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"Magyarok, menjetek Magyarorszagra!"

Aggaszt6 jelek a Delvideken
Roszkenel atlepve a trianoni hatart, neMny
kilometeren beliillegalabb tizszer kell vas-
uti siRen athaitani. A beketargyalasok jegy-
z/ikonyveibol tudiuk, bogy a sz/ivetseges ha-
talmak ugylattak hozza a tortenelmi Ma-
gyarorSlag feldarabolasahoz, bogy minel
iobban mukod/i gazdasag alakulhasson ki az
elszakitott orszagreszen. A vasuti palyak ve-
zetese elsobbseget elvezett az ott el/ik etni-
kai aranyaval szemben. igy fordulhatott el/i,
bogy pusztan ezen erdekre hivatkozva, szin-
magyar taiakat loktek octo,ebek harminead-
jara. Ez tortent a Baeskaval is, ahol a leg-
ut6bbi nepszamlalas adatai szerint az eszaki
savban a legtobb heifeR meg ma is nyolevan-
szazalekos tobbsegben van a magyarsag. J61
mukod/i gazdasagr61, forgalmas vasuti si-
nekriil viszont jobb, ha Rem beszeliink, mort
azokat kivetel nelkiil benotte a gyom. Ez a
gal Ienyegileg azonos a trianoni gazsaggal,
amely a materialista ertekrend szerint em-
ber ele helyezett vasat, betont, eroszakot te-
ve a vilag termeszetes rendjen. (Munkatar-
sunk Eszak-Bacskaban kereste fel HOdi San-
dar politikus-pszicha16gust odDiatthanaban.)

-Ahogy jottemfel a lipcsifhazban, /attam aposta-
lddakan, hogy iglu hIVes a magyar niv,fOleg ahhoz
kepest, hogy a Vajdasag, ponlOsabban Bacska esza-
ki reszen vagyunk.

- Ez egy tombhaz, amelybe huszonot eve ti-
zenhat magyar esaladdal egyiin koltoztiink be.
Az6ta folyamatosan esereJ/idtek a lak6k, ma
mar ketharmaduk szerb aiku. Minden mene-
kiilthullammal uiabbak erkeztek, el/iszor a
horvatOrszagi Kraiinabal, kesabb Szaraieva-
bot, maid Boszniabal. Mostkoszovai esakazert
nom erkezen, mort nines tires lakas. Mint
eseppben a longer, ez a haz is ielzi azt az etnikai
aranyvaltOzast, amely az egesz Vaidasagra iel-
lemza.

- Mennyien lehetnek a vajdasagi magyarok, ha
a hivalalos staliszlika haromszazowenezelTifl szal!

- A mi megszamoltatasunk egy olyan rezsim-
ben tortent 1991-ben, amely erateljes asszi-
Diilaclas politikat folytatOn. Ezeket az adato-
kat semmikOppenii'em tekintneliUk hiteles-
nek, mivel a nemzetisegi hovatartozas bevalla-
s;':'akkor sem volt koekazatmentes. Aki ma-

gyarnak vallona magat, az szamos kellemet-
lenseget, hat/aRYl, veszelyt hozon a maga es
esaladtagiai feiere. Ahhoz bizony eras meg-
atalkodonsag kell, bogy ilyen karUlmenyek
kozon valaki megvallia magyarsagat. Ezek a
megatalkodon magyarok vannak tehat harom-
szazotvenezren. Legalabb ennyien vannak
azok, akik egziszteneia, aIlas, tarsadalmi elare-
haladas, kornyezet, rokonsag, parnagsag es
egyeb okok mian vagy iugoszlavnak neveztek
magukat, vagy nom nyilatkoztak, csedeg eltek
olyan felkinalt menedekkategariakkal, mint a
"vajdasagi". Olyanok is voltak szep szammal,
akik szerbnek neveztek magukat.

- Semleges vagy lamogalott koriilmenyek kozott
mennyien vallanak magyarnak magukat!

- Beeslesem szerint ma is legalabb fe1miUia
szinmagyar eJ in a DeJvideken, de lenyegesen
lobbeD lennenk, ha ezaltal olyan, mashol ter-
meszetesnek tartan elanyoket lehetne eJvezni,
mint hataradepesi es vamkedvezmeny, kenDs
aIlampolgarsag, vagy udeveL A nemzeti hova-
tartozas megvallasanal a leglenyegesebb szem-
pout az, hogy mitreD korUlmenyek kozon el az
a kisebbseg, amely nyilatkozik, es mindaddig,
amig ez barmifele hat/aRYl ielent, addig leg-
alabb kenavel be kell szorozni a hivatalos ered-

menyt. Masik megoldas lehet a koszovai alba-
nok peldaia,akik clove nom biZ/ak a '91-es nep-
szamlalas szervezaiben, es nom is venek reszt.
Elare kimondtak, nom akarjak, bogy fe-
leannyira taksaljak aket, mim ahanyan van-
oak. Mi rem venUnk, Osazata mindeR demog-
rMusunk, szoeiolagusunk es politikusunk erre
hivatkozik, ami alapvetaen hibas hozzaallas.
Ne fogadiuk el eZ/ a szamot se megbizhatanak,
se veglegesnek-

-Itt, a Bacskaban lilezik mullikulluralis egyiitt-
ilis olyan irtelemben, ahagy azl KaszaJazse!. a
Vajdasagi Magyarok Szovetsiginek elnoke kije-
lentette!

- A nepszamlalas huszonegyfele kategariat
tUnteten rei, es mindegyikbe kerUltek embe-
rek. Mondhaljuk, bogy etnikailag nagyon tar-
ka ez a videk. Erre a szamadat/a alapozva vi-
Slant megteveszla multikulturalis vagy multi-
konfesszionaIis egyUnelesral beszelni. Eza eif-
ra, divatos kifejezes a regi jugoszlavsag katega-
riajanak modern ebb valtozata, amelynek
egyeden valadi cella a sajat etnikai identitas
gyengitese, nevezetesen a magyarsagtudat
vekonyitasa. Ilyen ertelemben nines multikul-
turalis jelleg, mort egy nemzet kizaralag a sajat

nemzeti kulturajaban tud megmaradui. Ehhez
viszont nemzeti intezmenyek kellenek, sajta,
iskola es a teljes tarsadalmi felepitmeny. Ju-
goszlaviaban egyeden nemzeti kisebbseg sem
rendelkezik onalla, saiat lulaidonaban lovesai-
taval vagy iskolaval, a tobbiral ezek titan nom
is lehet beszelni. Ezek titan nevezhetnenk
szerb dominaneiaiu kultunilis milianek a vai-
dasagit, de ez sem felel meg az igazsagnak.
Ugyanis eivilizaeia, kultura vagy van, vagy
nines. Egy eurapai szerb, roman vagy magyar
kultura szazszor kozelebb all egymashoz, mint
azonos etnikumon belUIegy civilizaladan, is-
kolazadan, faragadan, raadasuI megtevemen
ember a muvell emberhez. A mi gondunk az,
bogy a balkani muveledenseg, iskolazadansag
s primitivseg terhOditasaval nagyon gyorsan
romlik az a civiliz:icia, amely in jellemza volt
korabban.

- UlkOzben,alal,am nehanyfeliralOl:Magya-
rok, menjetek Magyarorszagra!,is mat hasonla
sziivegekkel.Gyakoriol i/yesmi!

- Hogyne, szinle mindeD hazban lelni ha-
suBlet. Az RIcan,az Uzletekben,a koesmakban
is gyakran elhangzik, bogy most a magyarokat
elzavarjuk inneR, a fiatalok pedig irasban is
megorokitik. Erre sokkal nagyobb gondot kel-

deuceosszmagyarsaganakkipviselifil.A MIEP el-
noke legulabb mar embermenlesriflbesz"" amikor
ENSZ-fe/Ugyeletet surgetett a Vajdasagban. Ja-
vaslala szennl kesifbbezl nipszavazas kiivetni ill,
a legsiiriibben magyarlakta halar memi savban.Az
elmull hit hire viszonl William Cohen amerikai
nemzetvedelmi miniszter budapesti lalogalasa,
amely soranegyetlenszal sempOlarol1 elTeaz alap-
vetif kerdesre.A hivalalos amerikai allasponl sze-
riot a dilsz/av valsag rendezesesoran kiilonbsegel
kIll tenniKoszovais a Vajdasagkozott, Remlehel
esnem is sziiksegeshasonM madszerekkelfellepni.
Enneklegfifbbaka, hogyillmegnem16rtentekalyan
sulyos verengzesek,atrocilasok, ninesannyi aldo-
lot.

- Felelmetes rovidlatas iellemzi a nyugati
politikat, es az erral nyilatkoza NATO-szavi-
vaket. Jugoszlavia elmult tizeves aganiaja, a
Bogy pusztita haboru, mind annak a kovetkez-
men ye, bogy a Nyugat abban remenykedett:
esupan lokalis konfliktusral van sza. Amikor
Szlovenia prabalt kiugrani, akkor arret beszel-
tek, bogy ez esak szerb-szloven viszony. Ami-
kor Horvatorszaggal is haboruba keveredett
Szerbia, akkor szerb-horvat konfJiktusral
szaltak. Semmit sem tenek, abban bizva, bogy
ez nom terjed maid ki Boszniara. Szornyfi bosz-

A civillakossagot sujtottak leginkabb a legiesapasak

lone forditani, masnap lemeszelni, es utana-
nezni, bogy ki kovet el ilyesmit. AzehhezszUk-
seges era megvan, de akarat nines. A nemzeti-
segellenes hangulatszitas, uszitas mindennapi
ielensegge volt, tovabb rombolva a kozhangu-
latot.

- Milyen jelek ulaltak alTO, hogy a NA TO val6-

jaban gyakarl6palyanak hasznalla Szerbial, is
Rema dilsz/av kerdesgyokeres megoldasa volt a
cilja, hanem a megniivell kalOnai k61tsegvetesel-
koltise, lovabba az uj fegyverek eladasahozsziikse-
gesreferencia beszerzese!

- vegigszenvedve a bombazas hetvenkilene
napjat, volt alkalmunk azon gondolkozni,
bogy mifele szempontok alapjan valasztona ki
a NATO a eeIpontokat. Sokan rajoniink, hogy
nom a katonai hatekonysag vagy az eredetileg
megjeWlt magaszlos eel volt az egyetlen es leg-
fabb szempont, haRem leginkabb az ui hadi-
teehnika kiprabalasa. Ekes peldaiaennek a vil-
lanyeramiivek grafitbombazasa. Tudvaleva,
hogya hadsereg es a rendarseg aggregatorok-
kal, aramfejleszlakkel rendelkezik, vagyis ez
aket egyaltalan nom erintene. A rendkivUli
szegenysegben ela Tisza meDIi magyarsag vi-
szont IKon kellemetlen helyzetbe kerUlt. Eleg,
ha csak annyit mondok, bogy egyik napral a
masikra megromlon a telies elelmiszerkeszlet,
es szamos mas sulyos gondot okozon a nehany
holes aramkimaradas, de szinte kizaralag a ei-
villakossag koreben. Nem hiszem, bogy ez
akar esak egy fel arava!. is megroviditene vol-
na a rezsim mukOdeset, vagy kiesivel is jobb
belatasra birta volna aket. Voltak in olyan eel-
pontok, amelyek bombazasa nom terelte iazan
kompromisszum iranyaba a belgradi vezetest.
Laikusok is eszrevettek es megallapitonak,
bogy tizenkilene orszag armadiaia a legkorsze-
rubb haditeehnikaval egyetlen het alan is meg-
valasithana volna azt a feladatot, amelyet
egyetlen eelkent hirdeten a vilagsajta.

- Csurka Is/Van auguszlUS20-an a delvidekl
magyarsagert hivja a Hifsok terere a Karpal-me-

Dial haboru kovetkezen, maid ennek lezarasa-
kor a daytoni bekeszerzOdesben eszUk agaban
sem volt az akkor mar robbanasig fesziilt ko-
szovai konfliktust rendezni. Ugyanez most in
a helyzet, az alapkerdest, az etnikai konfliktUst
kezelni nines a Nyugat szandekaban. Mindig
megvariak, amig BOgy feszita eravel veres
osszeesapasok tortennek, majdakkorariasi ka-
tonal es gazdasagi eravel torekednek a lokali-
zaeiara. Ennel rovidlatabb, rosszabb es koltse-
gesebb politika nines a vilagon. Az alapkerdes
kezelesevel az elkolton penz ezredebOl min-
dent meg leheten volna oldani mar 1992-ben.
A Rugova-fele koszovai bekepolitika nagyon
emlekeZ/et a Gandhi-fele tiirelmes kivarasra,
de latni kell, bogy mindez keves. A legnagyobb
tUrelem azt eredmenyeZ/e, bogy a boszniai be-
keszerzades teljesen radikalizalta a koszovai

alMnokat, megpedig azzal, bogy egyetlen szat
sem ejten raluk. Kisettetiesen ismetladik a
helyzet most, a Vajdasaggal kapesolatban. Nem
keno megvarni,amig in is ver folyik, mort nyil-
vanvala, bogy a Milosevics-rezsim mindig egy
ui konfliktUs gerjesztesevel es kiprovokalasa-
val tudta meghosszabbitani az uralmat, es ha
ezt nom tudia megtenni, elbukik. A Vajdasag
olyan benzines hordahoz hasonlit, amelybe
Mrmely pillanatban gyufaszalat dobhatnak az
ettetlen politikusok. A deeent/alizaladas el-
maradasa miat! ugyanez a helyzet ismetladhet
Szerbia mas reszein, peldaul a Szandzsakon is.
A kozpontosita aIlameszmennyel a helyi erde-
kek vegzetesen szembekerUlnek. Egyetlen meg-
oldas, ha a koszovai megallapodas minderre fi-
gyelemmellenne, nemesak szavakban, haRem
tenyleges megelazo imezkedesekke!.

- MI/yen fogad6keszseg van a vajdasagi magya-

rokhan alTO,hogy az embermenlesreszekenlveliik
kiilonfaglalkazzanak!

-A delvideki magyarok legalabb olyan vede-
lemral almodnak, mint amilyet Koszova ka-
pan. Mivel ez nom tortenik meg, eletst/ategiat
valtanak, vegletekig megalkusznak, amennyi-

re lehet, osszehuzzak magukat, esetenkent kol-
laboralnak, megprabalnak kivarni, tuMlni, aki
India, szedi a satorfajat. Ebben a helyzetben
mindenfele vedenseg nelkUI a vajdasagi ma-
gyarsag sem politikailag, sem tarsadalmilag
nom vallalkozhal arra, bogy bat/an megfogal-
mazza es kimondja a jovare vonatkozO elkep-
zeleseit. Ez, lassuk be, ongyilkossag lenne.
Legfeljebb viragnyelven lehet beszelni. Leg-
feljebb masok mondhaljak ki helyettUnk, es
arra Roman ra lehet balintani. Lehet tiltakozni

is ugy, hogy a szlve melyen az ember meg van
gyazadve arret, bogy megiscsak ez lenne a meg-
oldas, annak ellenere, hogy nom szabad beval-
lOBi. Jeien pillanatban a vaidasagi magyarsag
nines a\>ban a helyzetben, bogy megvitassa Os
aszinten feltaria a gondiait. Egy doIng biztos:
kUlsa segltseg nelkUI ez most nom megy.

- A vajdasagi magyar partok nem sz611tottdkfel
szolgalalmeglagada"a a behivat kapot/fiataljal-
kat, sift a koszovai albanokra hiva/kazoa, kiiM to-
mada"al eshazaftui korelezettsegrlflsz6nekaltak.

- igy van, sajnos. A horvatorszagi haboru
idejen 1992-ben, amikor meg egyseges magyar
szervezet volt, az volt a hivatalos alapall,s,
bogy nekiink, magyaroknak nom szabad sem-
mibe belekeveredni, a behivara nom kell bevo-
BulBi, a szolgalatot meg kell tagadni. Inkabb
menekUljon kUlfOldre a magyar, csak ne verez-
ze be a kezet egy olyan eel mian, amelyhez sem-
mi kale. A szerb-koszovai haboru kezdetere

felmorzsoladon ez az egyseg, a kiilonbozo par-
tok pedig maskepp iteltek meg a helyzetet,
amely lenyegeben ugyanaz volt. Semmilyen
sliD alan nom len volna szabad ebbe belekeve-

redni, mort igy a kovetkezmenyek is sokkal
szomorubbak, mint az a veszely, amely az eset-
leges felelassegre vonassal iart volna. Sok ma-
gyar kiskatonat szallitonak haza kopon;aban a
szUleihez, ha egyaltalan hazakerultek. A leg-
szomorubb az, hogy a magyarokon kivUl a ko-
szovai konfliktusban gyakorlatilag Rem is vett
reszt mas a szerbek oldalan. A partjaink rosszuJ
iteltek meg a helyzetet, ez nom volt hazafiui
kotelezenseg. A felelasseg aket is terheli.

- A masodik viiaghaborU vegin a delvidiki ma-

gyarsag IlleR elkiivetett e/nikai tiszlOgatdsellena
Ny~g~1 ~m emelte fel a sz~val, pedig a .negyuen- es
haw.;nezer kozo"i aldozal puszlan esaka szamo-
kat nezae nagyobb,minI a koszovai. Mondjuk Olt,
hogy kozbenennyilfejlifdo" a vilag!

- Ezt azzal kiegeszitenem, hogy nemcsak a
Nyugat, de maga az anyaorszag is nemo ma-
radt, akkor is es azata is. Erdemben ez a kerdes
nines tisztazva. Belgradnak 1991-ben javasol-
tuk, hogy ontsUnk tiszta vizet a poharba, gya-
szoliuk.es temessUk el a halottainkat, mondjuk
ki, bogy jogtalansag aldozatai voltak. Mindad-
dig, amig ez a sob el van takarva, addig logos a
felelem az emberekben, bogy ilyesmi barmi-
kor megismetladhet, uira kezdodhet. A vajda-
saKi magyarsag felenk magatattasanak egyik
legfontosabb elazmenye ez a szornyti trauma,
amely se kibeszelve, se feldolgozva nines, a
nyilvanossag gyakorlatilag nom tud rota. Egy-
ket irank foglalkozon a temaval, ariasi aldo-
zonal, kella publieitas neIkii!. Maga a lema
meg ma is frusztrala, nines komoly szandek a
megtargyalasara. Szamunkra mar az is meg-
nyugvas leone, ha a felenk moSt kozelita, ki-
sertetiesen hasonla veszelyt meg lehetne elaz-
Ri. A mull lezarasara egyelare nom gondolha-
took addig, amig a fenyegelo ielen mindfUl el-
takar.

- Az ellenzeki megmozdulasok hullama alTo

mural, hogy Remall mar sokaig Milosevics rend-
seere.

- Naponta jonnek a hirek, de keseru szajizzel
nezem, hogy ugyanaz a politikai garnitura
szervezi a liintetest,amelyegyhanappal ezelan
ariasi zones tUmetest szervezen a hadsereg Osa
rezsim tamogatasa mellen. Olyan ielszavak
hangzonak el, bogy jobb erzesu ember meg ra-
gondolni is szegyell. Vj idakhoz, uj gondola.
tokhoz uj emberek kellenek, nom hiszem, bogy
ezzel a hazug koponyegforgatassal cell lehet
elerni. Ezek az emberek solet madon manipu-
laljak a tomegeket, saiat fennmaradasuk erde-
keben. Szerbia viszom velUk nom fog kilabalni
a bajba!. Szamunkra, magyarok szamra sem
kovetheto oz. Egyik hanapban hitet teszUnk
mellene, utana kopkodUnk. Ez a politika ne-
kUnk nom Brit tavlatot. Kovetkezetesen '92ata
egret kellen volna vallani, akik ehhez gyavak
voltak, azok most ne szervezzenek ellemUnte-
teseket. A politikaban is lehel tisztesseg, hate-
konysag, kreativitas es tobb emberseg. Mi, ma-
gyarok, ugy mondiuk, bogy felteszi az i-re a
pontot,aki kimondia, mi a gazsagOs mi az igaz-
sag. .

Kubinyi 'lamas


