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Zavarodottnemzettudat
avagy
nepszerOsegi
listakt6rtenelmunknagyjair61
a Vajdasagban
Nemregiben egy tudomanyostanacskozason
vettemreszt1,amelyenGerebenFerencreszer61igen
figyelemremelt6beszamol6hangzottel a vajdasagi
magyaroknemzeties kulturalisidentitasavalkapcsolatban.2A szociol6giaifelmeres2000majusabankeszult,
a vizsgalattehat nem valamilyenregitudat-es lelkiallapotr61ad szamot, hanem ugysz61vana pillanatnyi
helyzetlenyomatat6rzi.A felmereskeszit6i,a nemzeti
es kulturalisidentitaskul6nb6z6szegmentumaitvizsgalva,t6bbekk6z6ttarra kerestekvalaszt,hogyvajon
kik azoka mertekad6t6rtenelmiszemelyisegek,akiket
a delvidekimagyaroknagyraertekelnek,akika nemzeti szabadsages felemelkedespeldakepeitjelentikszamukra.
Ha valamiben,hatjelent6st6rtenelmiszeme/yisegekbennem szOk6lk6dunk,
hiszennemzetinagyjaink nelkulseholsemlennenk:alighaunnepelhetnenka
magyarsagezerszazeves Karpat-medenceitart6zkodasat,s azon belul a magyarallamalapftasanakezer
eves evfordul6jat.A honfoglalases az allamalapitas
semkepzelhet6el ratermettembereknelkUl,kes6bba
t6r6ktette pr6baraa vegvarivitezekbatorsagat,megannyih6stadvaa vilagnak.Da/iasszemelyisegeksorat
adta a reformkoris, amikormi, magyarokvoltunka vilagszabadsagzaszl6viv6i,hogy vegUl,affeleparittyas
Davidkenta magyarsagleckeztessemeg 1956-ban
G6/iatot,a vilag kommunistaszuperhatalmat.
Nagyid6knagyembereibenvantehatvalasztek
b6ven,uj utakon,el61jartunkharcbanes bekebenezer
esztend6nkeresztUl,nemcsaksajat erdekunkettartva
szemel6tt,hanemaz egyetemesemberihaladastes a
vilagfejl6desetis szolgalva,amelyhezolyankiemelked6 szemelyisegekrevolt szukseg,mint Arpad vezerunk,vagy Szent Istvan,Nagy Lajos,HunyadiJanos,
Matyaskiraly,Zrinyi Mik/6s,11.Rak6cziFerenc,KossuthLajos,SzechenyiIstvan,Pet6fiSander,hogycsak
nehanyatemlitsunka legkival6bbakk6zul.
Nos,a vajdasagimagyaroktop/istajaigen sajatos, azt is mondhatnank,hogyfejbe ver6, amennyiben messzemagam6g6tthagyvat6rtenelmunknagyjait, Tito marsallall a listaelen. NemArpadvezerunk,
akit az 562 feln6ttmagyarnemzetisegO
szemelyk6zul
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mind6sszeheten tesznekaz els6 helyre,nem Szent
Istvan, az allamalapit6,nem Nagy Lajos, akit senki
meg sem emlit. De alert mi emlltsukmeg,hogy az 6
idejebenvalt Magyarorszagnagyhatalomma,eszakon
a Balti-tenger,ke/eten.aFekete-tenger,delenaz Adriai
tenger,s6t, r6vid ideig a Tirren-tengeraltal hatarolva.
Am hiabaemeltemagasraa magyarsagcsillagatNagy
Lajos kiralyunk,hiaba minden allamferfiuierenye es
szeme/yibatorsaga,hiabajart j6 peldavalvitezeiel6tt,
aki, ha kellett,el61ment f61egy-egyvar ostromanala
letran, nepet bekessegre,szelidsegre,idegenvendegek megbecsulesereintette - a delvidekimagyarsag
ma mar a neveresem emlekszik.Alig tizenhatanemlitik meg HunyadiJanost is, j611ehet
a harangokdelben
szertea vilagonaz 6 nandorfehervarigy6zelmeneka
tiszteleteresz6lnak.Hasonl6anmostohasorsbanreszesulSzechenyies Kossuthis, egyedUlSzent Istvan
kiralyunkemelkedikki, am 6 is messzealatta marad
Tit6 nepszerOsegenek.
A vajdasagimagyarsagezerszaz eyre visszamen6enTit6t tartja a legt6bbre.6 a
peldakep,polgartarsainkugy erzik,nekik6sz6nhetnek
legt6bbet.
Eza kificamodottertekszemleletvagysajnalatos
tudatlansag,ki tudja melyikr61van itt sz6, 6nmagaert
beszel:multunkat,jelenunketes j6v6nketillet6enmindent megmagyaraz.Ez van,ahogyanPestenmondjak.
Gondoljukel, milyenketsegbeejt6kisebbrendOsegierzeskellahhoz,hogyvalamelynepnyiltanalabbval6bbnaktekintse magat mas nepeknel,hogy sajat
t6rtenelmenagyjainalt6bbrebecsuljemasnepekvezet6it? Micsodalelki meghasonlottsag,zavarodotttudatallapot kell ahhoz,hogy egy nepcsoportt6rtenetesen
egy olyan szemelytallitson peldakepulmagaele, aki
megtizedeltesorait, s nemzettudatanakfeladasara
kenyszeritette.
Mervad6becslesekszerintTito partizanjaia masodik vilaghaborutk6vet6ennegyven-hatvanezer
magyarembertmeszaroltakle, es a beolvasztasit6rekves,
amelyTrianon6ta folyamatosanervenyesUl,sohasem
volt olyanmertekOes sikeres,mint a tit6i id6szakban,
amelyalattt6bbmintszazezerlelketvesztettunkel.
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A felmeresi adatok tUkrebena vajdasagi magyarsagmintapeldanyalehetnea kilugozottagyu nepeknek.lIyenmervuertekzavarkizar61agolyannepek
esetebenfordul e16,amelyetszinteteljes egeszeben
megfosztottaktortenelmi mulljat61,onbecsleset61es
nemzettudatat61.
A fenti kerdeskapcsanspontanvita alakultki a
tanacskozason.Azt talaltamugyanismondani,hogyez
az aldatlanaliapota magyarszellemiseg,illetvea nemzeti ertelmiseghianyavalmagyarazhat6.Az emberek
altalabanazt mondjaka kerdez6biztosoknak,amit a
radi6banhallanak,a tevebenlatnak,vagy az ujsagban
olvasnak.Marpedignalunkaz elmultfel evszazadbana
jugoszlavsageszmejenkivulmasr61gemlehetetthallani vagy olvasni, mint amit Tito neve femjelez.Tit6r61
zengett a media ejjel es nappal,nemzeti szabadsagunk es felemelkedesunkvezerl6csillagainakitt nem
volt helyuk. Hogyan lehetne a vajdasagimagyarsag
buszke nemzetinagyjaira,amikorazok nevet hosszu
evtizedekenat ki gemvolt szabadejteni,es a felelemt61gorcsberandulta gyomra,valahanyszormagyarsaga sz6bakerult?
Az egyikjelenlev6vajdasagikollegaserelmezte az ertelmiseges a jugoszlavsagszamlajaraelhangzott kritikamat,es a megelttortenelmitapasztalatokra
hivatkozvapr6baltamagyaraznia vajdasagimagyarsag Tit6valkapcsolatospoziHverzelmeit.Ugyanakkor
tulz6naktalalta,hogyhatvanezeraldozatr61
beszelek,s
a tudomanyosprecizitaserdekebennagyobb6vatossagraintetta szamoktekinteteben.
Amiazaldozatokszamatilleti,ebbena kerdesben
csakugyanigazavan a kolleganak,pontositasraszorulnak.Kar,hogya tortentekutantobbmintfelszazesztend6velazilletekesekmegmindignemtisztaztak,hanymagyar polgarilakosesett a verengzesekaldozataul.Am
huszezerartatlanemberlemeszarlasa
eppenolyangaztett,mintnegyvenvagyhatvanezere,
ebb61a szempontb61akaregyetlenartatlanembervereis elegahhoz,hogy
fait essenvalakineka becsuletenes felel6ssegrevonjak
erte.Titoesetebenez megsemtortentmeg.
Az gem vitas, hogy a tit6i korszaknakvoltak
magyar haszonelvez6i,akik szamara ketsegkivulaz
volt az aranykor.A Tito irantipoziHverzelmekazonban
alert valhattakuralkod6erzessea magyarsagsoraiban, mert az 1944-es6szi verengzesekr61
egyaltalan
nemvolt szabadbeszelni,es perszemerta helyzethaszonelvez6ineka kezebenvolt a hatalomes a media.
A delvideki magyarsagnaknem volt, es ma
sinGsautentikusszellemivezet6retege.A dramaimertekbenfogyatkoz6,gazdasagilagfenyegetett,politikai
szabadsagabaner6senkorlatozott,szellemi,kulturalis
terensorvadoz6nepcsoporthelyzetees jov6benikila-
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tasai szempontjab61en tortenetesenebben latom a
legnagyobbproblemat.
Nincsenolyanertelmisegunk,amelymagat61ertet6d6feladatanaktekintenea magyarsagerdekeineka
vedelmet,a magyarnepcsoportlelki,szellemies kulturalisfelemelkedeset.Nemzetiertelmiseghijan a vajdasagi magyarsagnemjutott el addiga szintig,hogy kozosseggetudjonformal6dni,kozossegbentudjon gondolkodni.Az is lehet,hogyaz ok-okozatotillet6ena sorrendforditott.Azertnemtudottnemzetiertelmisegkitermel6dni,mert a delvidekimagyarsagnem volt kepes
kozosseggeszervez6dni,kozossegkentfunkcionalni.
A kozosseggeszervez6desnek
j61ismertgazdasagi es politikaiakadalyaivoltak. Nemcsaktorvenyek
tiltottak,amitf6benjar6 bun volt megszegni,hanema
magyarsaghozval6 tartozas az elmUltnyolcvanesztend6 soran kizar61aghatranytjelentett az emberek
egyeniboldogulasaszempontjab61.
EI6nykizar61agabb61szarmazottvalakiszamara,ha hatatforditottnemzettarsainak,meg inkabb,ha elarulta6ket.
Mindegy,hogymi volt el6bb,a tyukvagya tojas,
nemzetiertelmiseg,kozossegiszemlelethijana vajdasagi magyarsagnem kepes kollekHverdekeitmegfogalmaznies megjeleniteni.Az elmultHzesztend6meggy6z6bizonysagra, hogya delvidekimagyarsaga kollekHvjogervenyesiteshelyettparcialiserdekekmellett
szervez6dik,amelybena "kaparjkurtanekedis jut" vezerelvervenyesul.
Kepzeljukcsakel, mirehasonlltanaaz a csalad,
amelynektagjaia kozosjavak gyarapitasahelyettkizar61agsajat zsebukredolgoznanak?Csalad-eaz, ahol
kett6be,harombafGreszelikaz agyat,a szekrenytes
az asztalt?lIyenelborultagyucsaladkevesvan,a nepcsoportokesetebenazonbanaz ilyesmigyakranel6forduI. Mi gem dicsekedhetUnkkozosjavakkal, nincsen
egyetlenintezmenyunk,szervezetUnkvagytestUletUnk
gem,amelyetkozossegunkvalamennyitagjaegyarant
a magaenakvallana.Partjainkkalpedigez id6 tajt eppen a valyufeldarabolasanaltartunk.
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