A vajda~agi magyarsag' helyzetet 135jOv6jet iIIetoen sokfele elkepzeles 131az emberek fejeben. Ezek az
elkepzelesek egyarant
,tOkrOzik a tarsadalom
~sszetettseget, az eltero erdekeket 135hely..:
zetertekelest, tapasz, talatokat es'lsmereteket. KM, hogy ezzel a
. gondolati sokfeleseggel nem vetettOnk szamat idejeben, lis az lIrvek 135ellenervek ismereteben nem jutottunk meg kOzOs nevezore: semmiben. Ahany politikus, annyi allaspont, ,.ahany nyilatkozat, annyifele ma9yarazat. Amlg magunk sem tudjuk, hogy
mit ~karunk, hogyan segithetne mas rajtunk? .
cs:Vjln,aki'

Vajdasag korabbi statusanak a

"visszaall.\tasat'tartana
legjobb megoldasoak. Masok annal nagyobb jogkOrrel rend el, :/kezo Vajdasagr61 almodoznak. Ismet masqk
Onall6 allamisagr61. Olyan elkepzeh9Sek is
~annak,' hogy Vajdasagot Magyarorszag hoz
kellene esatolni.
T Ezek a Vajdasaghoz fUzodo almok. Egy
masik.vonulat etnikai auton6miaban gondolkodik. Van, ski a szemelyi autonomia hive,
masok terOleti auton6miara eskOsznek.
Van; ski bearne egy eszak-baeskai magyar
kOrzet 'Ietrehozasaval. VelOk ellentetben
masok legalabb ezt a, terOletet Magyarorszagho1;'csatolnak.
'
Olyan meglatasok is vannak, hogy nines
szQkseg'semminemO auton6miara: a nemzetisegl jOgokat Jugoszlavia demokratizalasa' fogla szavatolni. ,e:legend5 az emberi
~zabadMgjogok
biztosltasa, Jugoszlavia
decentralizalasa, az Onkormanyzatok hatas-

,

kOrenek kiszalesltes~; . a telepOlesek nagyobb gazdasagi as . politikai onall6saga.
Sokan ugy tartjak, hogy ezt a kerdest az eur6pai integraci6s folyamat' fogja megoldani.
Blzzuk magunkat a nemzetkozi f6rumok
emberi, jogi es nemzeti kisebbsegved5 tevekenysegare, nelkOIOk ugysem tehetOnk
~emmit. VegOl olyanok is vannak, akik szeijnt minden u!;JY j6, ahogy van, mi tObb, igy
is nagyobb jogokkal rendelkezOnk, mint barrnely kisebbseg a vilagon.
, A kisebbsegi partok alapvet6en nem ezt
pluralizmust jelenltik meg, hanem kOlon\ ~Ozo csoporterdekeket. Ugyanakkor tobb
6eadvannyal fordultak az iIIetekes szervekhez a magyar nepesoport jogallasanak a
rendezese Ogyeben. Seines, ezek az elkepzelesek nem egymasra' epOltek, nem egy
tavlatot nyujt6 koneepei6 lepesofokait jelentik, hanem egymast semlegesitettek. Nem
csoda, hogy nem .jartak semmifele kezzelfli)ghat6 eredmennyel.
:; Az auton6miaval kapesolatosan legin~bb a esal6dottsag hangjat hallani. Hiaba
f9galmazzak meg a kisebbsegek auton6. miatervezeteiket,hagyengek,
erotJenek ah11,0z,hogy a gyakorlatban megval6sftsak elk~pzelaseiket. Hiaba hivatkozunk az eur6-
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Egyszolid terOleti auton6mia kuvaitl eleh
pal peldakra: a svajei kantonalis rendszerre,
szinvonalat biztoslthatna a'delvideklma~
'
a finnorszagi svedekre, a del-tiroli nenietekgyarsag szamra, nelkOle viszont felkopik az'
re, a belgiumi tlamandokra es vallonokra, 8Z
allunk. A perszonalis auton6mia, terOleti au~
elzasziakra, a katalanokra, a baszkokra
tonomia nelkOI, csak a nyomort es a nelkO-'
vagy olyan tMenelmi peldakra, mint az erlozest tart6sitana. A rankvar6 t6kas vilagdelyi szaszok es a vajdasagi szerbek tobb
ban ne a kozponti kOltsegvetesbOl lehull6
evszazadra visszanyulo auton6miaja, ez az
morzsakra alapozzuk sorsunkat, hanem a
igeny a magyarsag vonatkozasaban egyelotulajdonra, a tokere, a javakra. KOIOnOskepre nem talal megertesre a tObbsegi nepek
pen ne egy gazdasagilag tOnkrement orreszerol, es a Nyu9fit gem tamogatja.
szagban, ahol Ores es sokaigaz is maTed!
Van ebben valami: vermes remenyeket
- 8Z allamkassza.
.
nem szabad taplalnunk, mart senki sem fogSzamomra erthetetlen az a kOzOny as
ja MOnk <3kisujjat gem mozditani. A komnemtOrodOmseg, ahogyan a vajdasagi mamunista Onkenyuralom megszuneset kovegy~rsag viszonyul a sorsahoz. De nem csak
toen a tersegben a nemzeti onrendelkezes
az, nem jobb a"helyzet a Felvidaken as crelve villi iranyad6va. Az egykori birodalmi
delyben sem: Az auton6miat sOrget6k minkepzodmenyek szettagolodtak, es a regi6
den ott a "retrograd eroket", a "hatalom cin-'
nepei az onrendelkezes eive alapjan keresik
kosai!" karhoztatjak, akik makaesul akadajovojuket, tObbnyire ki is vivtak fOggetJenseIyozzak a beigeSonrendelkezes megval6slgOket. Kiveve a magyarokat. A magyar neptasat.
esoportok szamara, ugy tOnik, nines mas
Bizonyara van ebben valami Igazsag, a
valasztasi lehetoseg, mint varni a j6 szerenkerekkotok sok bait okoznak. A lanyeg
eset.
azonban masban van. A good az, hogy maAz anyaorszag hatarain kivOI elo nagygab61 akisebbsegi magyarsagb61 a tOmeszamu magyar statusa rovid tavor) megoldgekbOl - hianyzik' az akarat. A "retrograd
hatatlannak latszik. Mind a terseg demokraerok" azM lehetnek a kozossegek sz6sz6tizai6dasa, mind a nehezen szuleto nemzet16i,a hatalomcinkosait azert tUrik meg sorakozi kisebbsegvedelmi dokumentumok a biikban, mart a magyar kozossegek maguk
zonytalan jov6be helyezik at a kerdes meggem tudjak, mit akarnak. Pontosabban hijan
oldasat. mikozben az oshonos magyar kivannak az akaratnak, nem tOrekszenek
sebbsegek helyzete mindenOt! dramaian
semmilyen eel iranyaba, . cselekves helyett
romlik. Ezen az aldatlan helyzeten az elszapanaszkodnak, varakoznak, rablzzak magukitott nemzetreszek magasabb szintO jogalkat azokra, akik eladjak a lovat al6luk.
lasaval lehetne valtoztatni, emirs azonban
A hataron klvOIinemzetreszekabban resemmi hajland6sag gem mutatkozik a tobbmenykednek, hogy masok maid kitalaljak
segi nepek reszerol. Felo, hogy elobb vagy
ut6bb mas formaban fog felvetodni a ker- gondolataikat, sot, meg is val6sitjak azokat.
,Nos, bizonyosaklehetOnkbenne,senki sem. ,
des, s puskaporos hord6v~ valik a terseg.
fog helyeltOk, erd'ekOkben egy szalmaszalat
J6 lenne ezt megelozni.
gem arrebb tenni.
Az etnikai elven nyugv6 terOleti auton6A nepek eleteben akkor tOrtenik valtozas,
mia optima lis megoldast jelentene a kisebbha elhatarozasra jutnak valamiben, ha vilasegek jovoje, a terseg biztonsaga es stabiligas eelok vezerlik oket. A kOlso kOrOlmalass szempontjab61. Sokan nem ertik, mi
nyek nem sokat szamitanak, legfeljebb kesszukseg van auton6miara. Elegendoek a
leltetik a szandek megval6sulasat. A manyelvi, kulturalis jogok, mondjak. Az auton6gyar kisebbsegekben nem erett meg ez a
mia azonban nemcsak jogokat szavatol, haszandek, hianyzik belolOk kozOssegi tettnem javakat es tulajdont is biztoslt szavagy, eeltalanul sodr6dnak az esemenyekmunkra. A jogokt61 felkopik az allunk, ha tokef, passzivan elszenvedik a torteneseket,
vabbra is elfolynak javaink, ha mas kezebe
masokat 1<arhoztatva egyre sanyarubb sorkerulnek a fOldek, erdok, olajkutak, gyarak,
suk miatt.
epOletek, bankok. nekunk meg marad a
A nepek sorsaban mindenfele helyzet
munka, a robot es az ad6k.
vagy valtozas Onnon lelkiallapotukb61 ere;.
A terOleti auton6mia lenyege abban van,
deztetheto. Bizonyosra veheto, hogy az a,
hogy gatat szab a javak elvonasanak: a
sOket es felelmetes esend, melyben a kimunkab61 szarmaz6 jovedelem es a kozos
sebpsegek elnek, nem kintrol Bred, a zord
javak megelhetest biztositanak az eddig kivilagb61, hanem a balsa Oressegbol: abb61
hasznalt
nepesoport szamara. Ebbol a
a nyomorusagos,
ontudatlan allapotb61,
szempontb61 elorelepest jelenthetne Szeremery a kozOssegi erzes es tudat hianyab6!
bra deeentralizalasa, a helyi onkormanyzaBred.
'
,
tok jogkorenek kiszelesitese, akar a korabbi
A kisebbsegek kOlso veszelyeztetettsll-,
helyzet visszaallitasa. 1990-ben a kozsegek
genal sokkal nagyobb belso veszelyeztetetta teruletOkon begyOjtOtt p{mz harminehat
seguk: a eeltalansag, a hitevesztettsag. Leszazalekaval gazdalkodtak,
most mindossze 0,8 szazalek marad a kasszaban, a
taposott, kihasznalt, becsapott, elszegenyltobbi elfolyik Belgradba. Del-Tirolban a helytelt, megfelemlitett nepek mindig voltak, de
azok, akik lalekben erosek maradtak, minzet epp forditott: a javak kileneven szazaleka helyben marad, tiz szazalek megy R6dig magukra talaltak.
maba, a kozos kasszaba.
Or, H6o1 Sander
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