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HODI SANDOR

Zavarodottnemzettudat

avagy
nepszerOsegilistakt6rtenelmunknagyjair61a Vajdasagban

Nemregiben egy tudomanyostanacskozason
vettemreszt1,amelyenGerebenFerencreszer61igen
figyelemremelt6beszamol6hangzottel a vajdasagi
magyaroknemzeties kulturalisidentitasavalkapcsolat-
ban.2A szociol6giaifelmeres2000majusabankeszult,
a vizsgalattehatnemvalamilyenregitudat-es lelkial-
lapotr61ad szamot, hanem ugysz61vana pillanatnyi
helyzetlenyomatat6rzi.A felmereskeszit6i,a nemzeti
es kulturalisidentitaskul6nb6z6szegmentumaitvizs-
galva,t6bbekk6z6ttarra kerestekvalaszt,hogyvajon
kikazoka mertekad6t6rtenelmiszemelyisegek,akiket
a delvidekimagyaroknagyraertekelnek,akika nemze-
ti szabadsages felemelkedespeldakepeitjelentiksza-
mukra.

Ha valamiben,hat jelent6st6rtenelmiszeme/yi-
segekbennem szOk6lk6dunk,hiszennemzetinagyja-
inknelkulseholsemlennenk:alighaunnepelhetnenka
magyarsagezerszazeves Karpat-medenceitart6zko-
dasat,s azonbelula magyarallamalapftasanakezer
eves evfordul6jat.A honfoglalases az allamalapitas
semkepzelhet6el ratermettembereknelkUl,kes6bba
t6r6ktettepr6baraa vegvarivitezekbatorsagat,meg-
annyih6stadvaa vilagnak.Da/iasszemelyisegeksorat
adtaa reformkoris, amikormi, magyarokvoltunka vi-
lagszabadsagzaszl6viv6i,hogyvegUl,affeleparittyas
Davidkenta magyarsagleckeztessemeg 1956-ban
G6/iatot,a vilagkommunistaszuperhatalmat.

Nagyid6knagyembereibenvantehatvalasztek
b6ven,uj utakon,el61jartunkharcbanesbekebenezer
esztend6nkeresztUl,nemcsaksajaterdekunkettartva
szemel6tt,hanemazegyetemesemberihaladastes a
vilagfejl6desetis szolgalva,amelyhezolyankiemelke-
d6 szemelyisegekrevolt szukseg,mint Arpad veze-
runk,vagy Szent Istvan,NagyLajos,HunyadiJanos,
Matyaskiraly,Zrinyi Mik/6s,11.Rak6cziFerenc,Kos-
suthLajos,SzechenyiIstvan,Pet6fiSander,hogycsak
nehanyatemlitsunka legkival6bbakk6zul.

Nos,a vajdasagimagyaroktop/istajaigen sa-
jatos, azt is mondhatnank,hogyfejbe ver6, amennyi-
benmesszemagam6g6tthagyvat6rtenelmunknagy-
jait, Titomarsallall a listaelen. NemArpadvezerunk,
akitaz 562 feln6ttmagyarnemzetisegOszemelyk6zul

2001. I.M.1. 6Z.

mind6sszeheten tesznekaz els6 helyre,nem Szent
Istvan, az allamalapit6,nem Nagy Lajos, akit senki
meg sememlit. De alert mi emlltsukmeg,hogyaz 6
idejebenvalt Magyarorszagnagyhatalomma,eszakon
a Balti-tenger,ke/eten.aFekete-tenger,delenaz Adriai
tenger,s6t, r6vid ideiga Tirren-tengeraltal hatarolva.
Am hiabaemeltemagasraa magyarsagcsillagatNagy
Lajos kiralyunk,hiaba mindenallamferfiuierenyees
szeme/yibatorsaga,hiabajart j6 peldavalvitezeiel6tt,
aki, ha kellett,el61ment f61egy-egyvar ostromanala
letran,nepetbekessegre,szelidsegre,idegenvende-
gek megbecsulesereintette- a delvidekimagyarsag
mamara neveresememlekszik.Alig tizenhatanemli-
tik megHunyadiJanost is, j611eheta harangokdelben
szertea vilagonaz 6 nandorfehervarigy6zelmeneka
tiszteleteresz6lnak.Hasonl6anmostohasorsbanre-
szesulSzechenyies Kossuthis, egyedUlSzent Istvan
kiralyunkemelkedikki, am 6 is messzealatta marad
Tit6 nepszerOsegenek.A vajdasagimagyarsagezer-
szaz eyre visszamen6enTit6t tartjaa legt6bbre.6 a
peldakep,polgartarsainkugyerzik,nekik6sz6nhetnek
legt6bbet.

Eza kificamodottertekszemleletvagysajnalatos
tudatlansag,ki tudja melyikr61van itt sz6, 6nmagaert
beszel:multunkat,jelenunketes j6v6nketillet6enmin-
dentmegmagyaraz.Ez van,ahogyanPestenmondjak.

Gondoljukel, milyenketsegbeejt6kisebbrendO-
segierzeskellahhoz,hogyvalamelynepnyiltanalabb-
val6bbnaktekintsemagat mas nepeknel,hogy sajat
t6rtenelmenagyjainalt6bbrebecsuljemasnepekveze-
t6it? Micsodalelki meghasonlottsag,zavarodotttudat-
allapotkell ahhoz,hogy egy nepcsoportt6rtenetesen
egy olyan szemelytallitson peldakepulmagaele, aki
megtizedeltesorait, s nemzettudatanakfeladasara
kenyszeritette.

Mervad6becslesekszerintTitopartizanjaia ma-
sodik vilaghaborutk6vet6ennegyven-hatvanezerma-
gyarembertmeszaroltakle,es a beolvasztasit6rekves,
amelyTrianon6ta folyamatosanervenyesUl,sohasem
volt olyanmertekOes sikeres,mint a tit6i id6szakban,
amelyalattt6bbmintszazezerlelketvesztettunkel.
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A felmeresiadatok tUkrebena vajdasagi ma-
gyarsagmintapeldanyalehetnea kilugozottagyu ne-
peknek.lIyenmervuertekzavarkizar61agolyannepek
esetebenfordul e16,amelyetszinteteljes egeszeben
megfosztottaktortenelmi mulljat61,onbecsleset61es
nemzettudatat61.

A fenti kerdeskapcsanspontanvita alakultki a
tanacskozason.Azt talaltamugyanismondani,hogyez
azaldatlanaliapota magyarszellemiseg,illetvea nem-
zeti ertelmiseghianyavalmagyarazhat6.Az emberek
altalabanazt mondjaka kerdez6biztosoknak,amit a
radi6banhallanak,a tevebenlatnak,vagyaz ujsagban
olvasnak.Marpedignalunkazelmultfel evszazadbana
jugoszlavsageszmejenkivulmasr61gemlehetetthalla-
ni vagy olvasni,mint amit Tito neve femjelez.Tit6r61
zengett a media ejjel es nappal,nemzetiszabadsa-
gunk es felemelkedesunkvezerl6csillagainakitt nem
volt helyuk. Hogyan lehetnea vajdasagimagyarsag
buszkenemzetinagyjaira,amikorazok nevethosszu
evtizedekenat ki gemvolt szabadejteni,es a felelem-
t61gorcsberandulta gyomra,valahanyszormagyarsa-
ga sz6bakerult?

Az egyikjelenlev6vajdasagikollegaserelmez-
te az ertelmiseges a jugoszlavsagszamlajaraelhang-
zott kritikamat,es a megelttortenelmitapasztalatokra
hivatkozvapr6baltamagyaraznia vajdasagimagyar-
sag Tit6valkapcsolatospoziHverzelmeit.Ugyanakkor
tulz6naktalalta,hogyhatvanezeraldozatr61beszelek,s
a tudomanyosprecizitaserdekebennagyobb6vatos-
sagraintetta szamoktekinteteben.

Amiazaldozatokszamatilleti,ebbena kerdesben
csakugyanigazavana kolleganak,pontositasraszorul-
nak.Kar,hogya tortentekutantobbmintfelszazeszten-
d6velazilletekesekmegmindignemtisztaztak,hanyma-
gyar polgarilakosesetta verengzesekaldozataul.Am
huszezerartatlanemberlemeszarlasaeppenolyangaz-
tett,mintnegyvenvagyhatvanezere,ebb61a szempont-
b61akaregyetlenartatlanembervereiselegahhoz,hogy
faitessenvalakineka becsuletenes felel6ssegrevonjak
erte.Titoesetebenez megsemtortentmeg.

Az gem vitas, hogy a tit6i korszaknakvoltak
magyarhaszonelvez6i,akik szamaraketsegkivulaz
voltazaranykor.A Tito irantipoziHverzelmekazonban
alert valhattakuralkod6erzessea magyarsagsorai-
ban, mertaz 1944-es6szi verengzesekr61egyaltalan
nemvoltszabadbeszelni,esperszemerta helyzetha-
szonelvez6ineka kezebenvolta hatalomes a media.

A delvideki magyarsagnaknem volt, es ma
sinGsautentikusszellemivezet6retege.A dramaimer-
tekbenfogyatkoz6,gazdasagilagfenyegetett,politikai
szabadsagabaner6senkorlatozott,szellemi,kulturalis
terensorvadoz6nepcsoporthelyzetees jov6benikila-
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tasai szempontjab61en tortenetesenebben latom a
legnagyobbproblemat.

Nincsenolyanertelmisegunk,amelymagat61er-
tet6d6feladatanaktekintenea magyarsagerdekeineka
vedelmet,a magyarnepcsoportlelki,szellemies kultu-
ralisfelemelkedeset.Nemzetiertelmiseghijana vajda-
sagimagyarsagnemjutott el addiga szintig,hogyko-
zosseggetudjonformal6dni,kozossegbentudjongon-
dolkodni.Az is lehet,hogyaz ok-okozatotillet6ena sor-
rendforditott.Azertnemtudottnemzetiertelmisegkiter-
mel6dni,mert a delvidekimagyarsagnem volt kepes
kozosseggeszervez6dni,kozossegkentfunkcionalni.

A kozosseggeszervez6desnekj61ismertgazda-
sagi es politikaiakadalyaivoltak.Nemcsaktorvenyek
tiltottak,amitf6benjar6 bunvolt megszegni,hanema
magyarsaghozval6 tartozasaz elmUltnyolcvanesz-
tend6 soran kizar61aghatranytjelentett az emberek
egyeniboldogulasaszempontjab61.EI6nykizar61agab-
b61szarmazottvalakiszamara,ha hatatforditottnem-
zettarsainak,meginkabb,ha elarulta6ket.

Mindegy,hogymivoltel6bb,a tyukvagya tojas,
nemzetiertelmiseg,kozossegiszemlelethijana vajda-
sagi magyarsagnem kepes kollekHverdekeitmegfo-
galmaznies megjeleniteni.Az elmultHzesztend6meg-
gy6z6bizonysagra, hogya delvidekimagyarsaga kol-
lekHvjogervenyesiteshelyettparcialiserdekekmellett
szervez6dik,amelybena "kaparjkurtanekedis jut" ve-
zerelvervenyesul.

Kepzeljukcsakel, mirehasonlltanaaz a csalad,
amelynektagjaia kozosjavakgyarapitasahelyettkiza-
r61agsajat zsebukredolgoznanak?Csalad-eaz, ahol
kett6be,harombafGreszelikaz agyat,a szekrenytes
azasztalt?lIyenelborultagyucsaladkevesvan,a nep-
csoportokesetebenazonbanaz ilyesmigyakranel6for-
duI. Mi gem dicsekedhetUnkkozosjavakkal,nincsen
egyetlenintezmenyunk,szervezetUnkvagytestUletUnk
gem,amelyetkozossegunkvalamennyitagjaegyarant
a magaenakvallana.Partjainkkalpedigez id6 tajt ep-
pena valyufeldarabolasanaltartunk.

1 Kisebbsegimagyarsag:nemzetisegilet,identitasesonszerve-
lodes varosikornyezetbenes falun.MTAKisebbsegkutat6Inte-
let, Budapest,2001.majus30-31.
2 GerebenFerenc:A vajdasagimagyaroknemzeties kulturalis
identitasa.
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