ct!/t tevesztett lovedek memek - "amit szabad a Jupitemek, azt rek slOms fizikai egytittlete, a lelki infek- tetlen katonasaggal rendelkeztink, es biztos
vagyok
benne, a vilag legjobb katOnasagaci6 nagy tavolsagokban is bekovetkezik,
szabadkai lakah6zakat rangalt meg, s nom slObad 02 okomek".
vol. Amikor katOnasagr61beszelek, ezt szeennek koverkezteben tobb szemt!/y konyA nap hire, bogy mmokban hover a Mi- atragad mindazokra, akik bizonyos eseme- les ertelemben kell erteni, gondolok egynyebb serWes/ szenvedetl.
losevics csalad dedinjei villaja. Tegnap haj- nyek befolyasa alatt egyazon eszme vagy ben a katonasagra es a rendarsegre es 02 alSzerernem leszogeIlli, bogy az eszak. nali negykor lane sret a NATO 02 elnoki re- erztilet befolyasa alatt allnak.
atlanl/ szovetseg vajdasag/ es koszovai etl- zidenciat. A Milosevics csalad' az ut6bbi
Ertheta, bogy 77 napi bombazas utln lamvedelem mindeD erejere. Ok megmupomokot bomMza bard gepe/ nem Magya. idoben nom lakta a villat, igy inkabb mindenki megkonnyebbtilessel fogadja a tattak 02 egesz vilag olatt, hogyan kell Ye"
rorszagrol szallllakfel, sot a rnagyar It!gte. figyelmezteta jellege volt a csapasnak.
hilt, bogy aJafrtak a varva vart beke- doni neptinket, es hogyan kell szilardan es
megallapodast. Az epelmeju ember elsa egysegesen hareolni, mort a nep volt aka.
ret b/Zlosi/o NATO-gepek is olaszorszag/
gondolata alOnban 02, bogy miert volt er- tonasag, es a katonasag volt a nep."
talllaszpomokral indlllnak, lisfeladaluk veIgy fOrTossze, kovacsol6dik egybe. vageztevel oda ternek vissza. EbMI kOve/kere sztikseg? Ki a felel6s ezert a memetetKettUzki)zijtt
len szenvedesert, 02 emberaIdolOtokert es lik tomegge a nep, amely nom ismer sent
zik. bogy a Jugoszltivifit bombtlza szoverse'
A nyugati magyarsag egy resret igen a szomyu buncselekmenyekert? Mit kell ketseget, sem bilOnytalansagot. Minden
ges
gepek
nem
masyarorszagi
repWotereken al/omasoznak. Igy Magyar- intenzlven erdekli a vajdasagi magyarsag tennie annak erdekeben, bogy ez meg megdonthetetlen bilOnyossagu szamara.
Eleg egy csekely rosszallas vagy eltOtOveorszag lIIeg kozvetve sem vesz reszl az or- helyzetenek alakulasa. Olykor igen lob- egyszer ne kovetkezrek be?
banekony hangulatban vannak, es igen
Azon, bogy a gyazelmi mamor, az lemeny, 02 azonnal gyGlolelet valt ki a toszag ellen imhell /t!gltarnad6sokban.
inlenziv
levelezest
folytalnak.
Ebben
a
A NATO polit/kales kolona/vezelese.
tidvrivalgas es a fegyverropogas elfojlja, meghez tartoz6 egyenek resreral.
A kivtiIall6 nom erti, miert akarnak
vonatkozasban az egyik Svedorszagban
nekftgyelmt!! minden alkalommalfelhivluk
hatlerbe slOritja a j6zan eszl, nincs mit
annyian egy tomeghez tartozni, amel)'
Hiszen tomeglelektani
Magyarors:ag es a vajdasagi magyarsag ela baralunk is faradhataUannak bizo- csodalkozni.
vesztebe
rohan. Pedig milyen egyszerG maszempontb61
semmi sem valtolOu.
klilonleges helyzetere. es kertuk. hogy cl. nyul.
kerulhetetlen domeseik alkolmaval mindezt
".. .Martanyi Nllos kijelellleseil'el
UgyanalOn a szellem es erzelem kap- gyarazata van a dolognak. A tomegben az
kapcsolalban gyokeresen lIIeg\'alto:ou a
\'egyekftgyelembe.
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A bombazasok 31. napja
Akii/.iigyminiszt.er
valaszlevele

