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Identitas,

utveszt6kkel

BeszeIgetes dr. How Sandorral abbol az alkalombol, hogy neki iteItek
a Kemeny Zsigmond-dijat
A honap kozepen vehette at dr.
Hoill Sandor pszichologus es kozfro
Budapesten Glatz Ferenct61, a Magyar Tudomanyos Akademia elnokecOla Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapftvany Kemeny Zsigmond-dfjat. Az e!ismerest a kisebbsegi identitas fOlt:irnaban kifejtett tevekenysegeveI erdemelte ki. Beszelgetesiink
kozeppontjaban - a kitiintetks es a
lema id6szerusege folytan is - az onazonossag kerdese all.
. A vajdasagi magyar pirtok es mas
szervezetek vezetoi gyakran ejtenek
Slot az identitistudat megorzesenek
fontossigarol, s nemegyszer azt erzero, hogy tiszt:iznnnk kellene a fogalom tartalmat.
- Az embernek annyi azonossagi,
viszonyftasi kerete van, ahany tarsadalmi szerepe: egyszerre'vagyunk szii16k, Tisza-videkiek, magyarok vagy
szerbek, jugoszlavok, ujsagfrok, eur6paiak, Pszichologiailag az a termeszetes allapot, ha ezek a keretek nom
iilik meg az ember agyat, hanem mindig az keriil el6terbe, ami rODeos:amikor peldaul a fiatalok tavlattalansagarol van sIb, akkor a sziil6, Ha barmeIyik tartosan uralkodova valik, az
frusZtrdeiohoz kot6dik. A kisebbsegi
let gyakorlatilag olyan hatr;inyos helyzettel jar, ameIy allando frusltraciot
jeIent, ezert a kisebbsegben el6k szamara a nemzeti identitas allandoan
jeIen van: ha megszolal, mar ferrieD
neznek ra, vagy bamodas eri, vagy
csak 6 erzi. ugy, hogy emlatt hatranyt
szenved. Amikor a kisebbseg sorsa
rendezett, nincs nyomasnak kiteve,
akkor nem keriil el6terbe a nemzeti
idemiw, Ezert mondjak alt, hogy a
hataron tl>limagyarok ,igazabb', ,husegesebb' vagy ,nagyobb,' magyarok,
mint az anyaorszagiak. Erthet6 ez a
helyzet, hiszen ott olyan termeszetes
allapot magyamak lenni, mint Bulgariaban bolgarnak vagy Franciaorszagban francianak. Amikor a nemzeti
identitas egy nemzetben nagyon erOsenjelen van- mint peldaul az elmult
evekben a sz~~beknel :-,az egy feIiilr61 getjesztett. mesterseges febrofolas
kovetkezteben er6sodik eel, hogy valamitreD cselekvesre ravegyek. vagy valami ellen vedekezzen.

kultura!is erteket sajatft cl. Borzaszto
nagy tevedesben el, mort fOlmeresek
bizonyftjak, hogy csak szilard anyanyelvi alapra epfthet6 nagy ismeretaDrag. A kutatisok szerint egykor azok
a tanulok, akik keveset tudtak szerbiil,
s fgy keriiltek egyetemre Ujvidekre,
Zagrabba vagy Belgradba, a kezdeti
nehezsegeket kiheverve el6bb es jobb
eredmennyel
szereztek diplomat,
mint masok: a befektetett munka gyiimolesozott. Az idegen nyelven torten6 altalanos vagy kozepiskolai oktatis
nem nyUjt nagyobb tarsadalmi perspektfvat: ez is a kisebbsegi tudat egyfajta torzulasatjelenti.

nemzetek akkor is meg6rzik sajatos
arculatttkat. bar a szuverenitisb61 valamit biztosan le kell ad~i, de az nom
a nemzeti letet erinti. 19az, a kis, pI. a
skandinav orszagok felnek tOle. Ha
megis kart szenvedne a nemzeti jelleg, azt nom a globalizacio szamlajara
from, hanem a nyelvi-nemzeti kulturatio kozossegnek az er6tlensegere.
NEM NoTTONK FEL A NEMZETI
ERDEK MEGJELENITEsEHEz
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Vannak pirtjaink, nemzedtab
naes, amely ideigIenes. Mivel magyak
r:izbato al, hogy a lakossiig megsem
fi
igazan erzi kozvetlenill a tevekenyse..
"
giik eredmenyeit? Mire van meg abg
hoz szUkseg, hogy az identitis megiirg
lose ne "rabeszelessel" tortenjen, hab
nem termeszetesse v81jon?
b
- A most indulo demokratizalodask
ban az intezmenyh:ilozat kiepftesere
kellene nagy sulyt helyezni, persze ehhez gazdasagi hatter is kellene. A
leggyengebbnek viszoot abban erzem
magunkat, hogy nem n6ttiink eel a
fi
nemzeti
erdek
megjelenftesehez.
h
Nem tudtuk folmutatni azokat a gazk
dasagi kirokat, amelyeket elszenved0
clink tfz ev alatt, es azokat sem, amef
Iyeket Trianon utan elszenvedett ez a
nemzeti kozosseg. Feliink a nemzeti
szellemi gondolkodastol es a nemzeti
erdekek egyertelmu, vilagos es becsiiletes megjelenftesetol.
Nyugaton
penz all rendelkez~siinkre, de nincs
kompetens testiilet, amely a tamogag
- I tast
megpalyazhatna.
A partoknak
0
erre nincs meghatalmazasuk, az emk
Dr. Hoill Sandor
berek a programjukra szavaztak. Nem
k
szabad nemzeti tanacsot hazudni, akAsszimibilni nem lehet bruta!is el}
kor jobb nom csinalni, melt viszalyt
nyomassal, mert az revoltot vale ki. A sziil. Nem nekiink kell kitalalni. hogy
korabbi evtizedekjo peldaval szolgalmikent valasszuk meg, hiszen Maoak erre: akik eI tudtak magukat hatagyarorszagon es masutt is miikodnek
rolni magyarsaguktol, nom tulajdonfkisebbsegi onkormanyzatok. Kozvettottak ennek kiilonosebb erteket, ha}
ten szavazassal kell valasztanunk, de
landoak voltak egyjugoszlav identit:isnom magyar nevjegyzek keszftese aIkeretet magukra olteni, abban elni es
tal, amikor ez ellen meg Magyarorszagondolkodni, azok szamara megnyflt
gOD is tiltakoztak a kisebbsegek, mic
a fe,Iemelkedes lehet6sege.
szolnanak itt, ahol nemregen meg ha19yvan ez azokkal a ,szfnfoltjaink',
lomra oltkk az embereket. Ha a szerkal is, akik ,atalltak', s nemzeti ko~osbek is szavaznak, hat tegyek, legfolsegiinket kepviselve alkut kotnek a
b6riinkre, mivel jol megfizetik 6ket. A jebb meger6sftik ezzel, hogy sziikseg
van az Byen onkormanyzatra.
MM- .t
legveszelyesebb dolgot muvelik, nemmegv:ilaszthattuk volna, es sziikseg is J
csak alert, melt ninesenek folhatals
ASSZIMILALO HATAsU-E
lenne la. Kompetens szervezet nelkiil
mazva, hogy egy nemzeti kozosseget
,
ADIKTATURA?
kepviseljenek es feje folott alkut kos- a Nyugat nom cud segfteni. Fonnall a
h
felelem, hogy ebb61 baj lesz. Pedig a
Ertelmezesem szeriot tehat ki- senek, hanem alert is, melt koramkisebbsegi nemzeti onkormanyzat a
sebbsegi helyzetben jo, ha eloterbe
sem mindegy, hogy egy sorstars, esej
minimumotjelenti
az europai integkerii1 az identitis, amikor a vedeketiinkben egy magyar jelenti-e ki, hogy
r
ralodashoz. Nemcsak az identitissal
lest szolgiilja. N eIkille kiesiink a nema legnagyobb jogokat elvezziik a vila,
van
gondunk,
hanem
a
cselekvesi
alzed kozossegb61. Mi az oka annak,
gun, vagy a tobbsegi nemzet kepvisekalmatlansag kovetkezmenyeit is viselhogy ez gyakran megtortenik, hogy
16je. Az el6bbi meggy6z6bb, s emiatt
niink kell.
beolvad a kisebbseg egy resze anakenyes es veszelyes.
FODORIstvan I. g
Az emberi jogok szempontjabol,
gyobb kozossegb~? Asszimil81o hatiiso-e a diktatora? Es vajon miert tortede szakmai-tudomanyos tekintetben
nik meg, hogy magyar kultUr:in nevelsem szabad, hogy gondor okozzon, ha
kedett ertelmisegi egyik naprol a maaz emberek bizonyos szazaleka egyik
Mlando sorozatunkban vasamapo
nemzetb61 a masikba vandorol, elsikra peldaul a tobbsegi nemzet nacihetnek eel egymasnak kerdesekeL A ]
onalista pirtjaba ill?
hag)ja nemzeti-kulturalis kozosseget.
resi fel, aki valaszol a feltett kerdesre.
Mindig fgy volt, fgy is lesz, es nom is
Sajnos az elmult evek jeIeztek,
kerdest tehet eel egy altala kivalasztott
hogy a hataron kfviili magyarsag nemrossz. A baj al, ha egyiranyU folyamatfolytatodik a kerdeslanc.. Mult vasama
zeti strukturaja mar az elesatolas k6- ta valik a beolvadas. Ez mar nom ternieljozsef, a Daniel Print nyomda tu]
vetkeZteben megseriilt, seriilt akkor,
meszetes, mertyolitikai es gazdasagi
pedig dr. Ribar Belahoz, az Ujvideki [
amikor eIszedtek a bankokat, foldekiszolgaltatottsag vagy jogfosztottsag
imezte kerdeset.
all mogotte.
ket, gyarakat. az ertelmisegieket peDANlELJozsef azt szeretne tudni,
dig eIuztek. Egyfajta csonka tudatallaA GLOBALIzA.CIOROL
Mi, aIcik karoltve, o.nzetlenill tiimo
potban es gazdasagilag kiszolgiiltatva
Nem tulajdortitunk-e - a magyar
got, annak iskoliiztatiLsaban es muvel.
keriiltfmk kisebbsegi heIyzetbe, Ez a
snnk
erdekeben tessziik. On szeriDt
partokkal
es mas szervezetekkel
hatrany fokozodott azzal, hogy heegyiitt - tUl nagy jelent6seget a nemIyenkent hianyoznak az iskolaink, az
hogy minel t?hh tanult fiatal nevelii<l
DR. RlBAR Be1a: - Ki kellene b6,
zettudatnak? A szocializmus ugyanis a
anyanyelvi teve, a szfnhazak...,es minprolew mtemaclonalizmus jebzavat
del felgyorsftja a nemzeti szellemisegtel. Ugyanis az egyik kezemen meg n
tUlle a zaszlajiira, a nyugati viliig penek a sorvadasaL S egyszer elerkezik
segelyez6 Egyesiiletet tamogato vallall
dig globalizaciorol beszel.
ahhoz a pomhoz mindeD csabid,
sze Nandor es fia, valamint a CommeJ
- A nemzetek elhalasarol szolo
hogy foltegye a kerdest: Nyujt-e valasfti az UDE-t. Onok mindannyian uj'"
mByen tarsadalmi tavlatot szamara a marxista elmelet utan eppen diffetobb mint harminc vajdasagi helyseg
a nemzetek
peldaul
a
magyarsaga a felemelkedeshez, vagy rencialodtak
Temerinbol 23, Tiszakalmanfalvarol
bolgiir es macedon, meg sok mas -,
sem? Sokan arra a megallapftisrajutkot tamogatunk, es hiszem, hogy ezoak, hogy nem, tehat a magyar kozos- ahelyett, hogy elhalasnak induhak
olyan vallalkozok. akik megengedhet
segtul vegkepp elhatarolodnak. A ha- volna. Nem is hiszem, hogy ell a folyanyUjtsanak diakjainknak. A masik dt
ralom itt is es masutt is rajatszik erre,
matot meg lehet allitani. Identitiszaelosztasa a diakok kozott. Ha valaki r
s fgy indul meg az asszimilacios folya- varbol szarmazik az a szerencsetlen
autovaljon a segelyert, vagy pedig a
gondolat, hogy a nemzeti kozosseg
mat. Aki fgy tesz, azt mindig valami
kavehazba hfvja, hogy megvendegeljt
elony remenyeben teszi: nem magyanom kepvisel erteke!. PeJd"nak vehetcigarettara
kohl azt, az nincsen rnzoJ
nil from ki a nevemet, ez mar valami jiik a szlovenokat. Ok sem az egyeni
folytan megis tamogatisert folyamod
hatteralku targyat kepezi.
emberi jogok sikjan ertek el magas
tek is el6fordulnakJ A papfrforma s;
fejlettseget, hanem a nemzeti kozosA beolvadast serkenti az a teny,
igazolas) rnzorulnak a segelyre. de n
seg erdekenek a felismereseve!. Azok
hogy a hatr<inyos kisebbsegi kozossegzolast adnak, amilyet az illet6 ker. 'A
nek a nyehi-kulturalis erteke az adult
a vajdasagi magyarok is tevednek,
legkirivobb csete egy szabadkai orvo,
allamon beliil alacsonyabb rendu,
akik all hiszik, hogy az egyen vagy a
szeptemberetOl decemberig 4000 din"
mint a tobbsege. Tehat a tobbsegi
csalad elegend6 a felemelkedeshez. A
keresztiil szerz6deses alapon Nemel
kozossegi erdek felismerese nelkiil
nyelven iskolaztatja magic, mig anyanincs tartos fellendiiles, amikor a
ezenfeliil az Apaczai Kozalapftvany is
nyelve konyhai hasznalatra
szorul
oak ellenere, hogy a diaksegeIyez6k
vissza: ertekes aI, amivel boldogulni
nemzeti kozosseg egesze siillyed, retudok; ami nem szolgalja folemelkehogy csak egy diaksegelyezonellehet
menytelen a vergodes.
,
desemet, az ertektelen, Melyen atitatis beadta a kervenyt, ami a kapzsisag
Nem hiszem, hogy a globalizacio
la kozossegiinket ez a folfogas, A szii- valamilyen jellegtelen,
Jov6 vasirnapi szimnnkhan dr. ~
pudingszeru
16 azt hiszi, hob'Yhaszerb nyelven iskomazott egyetemi tanimak tesz eel ke
kepzodmenyt jelent. Ha az Europai
K(>7()ssege~:seges v,\Ilalkozas lesz. a
I.iztatja a gyermcket. a fiatal lIagyobb
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