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H6di Sand or, a Jugoszlavia bombazasa cfmu konyv szerz6je: "Nagyon sulyos tonenelmi mulasztast kovetcti.nk el."

Delvideki Illagyarok a balkani viharban
SINKOVITSPETER

Marcius veget61 kOzel nyolcvan
napon at taItott a baUcinl leeke,
a NATO.gepekfolyamatos lama.
dasa, melynek nyoman hldak,
utak, gyarak es lak6<piiletek val-
tak romhalmazza. Ra harom
hette - paradan gyorsasaggal- a
t6tfalusi Logos magannyomda
j6voltabOI megjelent egy vaskos
napl6regeny Jugoszlavia bom-
bazasa cimmel. Szerz6je nom is-
meretlen a felvideki 0lvas6 el6tt

sem, hlszen a VMDK alapit6 tag-
jakent, majd alelnakekent kaz-
eletl szerepet is vallalt: 6 a meg-
aIkot6ja a vajdasagl magyarok
els6 s voltakeppen maig erve-
fires auton6mlakoneepci6janak.
Jelenleg a Magyarok Vilagsza-
versege Karpat-medeneei Regi6-
janak alelnake. A mar huzamo-
sabb ideje Adan ela H6dl Sandor
a banatl Nagyt6szegen sztiletett

1943-ban, pszicholagiai tanul-
manyait Ujvideken kezdte, majd
a budapesti ELTE balcseszkanin

mast'kavetik az etnikai konllik-
tusok. Koszov6 sorsa most inte-

zadik, s talan egy napon a rabbi
itt el6 kisebbseg is elaterbe ke-
rill. Meg kell ertenunk, el kell fo-
gadnunk a konlliktuskezelesnek
ezt a lepese61 lepesee tartena
szabalyat.

Mllyenek most egyoltalon az
oselyelnk? A VeJdasligban nem-
,oglben megalaku" az Idelglo-
ne. Magyar Nemzeti Tanocs.
Az a kerdes, bogy ebben a tesru-
letben megfogalmazOdnak-e
majd nepessegOnk egeszenek ta-
rekvesei, eikepzelesei. Ha ez
esak egy retegnek, esoportnak az
akarata, akkor az egesz a vissza-
jara fordul. A Magyat Nemzeti
Tanacsbal nom lett volna szabad

kiszoritani a civil szferat, az egy-
hazat, az emigraci6t, kOlas eel-
jaInk nelkuliik nom karvonalaz-
hataak. Nem kellene felni az
ujabb erak bevonasat61. Ez a tes-
rillet igy lenyegeben nom mas,
mint egy ujabb pattf6rum. Te-

H6di Sandor: "Az
indulaskor mind-

annyian azt hittiik,
hogy a panos on-
szervez6des valik

majd nyer61appa,"

folyratta, ott doktonllt, majd ezt
a cimet a zagnabi egyemen is
megvedte. A baeskaI Adan mun-
ka-, majd kllnlkal pszlchol6gus-
kent dolgozott, ez id6 tiljt a",\II6
kutat6Mnt folyrat vizsgalOdaso-
kat, mindenekel6tt az asszimila-
ci6- es kisebbsegkutatas, a tarsa-
dalml devianciak es a csoportle-
lektan tertileten. Eddlg tueamyi
kanyve jelent meg vajdasagi es
magyarorszagi kiad6k reven.

Mlart olyan nehoz a BalkSnon
boIe)eznla hobo,iik 8OrozatOt?
A NATO is ugy eseleksz!k, mint
az ember; mindlg esak a soron
kavetkez6 feladatra kepes kon-
eentraIni. Horvatorszag utan
Bosznia kerdeset rendeztek, am
Daytonban a bekeszerzOdest ugy
katattek meg, bogy abban swt
sem ejtettek Koszov6r61, holott
vilagos: ebben a tersegben egy-

hat: ami nom epitkezes, azt nom
kell er6ltem!. Mindenja szandek
ellenere ugy gnndolom, a ta-
naesnak az ilyen fortnoiban val6
megalakitilsa atgondolatlan
volt, belulr61 is, bar ugy sejtem,
letrejattet kivillr61 szorga1maz-
tal<. Nem volt szereneses ez a
forszlrozott dojos, s a mi ugyiin-
ket mindez nom oldja meg.

Szelosabb artalemben vava: az
anyaonlZligtol le.olasztott ma-
gya' nemzetro..ek holyzoto
mlndmolg megoldatian. Erre kii-
Ion '010- van az MVSZ K8~
pat-meden..1 Ragl6Jonak ala~
nokekSnt Is. Sze,lntad mllyen
kaplot vazothotna celhoz?
Dgy gondolom, erre nom lehet
altalanos vaIaszt adni, sem ter-
ben, sem id6ben, nines olyan re-
cept - a hasoni6sagok ellenere-,
amely mindenutt a1ka1mazhat6

lenne. S vaItoza az is, ml tiinhet
elerhet6nek vagy eelszeru cse-
lekvesl magatartasnak. Ezuttal
inkabb felideznem a kilencvenes

evek legelejet, amikor megindult
a hataron ruli magyarsag sorai-
ban az anszervez6des. Akkor

peldaul letezett egy adott hely-
let: az auton6miakoneepcl6kat
kidolgoztuk, ugyszinten esuesln-
tezmenykeor lettejatt a karpat-
medeneei magyar kisebbsegek
f6ruma, ahol egyeztettunk, egy-
sz6val keszen alltunk arca, hogy
a politikai igenyeket megjelenlt-
suk a nyugati kazvelemeny elatt.
Ehhez kerrilk a magyar kormany
tamogatasat. Az elso nagy esala-
das Itt err bennunket. Kezdeme-

nyezesunk a kormanyza MDF
akkori politikaja folytan megbu-
knIt; olyan felelmek miatt, hogy
az auton6miatarekvesek prezen-
talasa a kamyezo orszagokban
felelesztene a kisaorantreflexe-
ket, ugymond, ismetasszefogna.
nak Magyarorszag ellen, amely
nehez helyzetbe kerillne, s a ha-
tilron ruli magyarsag is nagy
megpr6baltarasoknak lenne ki-
love. Mi azt talaltuk mondani,
ne feljenek Budapesten helyet-
runk, mi tudjuk, bogy meddig
mehetunk el. A nehal Antall J6-
zsef minlszterelnak vegOl is nom
adta aIdasat; 0 aznin ktilan-kli-
lan hajland6 volt a kisebbsegl
szervezeteket fogadni s tarekve-
seikral tilrgyalnl, de a kazas aka-
rat megnylivanulasalg nom ju-
tottuttk el. Erzesem szerint, visz.
szapillantva, nagyon sillyos tar.
tenelmi mulasztast koverrilnk el.
Ha akkor megtesszUk a ceIrave-
zetalepest, ma sokkal kOnnyebb
helyzetben volnart!<.

A I_moban I. orzakeny V08Z-
-geket ..en.ado vajdaa8g1
magyerslig - hat partra szakacl-
va - megosztott, a hoboriik a.
mozg6sitasok folytOn megf,;.
lemlitett, a cMI ..ervozetok ap-
poll hogy csak klbonlakozoban,
klisOsben ugyanakkor az onlZlig
demokratiz8IOdo.., nom bosza~
ve a polglirhaborii ,ealls .e..,;.
Iyarol. Hogyan opitkoznlllyen te-
laJon? .
A legf6bb good - s nom csak na.
lunk -, bogy a polit!kai eletben
hianyzik az idankenti szamvetes,
a helyzet enekelese, az elmillt
evek tapasztalatainak, ismeretei-
nek asszegzese. Va1ahogy min-
dig a nnllarol az indulas, felelas-
seg es tanuisagok neJktil. A feji6-
deslelektanb61 peldaI6zva: ba
Igy cseperedne fel egy gyerek,

Feloszla,"sa es polgari erove valo alalakulasa elatt, szeplember 19-<;ngyazelmi parader tarto:
Pristinaban az UCK. eTK/A'

semmire sem menne. Visszajel-
zesek, szamvetesek nelktil lehe-
tetlen elabbre lepni. Hasoni6an
van a kisebbsegi politikaban, egy
ilyen elemzes azonnal feiszlnre
hozna nehany fontos dolgot, ta-
pasztalatot. Peldaul: az indu1as-
kor mindannyian azt mtriik,
bogy a partos anszervez6des voI-
lik majd nyer6lappa. Nevezete-
sell, ha parlarnentl kepvisel6ink
lesznek, mondjuk, Bukarestben,
Belgnadban es Pozsonyban, ak-
kOr mar a megoldas ugara lep-
tiiuk, s esak !d6 kerdese, bogy a
helyzetiink rendez6djek. Vnltak
ugyan inr6 es figyelmeztet6 jelek
a partosodasi modellel szemben,
de azokat nom vettiik igazan ko-
molyan; a partokon, a megmer-
k6zeseken volt a hangsuly. Tiz ev
tavlatilbOl be ken laml, bogy -
letszamunkmll fogva - akarhany
kepvisel6nk jut is be a parla-
mentba, harom, hat vagy kilenc,
soha nom leszunk a merleg nyel-
ve (vagy esak egy pillanamyi
helyzetben), amit kamatoztami
leheme. Sw nines arr6I, bogy
sziiksegtelen volna a polit!kal
eletben val6 reszvetel, anarnpol-
Sari jogon ilyen formaban is meg
kelljeleniteni kisebbsegi erdeke.
inket. De nom kizar6lagosan. Fel
kellene ismemOnk egy mIIsik ta.
rekvest is: egy nemzeti kOzasseg
egeszenek az erdekeit kellene va-

1amilyen s:oovetsegi, szervezeti

szinten lattami. Nem partos aIa-
pan. Hanem a partok falatt anva.
Ma ennek nagy sziikseget e$ ma-
nyat erezzOk. A vajdasagi ma-
gyarsagnak nines ilyen szerveze-
to. Ha lenne, akkor a nernzetkOzi
porondon is nagyobb sUllyal tud-
mink Mpviselni keveteleseinket.
Ra kellene jannOnk arca is, bogy
a partos szervez6dessel elbanya-
goltuk a kOz6ssegszervezest; ab-
hoz, bogy egy kOzasseg mUkOd-
jan, ezemyi mas intezmeny,

Szazezer vajdasagi
magyarvolt

kenytelen elhagyni
az orszagot,

egyestilet, klub, szervezett gaz.
dasagi elet es tilrsasagi kar kell.
Ha ezek nom eleter6sek, akkor a
part is csak egy szappanbuborek,
nines magatte igazan cirsada1mi
bazis, tarekves. Es ez esetben a
politikaI anszervez6desnek sinos
uninp6tlasa. Minderre nom fek-
terrilnk hangsillyt, Igy a civil szfe.
ra naJuttk most Igen gyengen an.

A kapot hogyan Iohotne mOgto~
JosabbO tonnl?
Szerintem gazdasagl vonatko.
dsban sem vizsgaItuk meg pel-

daul a tulajdonvisznnyok kef
deset: milyen karokat szenved
tiink el, mit leheme abbOl eK
tanenelml fordul6pont eseter
visszakapni vagy javunkra for
ditani, egysz6val hosYan lehet
ne mas aIapokea helyeznl ki
sebbsegi lerunket - ez peldau

sokkal perdont6bb, mint a pan
dekeetumnk sokasaga. Dj era
forcasokat kellene tehat bekap
esolni. lIyen vontkozasban fan
to,nak tartom megjegyezni
bogy az otvenes evekt61 kezdo
d6en ktilanoow kenyszeritJ
okok miatt, a legut6bbl tiz esz
tend6ben pediS a haborut61 va
16 felelem, a psz!choterror vaS'
a munkahely elvesztese folytar
tabb mint szazezer vajdasag
magyar volt kenytelen elhagyn
az orszagot. De az uj hazajukbi
val6 beilleszkedes ellenef<
szivben es lelekben megmarad
tak vajdasagi magyamak. Ren
geteg eselekv6 energlaval fen
delkeznek, s nagyon sokat tud
nanak tenni ertiink, anmagu
ken, valamennyiiinkeIt. 6ke.
mar res be kellett volna kap
esolnl a polit!kal anszervez6
desbe. Ezt esinaItak az aIMno!
is, a horvatok is, a muzulmanol
Is, mindenkt. Nagy mu1asztils
hogy az emigraci6ban rejla era'
kazassegOnk erasitesere nerr
pr6baltuk meg mar eddlg ir
hasznosltani.

Ronald Reagan csillaghaborus alma feledesbe meriilt, helyette a raketaelharit6 rendszerek reneszansza varhat6

Raketabefogo-terva Tavol-Kelet biztonsaga vegett
DEAK PETER

Ajapan kOrmany arca kenysze-
rtiI, bogy egyre rabbet foglal-
kozzon az orszag biztonsaga.
nak es vMelmenek Mrdesevel.
Ezt a lepest az tette sziikseges-
se, bogy a meg mindlg ortodox
kommunista iranyitasu es mili-
tarista Eszak-Korea nuklearis
robban6fejek szaJllrasara a1kal-
mas nagy hat6tavolsagU rrtketat
fejlesziett es pr6baIt ki, s ennek
soran a raketa japan terlilet fo.
latt athaladv. "landol'" a ten.
gerben. Az esetre reagaIva a sz!-
getorszag kOrmanya 1l,gy don.
tott, bogy az Egyestilt Allarnok-
kal egyiitrmUkOdve meggyorsit-
Ja egy olyan rendszer kifejlesz-
reset, arnely alkalmas a tamad6

nuklearIs raketak befogasara.
Ez a rendszer - elter6en Ronald
Reagan nyolcvanas evekben
dedelgetett, meg nom val6sult
"esillaghaborus" tervet61- kiza-
r6lag regionalis jellegU lenne. A
kerdes a tavnlabbljav6ben Izea-
elt, sOt magat az Egyestilt Ana-
mokat iskOzvetlenill erinthetl.
Izraelt ugyanugy regionilis vi.
szonylatban, mint. Japant, de
magoinak az Egyestilt A1lamok.
nakls nagysziiksege lehet a Rea-
gan-fe1e e1kepzelesre. F61eg
azen, meet ogres orszagok, pel-
daul Eszak-Korea vagy eppen-
seggel Iran, ugy fejleszthetlk to-
voIbb nagy bat6tavolsligU rrtke-
tilt, hogyezekkeI az USA teru-
letet is elechetilt. Az amerikaiak
ma Is hasznaJnak rrtketaelharit6

rendszereket, els6sorban kill-
faldre vezenyelt esapataik ve-
delmere, peldaul a Koreal-fel-
szlgeten vagy a Perzsa-abalben.
A reginnalis rendszerek aIapul-
hatnak szarazfaldre. telepltett
Patriot raketaelharit6 fegyvere-
ken vagy a tengereken had-
rendbe allitott fegyverrendsze-
reken, anielyek a hatalmas ere-
jd Aegis radarral felszerelt hadl.
haj6kon kaphamak helyet. A m'
deghaboru Idejen az antlbal-
lisztikus fegyverrendszereket
szerzOdesekkel kOrlatoztak.
Most azonban, bogy elmillt a hI-
deghaboru Id6szaka, f61eg az
Egyestilt Anamok hajlarnos ar-
ea, bogy ketsegbe vonja az
antiballisztikus fegyvereke61
swl6 szerz6desek ervenyesse-

get az emlltett es esetleg mas
orszagok okozta fenyegetesml-
att. Ezzel szemben Mosakva
hajthatatlan maradt: ellenz!
barmilyenraketaelharit6 vMel-
mi rendszer kifejleszteset.

MoszKValallitas

szerint a megren-
de16 Szlovakia

lett volna.

A Tavol-Kelet katonapolitikaI
kerdeselvel an Osszefiiggesben
egy botrany is: Kazahsznin poli-
tikaI vitaba bonyol6dott a Kore.
.al.fe1szlget Mt aJIamaval, 21
MIG barci reptil6gep Esznk-Ko-

reanak rortent illIt61agos szanl-
tasa iigyeben. Ez termeszetesen
Del-Koreaban tiltakozast vaItott
ki, amelyet Kazahsztan nom vett
nil komnlyan. Az alma-atai klil-
iigyminiszterium bejelentette:
vizsgaJatot inditottak, val6ban
eladott.. egy kazah tBrsas8g
ilyen reptil6gepeket Eszak -Kore-
anak. Valami megiscsak igaz le.
het a dologban, melt a kazah el-
nak menesztette a hadiigymi-
nisztett es . hadsereg vezerkari
f6naket, mas magas rangU tiszt-
visel6kkel egyiitt. Az ugy kezd..
te marciusea tehet6, arnikor az
azerbajdzsani varnhat6s1ig al.
ka1mazotta1 egy KazahszninbOl
erkezett ocosz szaJl!t6gepen hat
MIG barci reptil6gep tartozeka1t
talaItak. A kazah bat6sligok kO-

z6ltek, bogy a gepeket Bosznia
Hercegovinaba akaIjak szaJl!ta.
ni, persze megserrve ezzel az
ENSZ aItal elrendelt fegyver
szaJl!rasi embargOt. A szaJl!t6.
gep szemelyzete azt illItotta
bogy a gepeket Eszak-Kore<lna>
szantak. Mosakvai illItIIs szerint
a megrendel6 SzlovBkia, Ka.
zabsznin szerint Csehorszag. A
sza1lirtnoinyt visszaktildtek Ka
zabszninba, a rejteIy megnldat
!an maradt. A kazah hat6sligok
mincl.nti1g kersegbe vonjak.
bogy a barci repill6gepeker
Eszak-Koreanak akartak e1adni
Del-Korea viszont illIga, infor
maci61 szerint Esznk-Korea 13
barci repill6gepet voIsOrolt eg)
volt SZO\jer tagkOzaIrsasOgtl
ez pedig Kazahsztan.


