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Negyfele tort magyarsag
A vajdasagl ea delvldeId magyarsag a
bianonl bekeszerz6dea het evtlzede
alatt tobb v8lscighelyzetet elt at. A
klsebbsegl sors mal megprob8ltatB-
salt a vajdasagl magyarok kozossegi
tudatBban dr. H6di sandor pszichol6-
gus elemzi az alBbbl InterjUban.

- Val6OOn neMny evtizede foglalkozom
mar mint pszichol6gus, empirikus kutat6 es
gyakorl6 pszichol6gus, klinikaiesetekkel ta-
lalkozva, ezzel a problemakorrel. Rendkfvill
mely nyomot hagyott ez a het evtized...Mind
kozOssegitudatunkat illetoen, mind az egyes
emberek psziches-habitusan is lemerheto ez
a valtozas.'A legszembetunobb es azt hiszem,
a legsulyosabb nyom, amit. hagyott ez a
kisebbsegi sors mentalitasunkban, lelkille-
tilnkben - az a kisebbrendusegi, alacso-
nyabbrendusegi erzes. A tobbsegi nemzet-
nek (nyilvanaz erofolenypozfci6jab61is) sike-
rillt szinte maradektalanul kialakftani szinte
egesz kozOssegilnkrevonatkoz6an ezt az er-
tekszemleletet, ezt az erzilletet. Ez nagymer-
tekben hozzajarultaz asszimilaci6hozis. Azaz
ember, aId kevesebbre tartja magat, mint a
vele egyilttelok,presztfzseneknovelese erde-
keben es sajat lcisebbsegenekellensUlyozasa-
kent szlvesen vaIaszt olyan hazastarsat, aki
me1letttObbretarthatja magat. Kiilonoskep-
pen, ha a tarsadalmi nyilvanossag is rejtve
egy ilyenelvarast tartalmaz. Ezek a kisebbse-
gi erzesek, komplexusok voltak azok, amik
tonretettek bennilnket. Amelyekmegsriintet-
tek vagy lehetetlenne tettek, hogy a vajdasagi
magyarsag igaziko~osseg legyen, letrej6jjon
egyaltalaban mint nyeM-kulturaIis-tortenelmi

- kozOsseg. Ahogyan ez kialakult Erdelyben
vagy a Felvideken!Mi, vajdasagi magyarok
eddig a szintigsohasem jutottunk el, sajnala-
tos m6don.

. Azasszimlliicl6felgyorsulta maso-
dik vUaghBborU utBn, amikor koUektiv
elharit6 mechanizmus lepett reI, hatter-
be szoritva a hBborU vege fete tortent
szOrnyUsegekeL

- Olyan traumat szenvedett el a magyar-
sag a masodik vilaghaborut kovetoen, a ve-
res megtorlasokat vagy inkabb nepirtast, ge-
nocidiumot kovetc5en(kiilonos tekintettel ar-
ra, hogy errol evtizedekighaHgatni kellett!),
hogy elfojtottukezt a traumat. Mas megoldas
nem volt... Ez fokozta a tBvlattalansag-er-
lest, a remenytelenseget, a csilggedest... Je-
lentos mertekben hozzajarult az identitas, a
nemzeti onazonossag feladasahoz; egy uj,
akkor politikailag nagyon propagalt jugo-
sziavsag mint politikaitudat atvetelehez, az
ehhez val6 igazodashoz es a vegyes hazassa-
gok elonyben reszesftesehez.Azasszimilaci6-
oak motorja, hajt6rug6ja a konnyebb tarsa-
dalmi elVenyesiileslehetosege is... Nalunk a
magyar identitas eladasanak, ajugoszlavsag
vallalasanak(egy vegyes hazassaggal gyakor-
latilaga tarsadalmi felemelkedesneknem volt

. akadalya)nem vetett gatat semmi. Mfga
magyarsag es a sors vallalasavalegy zsakut-
casnak tUnc elethelyzet,elerut vart mindany-
nyiunkra.Egeszen a nemregi fordulatokig...

. A '80-as evek vegen kezd6dott a
tudatosutas, az onmeghatBrozas folya-
mata. Ebben mUyen tenyez6k jatszottak
szerepet? .

- A '80-as evek else feleben nalunk mar
az alban esemenyek jeleztek,hogy a szonyeg
ala soport problema: a nemzeti konfliktusok,
a nemzeti erdekellentetek rendkfviil feszfto
erovel jelentkeznek!Akkor meg a politika es
ideol6gia tokeletesen elfojtotta.Nem is Utotte
ez eelhatarozottan a fejet egeszen a nyolcva-
nas evek vegeig - amikor is megingott mind

"gazdasagilag, mind politikailagaz egeaz ke-
let-eur6pai rendszer. Nagyon erdekes tarsa-
dalmi-Ielektanijelensegre, egy valtBsra lehe-
tett felfigyelni,szociol6guskent es pszichol6-
guskent is. Szinte csodaval hataros, hogy

nokok! Egysz6valaz ertelmisegilnk... Evtize-
dek alatt nagyon nehezen sikeriilt egy ma-
gyar Melmisegi reteget kialaki1ani.6k most
itthagytak az elaggot, szerencsetlen tavlaita
val6 ides nemzedeket. Azert emelem ezt ki,
mert a haborunak errol a dimenzi6jar6lritkan
esik sz6. Ez rendkfviilielVagas. Termeszete-
seD mas formaban is megszenvedtilka meg-
hurcoltatast, hiszen a vajdasagi magyarsag
kezdettol fogva a leghatarozottabban tiltako-
zott az ellen, hogy beletoloncoljak ebbe a
verengzesbe. A hegem6n hatalom ezt sem-
mibe vette! Ez egy kiilon frusztraci6t jt!lent,
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Magyar enek a negy egt3j fele
Szabadka, a VMDK 11.kongresszusa

varazsUtesre,a legkiilonbozobborszagokban,
tersegekben elo nepek, kiilonosen a kisebb-
segek, azon beliil is a magyarsag egy em-
berkent szokott talpra, es egy embeIkent
erezte meg a vaItoz6idoket, az uj lehetosege-
keto Mindeniltt letrejott szinte egy pillanat
alatt az erdekszervezodes, a politikaimeg-
eros6des es a 70 eve elfojtottgondok megfo-
galmazasa, artikulalasa,vilagga kialtasa.

. A Vajdasagi Magyarok Demokrati-
kus Kozossege, amelynek dr. Hodi San-
dOl az egyik alelnoke, ugy fogalmazott,
hoOf a vajdasagi magyarsag megmaradt
ea talpra BIlL Kozbeszolt azonban a
haborU...

.- A haborU iszonyu.pusztftast vegzett es
vegez korilnkben mind a mal napig., Nem-
csak abban az Melemben, 'hogy az eleteros
ifju nemzedeket kenyszerftette,hogy hataro-
ken tUlra menekiilve keressen a maga sza-
mara vedelmet es twelesi lehetoseget, ha-
nem follazftottaaz egyebkent is gyenge gyo-
kereket ebbeD a kozossegben. Olyanok is
nagy szamban hagytak es hagyjak el ezt a
terseget, a mi etnikai terilletilnket,akik nern-
csak tavlatot vesztettek itt. Minden kozsegbol
- Zenta, Kanizsa, Ada, Cs6ka - tfzszere-
sevel mentek el OIVOSOk,kozgazdaszok, mer-

hogy akaratunk ellenere bele vagyunk keny-
szerftve ebbe az oldoklesbe. Letrejott egy
szociol6giaiertelemben vett ~rsadaimi re.
tegz6dea: ~voltegy reteg, amely eimene-
kiilt, mert erkolcsileg es politikailaghabon-
totta ez a megalaw helyzet; masok viszont
csaladi vagy egyeb korillmenyek miatt, kol-
csonnel a fejilk felett, egyszeruen megfelern-
litve, belesodr6dtak Es ott voltak Vukova-
ran, ott voltak a fronton... A harmadik reteg,
amely itthon bujdosott. A negyedik, amely
kivart, es szerencsesen megu.szta.Ezzelkap-
csolatban a VMDK-nakes nekem szemely
szerint is, mint pszichol6gusnak is, az volt a
velemenyem a kezdetektol fogva: nem sza-
bad es nem lehet itt erkolcsi, politikaiertekf-
teletekkel egy retegnek a masik reteg sorsva-
lasztasat megbelyegezni,vagy afelett a palcat
torni, hiszen itt az egesz magyarsagot torte
szet negyfele ez a szerencsetlen haborUs
helyzet.

. Hogyan pr6b8lja feloldanl a VMDK
mint a vajdasagl magyarsag egyetlen
erdekszervezete a habonl altal kivaltott
feIelmeket?

- Az a tapasztalatunk (es en ezt meg-
erosfthetem mint pszichol6gus is), hogy az az
ember, aId magara marad - esetleg csaladja-
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vat,es elzark6zva,elszigeteltenel, meglapulva
a szobajabanvagy barhol, a vilag barmely
pontjan -, sokkal nehezebben tudja feldol-
gozni felelmet es szorongasat, mint azok,
akik osszejonnek gyakran es menetrendsze-
ruen, es a legnyugtalaru1obb,legfbjtottabb
kerdeseket megt6rgyaljak. Tehat a cselek-
vesvaUalBs. AIda sors kihfvasatfelvaUaljaitt
es most, es megprobal onszervezooesbebe-
kapcsol6dni (meg hogyha remenytelennek
tiinik is ebben a pillanatban a hare), ez a
csamrozas, ez a kiaUasa jogainkert kozossegi
szintenszinte terapias jelent6segu! Itt volt ez
a tilntetes, gyonyorupelda arra, hogyan talaIt
vegre magara az itteni megnyomorftott ma-
gyarsag. Hogyan vetk6zte le osszes, korabbi
klsebbrendlisegi komplexusait, hogyan vaIt
politikailagerettebhe, mint az egesz balkani
terseg mas nepessegei. Hogyan jart felemelt
fOvel,hogyan tudott politikusangondolkozni.
Ezzel megszlint a felelem. 6ket mar nem
lehet tovabb nyomassal ravenni megalkuvas-
ra, meglapulasra, meghunyaszkodasra!Ellen-
kez6leg!Itt mar egy paradox reakcio lep eel:
fokoz6dik a szembenaUBs. Ez a eselekves-
vaIlalas- a sajat sors kialak11asa.En ilyeQ
ertelemben vagyok bizakodo. Mind tobben
kapcsol6dnakbe ebbe, es mind tobben felis-
merik, hogy nem szetfutni kell a nehez
ick5kben, hanem osszefognl. Nagyon hi-
szem, hogy azok is, akik a beruvasok es az
elhureolasokel6l kenytelenekvoltakmenede-
ket keresni valahol, visszatemek, es bekap-
esol6dnak uj tapasztalatokkal, ami t6bbletet
jelent nekiink uj rqlamssal ebbe a k6zosseg-
be, ebbe az onszervez6desbe.

. Barhogyan fejez6djon Is be a d.H-
szlav v81sag, a vajdasagl magyarsag is-
met megfogyatkozva, ismet megretten-
ve keriil Id bel61e. Varhat6-e a nemzeti
tudat helyrebUlenese, es mlkor? .

- "Ett61a tavaszt6l nagyon sokat V8rok.
Epp olyan sorsformal6, mint '89, amikor
letrehoztuk 70 ev umn ,a magyarsag els6
erdekszervezetet.Most ezen a tavaszon is,
talan nem arulok el titkot (vagyha igen, hat
rniertne tennem?!), nyiltanes a leghamrozot-
tabban kiaUunknemzetisegi onrendelkeze-
sUnkert,a magyar auton6mmert. Termesze-
tesen a szemeIyi, perszonalis autonomiaert,
emeUett a terilleti autonomiaert es a helyi
onkormanyzatokert;ott, azokon a telepillese-
ken, ahol a magyar tobbseget kepez. Az
alapdokumentumokelkesziiltek,es meg ezen
a tavaszon osszeruvjuka magyarsag kepvi-
sel6it, valamennyik6rzetb61,beleertve a kill-
foldi szervezetekkepvisel6itis. A VMDK-nak
szamos killf61ditagozata van szerte a vilag-
ban, hiszen nagyon sokan vandoroltak ki a
korabbi evekben is - az 6 kepvisel6iket is
hfvjuk.Egyiittesen az onkormanyzati forma-
kat megvitatjuk,es ilyenertelemben a szam-
lat benylijtjuka szerb parlamentnek is. Nem
abban a hitben ringatva magunkat, hogy ez a
leszavaz6gepezet igazan merlegelesrevenne
okainkat- viszontelkerillhetetlen,hogy ezt a
szamlat benylijtsuk.Mar esak alert is, hogy
,ez lehet6seget adjon: valamennyinernzetk6zi
f6rurnra eljuttathassuk, termeszetesen tama-
gatast kerve es tamogatast remelve. Nem
latom lehetetIennek, es azt hiszem, Szerbia-
oak sem lesz mas vaIasztasa, mint ezt a
mlnlmumot nernzetkozinyomasra es nem-
zetkozigaranciakkalmegadni szamunkra.

B6dis Gabor
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Naivan
.Nalam legalabb embe1Tl£k,Mrmin6 ko-
ronat viseljen is a f~en, lelkemre hatiisa
sohasem volt, sohasem lesz. Beziirhat,
{gemet vetetheti, de lelkemet le nem
aiazhaga. '

/Szechenyi Istvarv

Elment. Naivan?
Forgo Lorantot tObb mint egg Mnapja

targak fogva a f6varosi katonai fegyMzban.
Senki sem tu4Ja,hogy mien. Tatalgatni lehet:
epp harap6s kedveben volt a ,hatalom' feb-
n.u:ir29-en, es a' lege/s6 epkezlab embert, aki
az ugaba kerillt, letart6ztatta. Vagy ,emberi-
jeszt6'-t kellett (fel)all£tani a magyaroknak -
mint ahogy madarijeszt6t szokas all£tani a
tavaszi vetemenyezes utan a kiskertben -,
hogy lassa az ,oktondi' nep: mind (gy vegzi-
tek, ha nemjon meg ajobbik eszetek...

"Kirekesztetten"
Marcius 21-en a szill6k ismet elutaztak a

fiukhoz. Szentiil meg voltak gy6z6dve arr61,
hogy ha nem is Otpercig, de legalabb egg
pi/lanatra lathagak. -

- A mUltkori latogatasunkkor ki5zoltilk a
benniinket kalauzol6 kapitannyal, hogy
szombaton megint 'eljoviink.Es L6rant is azt
(rta a leveleben, hogy szombaton vagy vasar-
nap jo.Diink- kezdi a beszamol6t Katalin, az
edesanya. - Amikor azonban megerkeztiink,
egy civil IUMs ezredes (ezt ugy kell erteni,
hOgy ,feliil civil, alul tiszr) azzal fogadott
benniinket, hogy mit akantnk, amikor szom-
baton egyaltalan nines latogatasi id6. De ha
lenne is, Forg6 L6rant akkor sem fogadhatna
senkit. Mert neki erre,nines joga '0S6t meg a
napi ot per:cnyi .setaval egybekotOtt le-
veg6zes'-t is megvontak t6le. Arra sinesjoga.

- Ez egyszen1en hihetetlen. Hiszen meg a
hatalra£telt is fegadhat latogat6kat - sz61
kOzbe az edesapa, peter. - Lehetseges, hogy
a mi flunk meg szomyUbb bLJntkovetett el,
mint az, aki eletet vesz et?!Mi mast gondol-

. jalc ezek utan? Mi elmentiink. Naivan? Ket-
j szaztizenMrom ki/ometert utaztW1k...Es mar
. csak par meter volt kozOttiink... Megsem

sikerillt b~utni hozza. El sem tudom kepzel-
ni, mit erezhetett akkor, amikor megkapta a
kert csomagot. A bizonyfteJcfttannak, hogy
ottjiirtunk...

Oner6b6l
Az eltelt negy het alatt a csantaveri Forg6

Mzaspar ezerszer is feltette maganak a ker-
dest: .Mi a jobb?" Ha a szill6nek halveiny
fogalma sines arr6I, hogy melyik fronton,
melyik IOvesziirokban,lalctanyabantart6zko-
dik a katonarw., vagy ha pontosan tu4Ja,
hogy hol es kik targakfogva.

! Iszonyu ez a feszillt varakozas. q;ak mUl-

I

nak a napok, a hetek egymas utan. Es kiJzben
szinte semmi sem tOrtenik. A seg£tseget kina-

! 16k--nemigen tolonganak a Voros<::si/lag utca-

I

ban. Nekik maguknak kell felkutatniuk azokat
az embereket, akik - ha el6bbre vinni nem is
kepesek az iigyet -, legatabb mondanak egy-
ket vigaszta16sz6t.

- Szinte az egesz napunk telefonalgatc1s-
sal telik. Mondtam is f&jemnek, hogy tatan
eletem 58 eve alatt nem nyitottam ki annyi-
szor a penztiircat, mint azeltelt egy Mnap- .
ban. Ez mind penzbe kerill.. Nem tudom,
meddig fuga meg a nyugd(Jamb61.Arra gon-
dolni sem meriink, hogy mi lesz akkor, ha
megkezd6dik a flunk iigyenek a kivizsgatasa,

ha megind£gak ellene az eljarast,es rlZetnilnk
kell itt is, ott is. Hasonl6 iiggyel kapcsolat-
ban eml£tetteaz egyik ismer6siink, hogy ezt
az egeszet 3000 markaval kell kezc.l£ni.Ha
va16ban £gy lesz, akkor nem tudom, hogy
L6rant hogyan fog kijutni a Mrtonb61, mert
nekem meg harmine markara sem futfa...

lYelkilIiik
L6rantnak rengetegbaragavolt. Legatabbis

(gy rutte.NahJan.Mertami6ta elvittek,kOzillilk
egy sem jelent meg a Vorosesi/Iag utcaban.
Senki sem erdekl6dottiranta.

Fel is kereiitem az egyik ilyen lelki bara-
tot. Nem volt otthon. De a sW ecfesanyJa
szavaib61erthettem: nem szeretne"ha a gye-
rek belekeveredne vaiamibe! \

Hasonl6 a tOrteneta kis baratn6vel is, alei

meg azt sem vallalla, hogy megfn,on4Ja:
hagyjak 6t beken. Helyette a megbeszelt
id6pontban elment valahova. Tatan ~t hiszi,
hogy edesdeden a/szik a lelkiismeret, (gy 6
nyugodtan kaMtot olthet, es tiivozhat. Nai-
van?

- A napokban L6rant egyik baraga .meg.
sz61ftott:,Kat6 neni, monc!Jameg a L6rinak,
hogy puszilluk, es mellette vagyunkJ' En meg
azt gondoltam magamban: Te, edes {,:am,ezt
konnyen mondod, hisz teged meg a katonai
kOtelezettsega161is felmentettekJ

De nem kell azt gondolni, hogy csupiin a

A VMDKszabadkaikOrzetielnOksege
szombatonmeglatogatlaa Forg6csaladot
SepseiCsabaelnOkkelbeszeltOnk;aid el-
mondta, hogy Dudas Karoly alelnOkkel
egyOttjartaka fiukertaQg6d6szOloknel.
EgyelorecsakemberiszohdaritAstvallalhat-
tal<,de termeszetesena tovabbisegitseget
is felajanlottak.Tartjaka kapcsolatotaz
idokOzbenfelfogadottOgyveddelis. Egyeb-
kent a csantavenVMDK-tagozatelnOket,
Forg6J6zsefetrokoniszalakfiizikL6rantek-
hoz,alertalsokezbolertesOlhetneka feile-
menyekrol,es az eddiginelszorosabban
fognakegyOttmukodni.

Tanulsagkentalert leszurheto,hogy
jobb kesobb, mint soha - de az is, hogy
jobbazonnal,mintmindjart.

cimborak lettek Mtlenek. Az az iga.zsag,
hogy a politikusok sem torik keziiket, labukat
.a bOrtonben sinyl6d6 magyar gyerek iigye-
nek erdekeben.

A Forg6 csatadban mindenki tagja a
VMDK-nak.Es a dolog nyi/vein ennyiben is
marad. (Mara mostani tenyallas szerint.) Az
erdekvedelmi szeroezet vezet6inek azonban -
ugy tUnik - mostansiig meg ennel is bolero-
sabb teend6i vannak, hiszen meg annyira
sem futotta az icU:jr1kb6I, hogy kezet szorCtsa-
nak az elkeseredett szill6kkel.

persze tu4Juk: taz£tani sokkal egyszerUbb,
mint azutan a csorMt kikOszOrillgetnL

Ha kell, elmennek 6k akar a vitag legtii-
volabbi csiieskebe is. Politizalni. Csakhogy
most itthon kellene talpra allni. Hogy meg-
marac!Junk.Most itthon is elkelne a poftJzas.
Az ekessz6tas..A harciassiig.A magyarkodas.

Gondoljuk mi.
Naivak.
Naivan.

5zab6 Angela


