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H6DI Sandor

0 "Demokratanak lenni annyi, mint nem felni!"
- !rta B!bo Istvan. Ebben az ertelemben mi

meg nem vagyunk valami nagy demokratak. Te-

~ ~ le vagyunk szorongassal, biZOnytalanSa
,

ggal,
alig merjlik hallatni hangunkat - fokent nem-
zeti jogaink vonatkozasaban.

, -C regota ah! tott ~egUjhodas szelleme eljutott vegre hoz- '

~~6r zank is. Szliksegszer~en, hiszen immar gem aZ orszagban,
gem az orszaghatarokon k!vlil nincsen olyan nemzet, etnikum, sajat arculattal rendel-

kezo nepesseg, amely ne probalt volna meg valamilyen modon azonkent vallalt, vagy
rakenyszer!tett passzivitasabol k i m 0 z duI n i .

A Kelet-Europa nepein vegigsopro demokratikus hullam mint-

ha kicserelte volna az itt elo embereket. Azok, akik eddig csendes apatiaba slillyed-

ve tavol tartottak magukat minden.fele politikat61, most versenyt futnak az idovel a

szabadelvff-demokratikusjogallam megteremteseert. Naponta uj partok, egyesliletek,

kozossegek, tarsulasok jonnek letre; a legklilonbozobbcsoportok, erdekszervezetek

allnak,eloprogramjaikkal, koveteleseikkel~

Me8nyilo
reZeryatumok

A DEMOKRA~TARA VAT~
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n -un_-_n__n__- ATMENEr

NEHANY PSZICHOL6GIAI PROBLEMAJAR6L

A valtozast slirgetok, az Uj erok, a "maskent gondolkodok"

csaknem mindenlitt ne m z e t i jog a i k kovetelesebenbizonyulnak leghango-

sabbnak es leghevesebbnek. Klilonosen azokban az orszagokban, amelyekben a "nemzeti

kerdest" egyszer s min~enkorra megoldottnak tekintettek. A "megoldassal", figy lat-

szik, megsem stimmelhetett azert'minden, ha az egylittelo nepek most k!gyot-bekat

szornak egymas fejere, hanyatt-homlok meneklilnek a "testveri kozossegekbol", polgar-

haborftba keverednek.

A varatlanul fellepo nemzeti g~lolkodes termeszetesen

riadalmat szlil mindenfele. Ellenerzeseket kelt a beindult valtozasokkal szemben

azok malmara hajtja a vizet, akik a demokrati-

zalodast eddig is rossz szemmel neztek. A vis~

szahfizo erok sietnek is minden nemzeti alapon

valo ~ervezodest, tarsulast, jogkovetelest egy

kalap ala venni es megbelyegezni. Szemlikben mirr

denki n a c ion a 1 i s t a, aki nem tagadja

meg nemzeti jelleget. Ez a nemzettudattal es

nemzeti erz~sekkel szembeni averzi6 vegso Boron

ertheto a part eber ore! reszerol, hiszen a de-

mokratikus valtozasokat -visszassagaik es tfil-

kapasaik ellenere - tagadhatatlanul a nemzeti

indulatok lend£tettek elore. A part, amely ha-

talma megszilard!tasa es legitimacioja erdeke-

nagy
es
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ben sz!vesen azonos!totta magat a nemzettel, mikozben a nemzetet valojaban kiskoru-

s!tva sajat gyamsaga ala helyezte, megfosztva nemzeti jellegUktol arcnelkUli tomeg-

ge deformalta az embereket, most sdlyos arat kenytelen fizetni mindezert. A tBrte -

nelem paradox fintorakent az eddig visszafogott, varatlanul kirobban6 nemzeti eman-

cipaoios torekvesek lettek a partallamok elsoszamu s!rasoi.

Hogy az ah!tott megUjhodas szelleme eljutott hozzank'is,

tobb minden tanus{tja. Batrabb hangvetelfi iett a sajtonk, kisebbsegihelyzetUnk vis~

szassagaival foglalkozo ujsagoikkek jelennek meg, a tabu-temakat astroID ala vettek

a~ "01vas6i levelek". Megemberelte magat kisebbsegi ertelmisegUnk is: ha fogh!jasan,

tetovan is, de felemelte szavat a kisebbsegi jogok erdekeben. Az oktatasi torvenyja-

vaslat modos!tasara vonatkoz6 javaslatnak napok alatt mintegy 17 000 tamogat6ja

akadt. Es ami talan meginkabb erzekelteti az idok valtozasat: kezdemenyezes tortent

egy k i s ebb s e gi e r d e k v e del m i s z e r v e z e t letrehozasara.

Tekintettel arra a korlilmenyre, bogy hosszu evtizedeken at a nemzeti alapon vale

"szervezkedes" jelentette a kisebbsegek onervenyes!tesi torekvese elott a legnagyobb

tilalomfat, a Va j d' a sag i M a g y a r 0 k D em 0 k rat i k u s K 0 Z 0 ~

s e g e n e k letrehozasara iranyul6 kezdemenyezest kisebbsegi letUnk szempontjabol

talan nem tulzas "tortEmelmi jelentosegU"lepesnek tekintenUnk. Termeszetesen azokhoz

a valoban tortenelmi jelentosegfi valtozasokhoz kepest, amelyek Kozep- es Kelet-Euro-

paban egyik naprol a masikra vegbementek', oktalan hivalkodasnak tffnhet barmi~ele si-

kerrol, eredmenyrol beszelnUnk. Akik joreszt tetlen szemleloi voltunk a korUlottUnk

zajlo torteneseknek, semmi okunk diosekvesre.

A szemleletvaltas jeleit, kisebbsegUnk zsenge eroprobait

megsem volna szabad lebeosUlnUnk. Annal kevesbe, mivel osakugyan h{jan vagyunk meg

a. civilkurazsina.k, nem arcs oldalunk a polgar!- es nemzetisegi jogokert vale bator

kiall~s. Ma is, ha a tortenelemreszerol itt felejtett hatalmaskodo parttitkarok va-

lamelyike gyanakvoan nez "nemzeti sdnezet{{ szervezkedesUnkre", menten inunkba szall

a batorsag. "Demokratanak lenni annyi, mint nem feIni!" - !rta B!bo Istvan. Ebben 'az

ertelemben mi meg nem vagyunk valami nagy demo~ata~. ~ele vagyunk',szorongassal, bi-

zonytalansaggal, alig merjUk hallatni hangunkat - fokent nemzetijogaink vonatkozasa-

ban. '

~
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Abbol a politikai passzivitasbol es semlegessegbol, amibe

az elmUlt evtizedek sullyesztettek bennUnket, nem volna konnyfi kimozdulni akkor Bern,

ha a demokratikus folyamatokat nem fekezne es veszelyeztetne semmi. fgy azonban,

tartva egy esetleges "visszarendezodestol", osak nagyon kevesen szanjak ra magukat

szolasra vagy cselekvesre. Idegen meg tolUk az, bogy bizonyos kockazat elleneben fel-

lepjenek erdekeinkert.

De hat osodalkozhat~-e ezen? A felelem es szellemi tartas-

nelkliliseg nem szuksegszer{{folyamanya-e annak a remelhetole~ mindorokre letdno vi-
lagnak, amely szigornan megkovetelte a megh~yaszkodast es alavetettseget az emberek

'reszerol? Mert milyenne formalodhattak volna az emberek, ha eddig az eletUk tale volt

hazugsaggal, mellebeszelessel, a gondok elkendozesevel?

Ma mar a verebek is csiripelik, bogy a bolsevista tipusu

partallambk mindenre kiterjedo politikai, gazdasagi, kultUralis es erkolcsi osod sze-
lere sodortak fel Europat. Az Gem titok senki szamara,'hogy a politikai intezmeny-

rendszer reformjai ellenere Gem sikerult sehol megall!tani ai eletter besz~kUleset,

az elszegenyedeset, a lerongyolodasat, a szellemi lezUllest. Arrol 'viszont keves szo

esett meg eddig, bogy milyenne valtak maguk az emberek ekozben. Hogy az allando fe-

nyegetettseg, a lappango es ny{lt eroszak kovetkezteben milyen infantilizalodae ko-

'vetkezett be ,Europanak ezen a terfQlEm.
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Marpedig ez elegge izgalmas kerdes, nemcsak a mult megerte

se vegett, hanem a jovonket illetoen is. Hiszen az allampart uralma nem a gazdasag-

ban, nem a politikaban okozta a legnagyobb kart, hanem az emberek lelkivilagaban,

szemelyisegeben. Minthogy a partallam ideologiaja felfliggesztette a szolas- es lelk

ismereti szabadsagot, kotelezove tette a dogmakat s vale a taburendszert, felreveze

test, a kepmutatast, a besugast, a titkolozast, az egyenek es csoportok megalazasat

sot olykor fizikai megsemmis1teset is, az "uj ember" megteremtese helyett gyakorlat

lag szetzuzta, megsemmisitette az autonom szemelyiseget.

A part-diktattira, az Un. "Uj, szocialista ember" megteremt

se helyett, ami - mint tudjuk - az ideologiai munka legfobb celkit~zesei koze tarto

zott, letrehozta a part tamogatasat kereso, a fokegyuri kivaltsagokban remenykedo

1 a k a j 0 k egesz sereget. De mivel nem mindenkinek egyforman hajlekony a gerinc

kialak{totta a sertett, magukbazarkozo emberek arcnelklili tomeget is: a cinizmust,

rezignaciot, az onmegtagadast, kisebbsegek eseteben a nemzeti kult~arol, az anya-

nyelvrol vale lemondast. Es letrehozta, kitermelte a megmaradni akarok, a tulelesre

berendezkedok, a majdani ellenzek keves, de szivos csoportjat is.

Azt, bogy az eroszakos ideologia milyen merhetetlen karoka'

okozhat az emberek tudataban - tobbek kozott - a vajdasagi magyarsag n e m z e t i

i den tit a s z a v a r a peldazza. A vajdasagi magyarokban szorongast, felel '

met, sot b«ntudatot valt,ki szarmazasuk, nemzetihovatartozasuk. Ha a nyilvanossag

".~.

':~~!r ..

sz{ntjen magyarsagunk szoba kerul, valamennyien ugy viselkedlink, mint amikor valami-

lyen illetlen, tisztessegtelen dolgon kapjak az embert: feszelyezette, zavarodotta

valunk, es lelki egyensulyunk visszaall{tasa, megorzese erdekeben bevetjuk a pszichc

analizisben ismeretes vedekezo-elhar{to mechanizmusok egesz kellektarat. Sokan kozli

llink osszeegyeztethetetlennek tartjak magyarsagukat jugoszlav allampolgarsagukkal,

parttagsagukkal, tarsadalmi beosztasukkal, ideologiai megb{zhatosagukkal. Masok haze
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tarsukra, fenokUkre, munkatarsaikra, kornyezetlikre va16 tekintettel adjak fel hall-

gat6lagosan nemzeti identitasukat. Altalaban mindannyiunkat feszelyez valahol. Az

elnyomott, lildozott nepeknel figyeltek meg es {rtak le hason16 tarsadalmi-lelektani

jelenseget a kutat6k. A magukat va1amiert megbe1yegzettnek erzok nem merik val1a1ni

csoporthovatartozasukat, azok szegyen1ik, har!tjak, ha1lgatjak el szarmazasukat. .

. . _~j4!lYZe~t nem 1ehet az e1nyomott,li1dozott nepek hely-
~~6(zetehez hason1!tani, mindazona1tal ne m t e r m e-

s z e t e s az, ahogyan e1etlink egyik meghataroz6 dimenziojahoz viszonyu1unk.

A civil tarsada1om es az igazi po1itikai

p1ura1izmus onmagunk va11alasaval kezdodik. Ho-

gyan tudjunk masokhoz norma1isan viszonyu1ni,ha

azt gem tudjuk, hanyadan a11unk onmagunkka1? K~

zep- es Kelet-Europaban a po1itikai, sze1lemi .

va1aszfa1ak 1eom1oban vannak, a kisebbsegi get-.

tOk, nye1vi-kultnra1is rezervatunok sorban meg-

ny!lnak. Nyilvanva1oan nem maradhatunk ki mi gem

ebbel a fo1yamatbo1. Nem mondhatunk le ebben az

ata1akuloban levo vi1agban arro1, hogy jovenkre

vonatkozo e1kepzeleseinket, egyeni- es kozossegi

erdekeinket kifejezesre juttassuk. Le ke11 sza-

molnunk azzal az i1luzi6val, ame1y szerint ~a -

1aki majd jobban tudja na1unk, hogy mi az, ami-

re szlikseglinkvan, hogy valaki gondot visel majd

ro1unk. Nem szabad megengednlink, hogy a kivaras-

ra 'a1apozva, a passziv szem1e1odesne1 maradva

kisodrodjunk a tortenesek folyamatabo1.

Itt az ideje, hogy 1evetkozzlik kisebbsegi

komp1exusainkat. Szamot ke11vetni he1yzetlinkke~

1eltarba ke11 venni anyagi- es sze11emikesz1e...

teinket, veget vetve a steri1 koze1etisegnek, az

onerejli ep1tkezes igenyeve1 a jOVO tela kel1 fo~

du1nunk. Es a je1ekbo1 1te1ve - a jogos fe1e1me-

kat kiva1to je1en1egi he1yzet e11enere - kisebb-.

seglinkben van annyi sze11emi es erko1csi ere,

hogy ezeket a fe1adatokat fe1val1a1ja. Anna1 is

inkabb, mive1 a kisebbsegi erdekszervezet 1etre-

hozasara tett javas1at nyoman marts uj he1yzet

al1t e1e. A Vajdasagi Magyarok Demokratikus Ko -
zossege - fligget1enli1 atto1, hogy hivata1os res~

re1 mi 1esz a kezdemenyezes sorsa - gyorsan no -

vekvo szimpatiat es fokoz6do tomegerot mondhat

magaenak.

.
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OLVASTUK

"Tovabba a Magyarz6 senincs bereze1ve, eseis

odabazarint a 1egnagyobb fejeseknek is ..."

Magyarzo Pistike messei

199o.II.25.
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