...
_.~"uav

j

6'

12th or JUIV "i'iy

MAGYAR ELET

Hungarian Life
~z AUSZTRALlAIMAGYARSAGEGYETLENHETILAPJA
No 0'7
15 Jul 1999
Csapo 'Endre

Printed ost a

roved

.

-

.

Price $ 2.00
~

.

THE ONLY HUNGARIAN WEEKLY IN AUSTRALIA I

PP 34903400008

~ag~ar jov~kepeg~
haborus naplo nyoman
Multheti irasomban a magyar kill.
politikar6! igyekeztem elemz6en swlni
A nagy kerdes, amire valaszt szeretnenk kapni: mit varhatunk el es mire
szamithatunk a magyar killpolitika reszer61, hiszen az ors7.ages a magyar nep
sorsaert esak a torvenyesen megvalaszton kormany killUgyi szervei swlhatnak olyan f6rumokon, ahol az orszagra kihat6 dontesek szilletnek. A
mUlt hell elemzest gyakorlati pelctakkal
es megnyilatkozasokkal kivanom folytatni annak erdekeben, bogy a bemutatott elmeleti kerenel szemben ernkelheto legyen a gyakorlat igy ennek
az irasnak esak osszeallit6ja es szeljegyzeteloje leszek, akiket idezek, teljes ertekii valaszt adnak mindeD Cantos
kerdesUnkre.

noAmagyarsag mind a hatarnak ezen
az oldaJan, mind a hatarnak a tUloldaJan
letargikus auapotban van...
noAposztkommunista baloldaJ es az
uj baloldaJ Magyarorsz3gon nyomaszt6
folenyben van, es ez a nyomaszt6 fOleDye egy autoriter tipusu hatalmi dominaneia kiaIakulasanak lehetoseget hordozza magaban. Felo, bogy evtizedes
kenyszerpalyara
fog keriilni ennek
eredmenyekent a magyar nemzet es a
magyar tarsadaJomno
..A magyar aJ.Iam,a magyar killpolitika szabadulni akar a hataron tOli ma.

gyarokt61, durvabban fogaImazva le
akarja rugni magar61 a hataron tUti
magyar kozossegeket Az aJapszerzOdesek peldaja egyertelmiien bizonyitja
Magyarorszagon az ujsagir6k olya- ezt...
...Es sulykoljak, intenziven sulykolnok mint a piaci legy - a tobbit tudjuk
Nehany h6nappal e7.elott azt firtattak, jak, a hataron tUli magyarok ertsek
bogy tulajdonkeppen ki a fOnok ~ kW. meg, bogy nekik is az a j6, ha lerugja
Ugyminiszteriumban. Ugy ion ki a fir- oket magar6l Magyarorszag, mert eztatasb6l, bogy nem is annyira Martonyi altal bekeriil Magyarorszag az eur6pai
Janos kUliigyminiszter, hanem sokkal integraci6ba es utana maid esurraninkabb Nemeth Zsolt kiiliigyi aIlamtit- esOppen a hataron Ilili magyar k6zossekar a meghataroz6 sremelyiseg. Ez mar geknek L~.Es erre van folfiizve az alaplatatJanban is j6 hir volt, hiszen el6bbi a szerzOdes, erre van fOlfiizve a vizumKadar.idok kUlUgyiszemelyisege, mig kenyszer es mindeD kisebbsegellenes
ut6bbi fideszurfi leven mar nem Moszk- intezkedes...
...Ez a tipusu erveles teves, es aki ma
vaban tanulta a diplomaciat. IsmerkedjUnk hat meg kezdesre Nemeth Zso/t azt mondja, bogy lehet Eur6paba integral6dni a hataron tUli magyarsag lerugondolataival:
...Nem lehet nem7.eti egyseget te- gasaval, az felrevezeti a kozvelemenyt
Vegytik csak a legfrissebb pelctat, Szloremteni akkor, ha nem kell6en integralt
a magyarorszagi, illetve a hatarontUti
vakiaet Megkotoniik az aIapszerzodest,
es azt tapasztaljuk, bogy soha nem lamagyar politikai elit...
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toll vehemeneiaval ujulnak ki a magyarsag elleni rnmactasok...
Ezeket nem Nemeth Zsolt auamtitkM mondotta, hanem Nemeth Zsolt ellenzeki kepviselol995-ben Szekesfehervaron, a Svajci Magyar Irodalmi es
Kepzomiiveszeti Kor Tanulmanyi Napok elmii rendezvenyen. Ismerve a politikusokat, nagy killonbseg, bogy valaki
ellenzekben van avagy kormanyon.
Minden kormany megorokli az apparatust, es valahogy a magyar rendszervalt3snak sajatossaga, bogy a nem kommunista kormanyok nem tisztogatjak ki
a miIriszt~rium hivatalait a bolsevlstakt6L Elegge kozismert, bogy a legroszszabb iIyen tekintetben a kiiliigyminiszterium. Most legut6bb a Nyugati
Magyarsagban olvastuk az aJabbiakat:
,A kiiliigyek teren jaratosak tobbsegeben szinte altalanos az a meggyoz6des, bogy ebbeD a miniszteriumban
meg kormanyvaltas rem volt, nem bogy
ennel t6bb. Ennek a meggyoz6desnek a
helyesseget felszfnre hozta a NATO es
Jugoszlavia szembekeriilese, aminek
kovetkezteben a politizaJ6 kozvelemeny
elott teljesen leszerepelt a kiiliigyminiszteriumi garda. Eloszor azt hangoztattak, bogy a koszov6i problema nem
azonos a vajdasagi helyzenel, hiszen ez
ut6bbi helyen bekesen es harmonikusan
el egyiitt 26 nemzetiseg, nines semmi
good. Ezt a hamis helyzetertekelest
6rankent bemondta a radi6 es nyugati
hiriigynoksegek is atvenek
Amikor a hivatalosan terjesztett vajdasagi idiIIikus auapotok valOdisagat
egyre lobbeD ketsegbe vontak, akkor a
miniszterium az ottani magyarokra mutogatoft, bogy Ok tudjak igazan megmondani, mllyen a helyzetilk es hogyan
kivllnnak az esetleges gondokon segftem- azaz a miniszterium ismet strucc

XLIevf. 26. szO
Gaal Gyula

Onmagunk

buvoleteben
Derillat6

vagyok,

igaz, most mar nem

annyira. Angolul szepen hangzik a
guarded optinUsm, de megiscsak fekezi
bizakodasunkat. Mi van korillottiink
ezen a viligon? Uthatunk biivos naplementet, amon dallam helyen iitemre
rangat6w torzonborz fiatalokat, fiist6t
okad6 jarmiivek kOzlekedesgatl6 falanxait az orszagtitim, a tengerparton korg6 hassal napow munkanelkillieket,
csak a felenk gomolyg6, vesztj6sl6an
stilet felhOket nem veszi eszre szemiink

ra, s igy a meg dolgowkt61levont ad6oss7.egek keptelenek lesznek fedezni a
munkanelkiiliek, oregek es gyerekek eltartasanak kOltsegeit Ugyanakkor FOldUnk elelrniszerkeszletei es erotartale-

f<aielegtelenek lesznek az bsszlakosslig
taplaJkozasanak es alapsziiksegleteinek
biztositasara. Mindez megtortenhet
mar unokaink eleteben, mert 20S0-re a
nepesseg IG-12millliirdra szaporodik.
A bOlesek mar megjovendoItek az id6sek es a fiataJok haborujat a kozepkoru
Kaptunk egy tokeletes bolyg6t, sok mll- dolg0z6k adOdolliirjaiert! Elkepzelheto,
li6 ev utan a protoplazmab61 felkiizdot- bogy a 21)()().esevek derekan mar evszatiik magunkat, birtokba veniik a Foldet zadok 6ta folyik a kiizdelem az aggases alaposan tonkretettiik! Mennyivel
tyan ezredek es az ifjak csapatai kOzOtt.
szebb lenne a viIag, ha negylabon ma- A fiataJok onbizalma es a csontbrigadok
radtunk volna: dus erd61<,csOrgo pata- tapasztalata barmelyik oldalnak kedkok, tiszta levego, vegtelen kek egbolt, vezhet. Egyelore azonban j6 hirem van
ooseges novenyi eledel, de a husert ak- kortarsaim reszere: az eselyek kitiin6ek
kor is meg kellen dolgozni. Nines tele- arra, bogy aranylag nyugodtan eJjiik le
vizi6, fogkefe, iras, beszed, nines se in- maradek idonket. Nem is lenne tisztesdonez, se szerb, sot azt rem tudtuk vol- seges affele utlinam az 6z6nviz bUcsu.
na, bogy egyaltalan vagyunk. Persze val tavozni e viIagb61, amikor mar egeezen nem erdemes tiinodni, mert mar szen onhonosan erezzUk magunkat benkesii, de igaza lehet a kOltonek, bogy az ne. IttJetilnk folyaman kitapasztaltuk az
ember ff1ja f6/dnek. Mindent feldul- erzelrnek es auapotok hullfunzasat, s tatunk, de ha mar vagyunk, tudnunk'kel- lan a masokba veten bizaImunk csal6lene, bogy most mit is csinaljunk. Is- dasai voltak nehezebben elviselhet61<.
merve onmagunkat, val6sziniileg hagy- MAris nosztalgi3val gondolunk vissza az
juk, bogy sorsunk sodrasa adja meg az eddig lepergen esztendOkre, sOt tudjuk
iranyt.
azt is, bogy val6sziniileg tovabb fogunk
Okkallehetiink biiszkek az emberi ge- eln~ mint azt el6z61eg gondoltuk volna.
de ez esetben - ismet ellentmonilaniusz megaJllthatatlan sziporkazasara
es esodalatos eredmenyeire, s az ezen sosan - miert mergezzUk rendszeresen
keresztill rendelkezesiinkre au6 munka- onmagunkat?
Napjainkban sok sw esik az elelmikonnyito eszkOzOkrees 3ramvonalazon
hasznalt vegyi
k6zszo1galatokra. Azonban aJljunk meg szerek tart6sitasara
anyagoknak az egeszsegre val6 arta/egy pillanatra: Foldiink lakossagat
mas
hatasIIr6l
MtaIaban
erre nem sok
196G-ban 3 mjIlli\rdra becsiiItek, ma 6
D1iIlliIrdkoriiI van. FOkent azert, mert
viligszerte esokken6ben van a hahlIozasi statisztika. Ez pedig azt jelentl,
bogy az ember tovAbb e~ mint barmi-

mOdjara homokba dugta a fejet es letagadta a val6ban tragikus helyzetet
korezelatt.
Termeszetesen az id6sebb korosztaHiszen hogyan is mernenek nyilvanosan beszamolni einyomon helyzetiikrOl Iyok ezt 6liimmel, megkonnyebbillesseI
az ottaniak. LegalAbb annyira tUszok, fogadjak. Miert is olyan nepszerU Cavamint a sv3jci voroskereszt megblzottai- radossi szfvbemarkoI6daJa(a betkoznak j6 sorsukrOl hajdan nyi!atk0z6 ne- napi bumor kavarodasi llriaja), bogy
met es szovjet hahlItaborok foglyai! Ab, meg keJl halnom, bar Ugy vSgyom
Ezek utan nyilatkozta a killiigyminisz- eIni...? Egyszer ugyan meg keII haIni,
terium aJ.Iamtitkara, bogy a vajdasagi Ide senki gem szereti, ha ez j6val idO
magyarok egyaltalan ninesenek tusz- elan t6rtenik Sz6val ez j6 hIT,de megis
helyzetben! HataImi kontroll bfjan a paradox helyzetet teremt hosszabb az
miniszteriumi apparatus ApriIisban mar eIettartam, de a felgyorsuIt szaporodIIs
kozel sodr6dott a nemzeti erdekeket ko- mian sokkal nehezebb magunkat eIetr3hban aJap52erzOdesek reven is felad6 ben tartani Ha szembeneziink a kOvetellenzeki t3b0rhoz. Csak miutlln a legnagyobb kormanypllr! (a Fidesz) mlljusi kongresszusllnak killdottei kinyilvanitottak 6hajukat az irant, bogy a vajdasIIgi magyarok teriileti auton6miajaoak iigyet karolja eel a magyar kormany, az6ta akilliigyerek elcsendesedve sunyitanak."
A miniszteriumok kitisztogatasanak
(Folytatas a 4. o/dalon)
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kez6 50 esztendO aJan megketszerez6d6
emberiseg szamavai, hlltunkat vegigborzongja a hideg.
A technikai haiadasnak kOszOnhet&n;
egyre kevesebb emberre van sziikseg a
komputerizalt kiizigazgatasban, a gt!pesJtett karbantartasi es egyeb feIadatok
elvegzesere. Feltetelezheto a jov6ben,
bogy az Osszlakosslig fele nem szllmithat rendszeres, fizetett foglaIkoztatas-

Ogyet vetiink, de mIIsok gem; mint ezt
Pusztai Arpad professzor esete peIdazza. Dr. Pusztait, a sk6ciai Aberdeenben
levc5Rowett Researcb Institute 68 esztendos biokemikusat napokon beliiI
nyugaIIomllnyba szIImUztek, mer! egy
kOzt!rdekii kerdesben televizi6n nyilatkozott. Ugyanis 1998 augusztus8.ban kijelentette, bogy a lektinneI genetikaiJag mOdosltott burgonya karos hatassal
van a Iaborat6riumi patk3nyokra. Ugy
tiinik, a j6szandekU figyeImeztetes bizonyos erdekeket serthetett, mer! nem
cMoltllk meg, es a kerdes maig sines eIdOntve..De taLilunk masbol is problemakat, peIctauI Magyarorszllgon, a nOvenyi eredetii eIeImiszerek utjan ktizvetlenw szervezetiinkbe jutott toxinok,r6~ vaJamint az aJ.latitakarmlinyon ~
;resztilli fertOzesekrc5l.Ket ewel ezeIOtt
lillenc kiiIonbOzc5 alaptakannanyb6l
1(900%) a feItetelesen alkalmas csoport'ban 231,8, az aJkaImatlanban 49 Sz3zalekot aJ.lapftottak meg. Az emberre haruI6 veszeiyt legjobban az EzredforduM 1999/1. szIIJruib61k6lcsOnzOttAbra
mutatja be. Ezekr6l nem sokat haIlunk,

(Fo/ytatas a 6. o/dalon)
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MAGYAR ~LET

Magyarjovokepegy
haborusnapl6nyoman
(Folytatas az 1. oIdalr6I)
eImarad8sa es a kormanyra keriilessel
megv8ltozott hozzaallas kOvetkezmenyei megmutatkoznak a mai magyar
kii1politika sikertelensegeben.
Sehol
Rem IAthat6, hogy a NATO-szOvetsegben teljesitett magyar hozzaj3rulasbOl
vaIamilyen eli5nyt Idesikart volna a magyar kormany. Ellenkezi5leg:a pozsonyi
parlamentben Osszeomlottak mUlt Mten a magyar remenyek az oktat<lsitOrveRy kapcsan, Romania mUltheti jajgat<Isa nyoman ezen a heten ott jlirt Mr.
Solana NA1'O-fi5titkar, kijelentve, hogy
a NATO politik3jaban nines valtozas a
hataI'okat illeti5en, Romania hatarai garant81tak. Mindezt akkor, amikor a Idsebbsegi kerdes hianyossagait kellett
volna szamonkerni a nyugati hata1mas
timak, akar a hatarkerdessel is megfenyegetve Bukarestet, amely ugyanazt a
oomzetlillam elvet vallja, mint Belgrad
Raad8sul meg cinikus is volt, kifejtette,
hogy a nemzetkOzi kOzOsseg jelenleg
rendldviil elutasit6 mOdon viszonyul az
europai hatarok megv8ltoztatasanak
gondolatAhoz, tIils3gosan sok hatllrt v8ltoztattak mar meg mostanAig Eur6pAban, s mindeD ilyen hatarvAltoztatas
v8ls3gokkal; emberi tragediAkkal jlirt.

"Jelenleg Rem latok senldt, aid a

Mennyire Rem ismeri azok eletet,
mennyire oom tart kapcsolatot veliik, s
mennyire Rem erdekli azok velemenye...
JugoszJavia inkabb vlillalja a nyugati vilAggal val6 konfront816d8st es a
NATO bombazast, mint nemzeti melto.
sagAnak megserteset, illetve orszagaoak megcsonkitasat A tOrtenelmi mUlt~ a nemzeti melt6saggal es az orszag
teriileti integrit<lsaval kapesolatos sWlamok hangoztat<lsa persze mast takar.
A szocializmus utols6 vegvAri vitezei
pr6b8ljAk foggal-kOrommel vedeni hatalmi pozici6jukat... Emiatt a csOkatt
megatalkodottsag miatt hullott szet az
egykori JugoszlAvia, emiatt vesztettek
el a szerbek harom hAborUt, keriiltek
szembe a fel vilAggal es neznek most
farkasszemet egykori szOvetsegeseikkel.. A szerb kepviselOhazban illi5honatyAk mindannyian kommunista kOviiletek, akiket a legnagyobb veszely rem
kepes ravenni arra, hogy i5szintek merjenek lenni egymashoz, hogy feln1gjak
ennek az atkos dramaturgianak a jatek-

szab8lyait..
A szerbek magatartasa rejtely minden epeszii ember s:zAmara.Miert bombaztatjAk magukat? Vajon miben remenykednek? Mi tapl8lja benniik ezt az

esztelen makacssagot? Az embereket
mindeniitt felre lehet veze~ 16va lehet tenni. Egy ideig. Ezeket azonban
mar egy hete bombAzzAk! Mikor jan
Habonis
meg azesziik?..
Dr. HOdi8andor pszichol6gus, delviA szerb kormany egyeli5re makacs.
deld politikus, a MborUs esemenyekti51
A szerb Rep pedig fl!Datikusan kOveti.
j6reszt tetlensegre karhoztatva, meg- Elkepeszti5 az a vaksag, ami jellernzi
irta a 77 napos bomMzas idejen mindeD
i5ket Meg mindig AtkozOdnakes rAzzAk
napra esi5elmenyet (JugoszJavia bomaz Okliiket. A magyarok visszafogottak, '
bazasa. lelektani es politikai reflexi6k,
fegyelmezettek, felnek...
- ha kOnyvkent megjelenik, lesz vagy
OriilOk, hogy Rem kenyszeriilOk nyiMromszaz oldalas munka.) Ebb61 idelatkozatra, es Rem irigylem Szabadka
zek most, hozzMiizes nelkiil:
polgarmesteret, aid orsz3g-vilag nyilvaA MborUs napl6 reszben egy tanli
nossaga eli5tt tObbek kOzOttezt mondta:
e1si5kezbi5lvett vallomasa es tud6sit<lsa - Azert gyiiltiink Ossze ma itt ezen a
a bombazott orsz3gbO~ amely ugyanak- gyOnyOruteren, hogy az egesz vilAgnak
kor egy kOzeleti kerdesek irant erdek- bizonyitsuk, mi a MborU ellen vagyunk,
1i5dt5pszichol6gus es tarsadalomkutat6
hogy felemeljiik szavunkat a bombazahelyzetertekelese is azokrOl az embe- sok, a rombolAs, az orszagunkat slijt6
rekri5l, viszonyokrOl es jelensegekro1, agresszi6 ellen. DaIlal kOveteljiik a viamelyek a bombAk arnyekaban levi5 IAgt61, hogy sziintessek meg a J ugoszemelyes eletvi13got meghataroztAk. A szJavia eIleni fegyveres tAmad8st Nefelvetett temAk jellegiikbi51 fakad6an
kiink szabadkaiaknak, akik itt eliink az
sajnos tObbnyire meg mindig a tabnk ifjlisag, a beke es a nemzeti tolerancia
kOze tartoznak, annak ellenere, hogy varosaban, jogunk van ezt kOvete!ni,
rendldvilli elevenseggel idi5szerUek.
mert tOrtenelmiinkkel bizonyitottuk,
Nemcsak a belgradi leveR akadok hogy lehetseges az egyiitteles, hogy a
fe~ nem tetszik a magyar teve hangiite- vit<lskerdeseket veront<ls nelkill is meg
se rem. A bombazassal kapcsolatos hi- lehet oldani... ~ a hatar menti Ovezet
rek tele vannak panikkelti5 kerdesekkel
lak~
i5riztiik es megi5riztiik a hatAroes ostoba talAlgatAsokkal: Mekkora ve- kat SOevvel ezeli5tt is az akkori vilAg.
szelybe keriilt Magyarorszag JugoszJa- hatalmi ero"kti5l.Most is tudjuk, melyek
via bombAzasaval? Nem mi, vajdasagi
az alkotmanyos kOtelezettsegeink, es
magyarok keriiltiink teMt veszelybe,
keszek vagyunk arra, hogy itt i5rizziik
haRem Magyarorszag. Elmebaj. Es sor- hatarainkat
- hangsUlyozta Kasza J6jAznak az ostobabbn81 ostobabb kerde- zsef.
sek: Milyen az orszag felkeszilltsege?
Szabadka polgarmestere, ligy is mint
Ellenseges orszagnak tekinti-e Jugaa VajdasAgi Magyar SzOvetseg elnOke
szlAvia Magyarorszagot? Biztons3gban -Ievelet kii1dOttGiincz Arpadnak,. Oman
erezheti-e magat Budapest?
Viktornak, Martonyi Janosoak, Javier
A magyar televizi6t haIlgatva kez- Solana NATO-fi5titkarnak, az Eur6pa
denek komoly ketsegeim tAmadni; Ju- Parlamentnek es Szabadka testvervagosz!aviAt bombAzzAk a NATO-harci
rosainak, amelyben tObbek kOzOttigy
gepe~ vagy tevedesb61 Magyarorszagot
swl:
Eddigi egyiittmiikOdesiink
soerte tAmad8s? Mire rei ez a hisztizes? ran meggy6z6dhettek rola, hogy SzaEbben a nagy hard lAzban a vajdasAgi badka tObb nemzetisegii, multikonmagyarok, akik a oomzet reszekent Ju- fesszionAlis es multikulturAlis kOzOsseg,
goszJavia bombazasaval csakugyan ne- amely az evszAzados egyiitteles soran
Mz helyzetben taIa1tAk magukat, a hir- Idepltett kOlcsOnOstolerancia igen maad6kban tObbnyire swba rem keriil- gas szintjevel dicsekedhet.. Szabadka
0011...Most lAtszik, hogy mennyire szer- mindig a bekeert sz8llt slkra, a felvezetlen es felkeszilletlen ez a nemzet
gyiilemlett etnikai ellentetek bekes,
A media mennyire idegen testreszkent
eri5szakmentes rendezeset szorga1mazla. Felhivjuk a vilag kOzveIemenyet,
kezeli a hatAron tlili magyarsagot.

hataI'ok megv8ltoztatasat akarnA, esszeruen gondolkod6 ember Rem is akarhatjaazt".

nap16

-

-

hasson od&, hogy sziinjOn meg a rombolas...
Egy polgarmesternek kOtelessege
felemelni szavat, ha veszelyeztetve latja azok anyagi es szemelyi biztonsagat,
akik erre a tisztsegre megvaIasztottAk.
Jogos a felMborodasa a bombak okozta
karok miatt, viszont reszrehajl6oak tartom a tiltakoz61evel szOveget, amely
egyoldallian csak a NA1'O-t marasztalja
el az eli5lillt helyzetert. De tartalmilag
tObbkifogas is felvetheti5.
A level SzabadkAt tOrMnelmileg
mint tObbnemzetisegii, multikonfeszszion8lis es multikultur8lis kOzOsseget
mutatja be, es oom mint szabad magyar
kir8lyi varost, amikent azt illene, ha
mar a mUltra utalas tOrtenik. Ezekkel
az aktuAlpolitikai frazisokkal (tObbhitii,
tObbnemzetisegii) a level nemcsak Szabadka hiteles tOrtenelmi mliltjat tussolja e~ haRem jelenet is. Nevezetesen azt
a kOriilmenyt, hogy a nagyaranyli faIyamatos betelepites ellenere a varos
meg mindig magyar tObbsegii, magyar
ankormanyzattal az elen,amely sajat
hat<lskOrenbelill messzemeni5en tiszteletben tartja a tObbi Rep jogait, es sikerillt megi5riznie a beket. Ezek olyan
tenyek, amelyeket Rem kellene elkendi5zn~ viszont a nemzetek kazOtti tolerancia igen magas szintjevel Rem ilda-

gOD45 even keresztill Rem volt szabad
sz6lni Es amikor sz6lni lehetett, sokan
azok ellen Mborodtak fe~ akik a bUn!}.
ket sWva tettek, es nem azok eIlen, akik
elkOvettek. Ezt erzem most is, amikor
valald Rem az etnikai tisztogat<ls, haRem a NATO-beavatkozas ellen emel
sWt.
- Barmennyire is hihetetlennek
hangzik, a mai magyarorszAgi politikai
terepen eri5s eIlenzesbe iitkOzikmindeD
olyan szandek, amely a koszov6i esemenyek kapcsan fOlveti az auton6mia kerdeset az elsza1dtott orszagreszek magyarjai erdekeben" - irja Csap6 Enc/re
a Magyar Eletben. PeldAnak Revesz
Sandor cikket hozza fel a NepszavabO~
aid megr6ja a Fidesz-Magyar PoIgAri
Part kongresszusat, mert a vajdasagi
magyarok szemelyi es teriileti auton6miaja mellett tombolt. Csap6 Endre
tovabbi megnyilatkozasokat
is idez,
tObbek kOzOtt Lengyel LAsz!6t, aid a
Nepszabads1igban kijelentette: - Egyszer s mindenkorra lemondunk a magyar auton6mia emlegeteserol, a zsAkmanyolAsro~ de garanciAkat keriink a
magyarokkal val6 banasmoo erdekeben".
A nemzetellenes liber8lis kOrOkfel-

hOrdillese Rem lep meg senkit, har itt is
sokan vannak, akik Szerbia szoros kOtemosdicseke~ hiszen,bara lakossag lekeben kepzelik el a magyarok sorsat
tObbsege magyar, az Iillami hivatalok- mindenfele auton6mia nelkiil, a polgAri
ban, iizletekben tObbnyire Rem tudnak jogegyenli5segre, vagy ahogyan Lengyel LAszl6 mondja: garanciAkra alavagy Rem akarnak magyaru1 beszelni
A vAros multikonfesszion8lis es mul- pozva.
Az elvtarsakat azonban mindenek
tikultur8lis jellegenek hangsUlyozasa
azert is karos, mert az gyakorlatilag a eli5tt Csurka Istvan es LAnyi Zsolt Idmagyar kultlira Mtterbe szorulasAt es jelentese hozta Id a sodrab61. A LAnyielsorvadAsat jelenti Napjainkhan ezek- fele "orsz3galapitasi" gondolat, miszeben a frAzisokban el tovabb ajugoszJav- riot VajdasAg miert ne lehetne OnAll6
Iillam, itt is olyan remiiletet v8ltott Id
sag eszmeje, amely a magyarsag assziaz lijbalosok kOreben, hogy levegi5t gem
milaci6jat szolgaIta a mliltban, es azt
szolgaIja ma is. Nem szereneses az a kaptak. Csurka javasJatar61- Vissza a
DeJvideket! - Rem is beszelve, ami a
megAllapit<ls rem, hogy a NATO legiVMSZ-et is heves tiltakozasra kesztetereje az evszazadokon At kialakitott
le.
egyiittelest bombAzta. Nem azt bombazNinesen ebbeD semmi killOnOs.Vanta, haRem azokat a katonai letesitmenyeket, amelyek ma egy nepirt6 rend- nak, akiknek ligy j6 mindeD, ahogyan
van. De tisztelettel kerjiik i5ket, ha leszert szolgAlnak.
hetseges, ne mondjanak le a vajdasagi
.
magyarslig RevereD egyszer es mindenMagyar nyilatkozatok:
Martonyi Jilnos magyar killiigymi- korra semmiri51rem. Szabadon fejtse Id
niszte~: - M~gyarorszag tObbszO,r mindenld a maga velemenyet, aztan
hangsUlyozta a jugoszJav vezetes fele, majd, miutan a vajdasagi magyarsag
(Sic) hogy elvarja: tartsa tavol a konf- tOrtenelmi helyt8llAsb61vizsgAt tesz es
Rem kell tartania altOl hogy lijabb 40{,()
liktust a vajdasagi magyarokt6L
ezret lemeszArolnak kOzilliika szerbek,
Nemeth Zsolt, a killiigyminiszterium
politikai 8llamtitkara: - A vajdasagi
magyarok maxim8lisan sz8mithatnak
Magyarorsz3g odafigyelesere es tAmagatasara.
Orbiln Viktor magyar miniszterelnak kijelentese a fenti nyilatkozatokn8!
borlilat6bb: - Magyarorszagnak fel

megmondjak, melyik leheti5seg tetszik
nekik, s hogyan kepzelik el jOvi5jiiket
Az auton6mia kerdese: a teriileti auton6mia kerdesenek felvetese Rem va!ami Iij dolog, hiszen az erre vonatk0z6
dokumentumot mar 1992-ben 1itadtuk

kell kesziilnieazoknaka menekilltek- Milosevicsnek. Nagy politikai hiba volt

mint a jugoszJav katonai letesitmenyeket tamad6 NATO-bomMk. A sziinni
Rem akar6 ostoba fecseges es porveres,
mar minthogy a NATO Magyarorszag
teriileteri51 fog JugoszJaviAba bevonul~ vegill arra kesztette a jugoszJav hadvezetest, hogy lepeseket tegyen a nem
letezi5 veszely elhArit<lsa erdekeben.
Egy egesz armadiAt telepitettek a vajdasagi magyarslig nyakAba. Addig huhogtak odaAt a veszmadarak, amig itt
mindeD falu hataraban Rem astak I!}.
veszarkokat, amig mindeD templomtoronyba es sil6 tetejere Rem szereltek
fel radarokat, amig mindeD iskolaudvarba Rem keriiltek tankok, s amig
mindeD IitelAgazasn81Rem epilltek katonai elleni5rzesi pontok. A hatArmenti
falvakban a katonAk aknazArat telepitenek a zOldhatArra. Csak ez hianyzott
az itt tliszkent fogva tartott 3SO ezer
magyarnak...
A magyar diplomacia azzaI 8Itatja
Onmagat es a vilAgot, hogy a vajdasAgi
magyarsag szabadon megfogalmazhatja, es pArtjai reven kifejezheti politikai
akaratAt Ez bizony cinizmus a javaooL
Hiszen amikor az albanok kOvetelni
kezdtek auton6miajukat, es ehhez megprobAltak a Nyugatt61 segitseget ke~
a szerb biztonsAgi eroKmegfenyegettek
Oket, hogy a 632 alban telepilles mindegyiket a fOldig egetik. Es Igeretiiket
be is vAltottak, amiben meg a NATO
gem tudta megakadAlyozni i5ket. Ugybogy az, aid ma Rem veszi figyelembe
az adott helyzetet, es azt ~
hogy betiltott swlas- es gondolatszabadsag
mellett a miikOdi5 delvideld magyar
plirtok kepesek megfogalmazni a vajdasagi magyarsag hiteles jOv6beni elvarasait, az Rem is akarja igazan felvallalni a kisebbseg jovi5jet...
A bombazasok 59. napjan Ispanovies
Istvan te!efon81t Szabadkar6L a VMSZ
irodabOl, hogy elkeszillt a dokumentum,
ami meg nem publikus, de szeretnek,
ha atneznem es velemenyeznem. A dakumentum, mint mondotta, odaat keszillt, annak alapjan, amit 1992-ben irtam es amit a kanizsai kOzgyiilesen elfogadtunk. Tajekoztatott arr61 is, hogy
ott volt a Fidesz-kongresszuson, ameIyen elfogadtAk a harmas auton6miatervezetet, de ezt Rem tettek kOzze a
sajt6ban...
A tervezet Iddolgozasan, megjelentetesen es idegen nyelvre va16 leforditasan annak idejen sokat faradoztam.
Aztan megvAltozott a kedvezO politikai
szeljaras, es az auton6mia gondolatAnak
hord0z6it a hatAron tIili magyarslig koreben mindeniitt a paIya szelere szoritottAk. Kit szelidebben, kit brut8lisabban, ahogyan ez mar a politikAban lenni
szokott. Ezzel egyiitt megindult az a1kudozas folyamata az aktu8lis hatalommal, amelynek eredmenyekent
az
egyezkedes alapj1iul lijabb es lijabb,
mind igenytelenebb dokumentumok
szillettek, amelyek a kisebbsegi erdekek feladasanak az lijabb es lijabb 8110mAsait jelentettek. Es most, ime, het
ev utan, ismet eli5bukkan a hlirmas auton6mia-tervezet, ami nemi elegtetellel
szolg8lszAmomra.
Atolvastam a Kasza J6zsef Altal kii1dOlt auton6mia-tervezetet. A dokumen-

etti51a dokumentumt61 elIillni, es Iij, jo.
val szerenyebb kOvetelesekkel eli5iillni
Ezekkel a lepesekkel saj1it kisebbsegi
politikusaink rontottAk el targyalasi
eselyeinket. Azert rem ceJszerii Iij dakumentumot kr~
mert nincs az a
j6 szemmel
a viliig legnagyobb
hatalmanak a legi hAborlijat egy kis orsz3g koncepci6, amit a hat magyar parlaellen. - Eddig a nyugati demokraciAk menti plirt egyarant IdtOr6 lelkesedesvalami j6t jelentettek. Most azt, bogy a se! fogadna es alMrna...
nagyok iitik a Idesit - irja.
Megint azt olvasom az lijsagban,
Hianyosnak es felrevezeti5nek erzem hogy Magyarorsz3g teriileter61 semmiokfejteset. A szerbek koszov6i vereng- keppen sem indulhat szarazfOldi tAma- rum pantos time igy hangzik: Megzese fOlOttiszembiinyas miatt bant6oak d8s, mert Magyarorszag Rem Idvan 8llapodas Vajdas3g es a vajdasagi nemis. Vajon meddig kellett volna meg a MborUba keveredni dell szomszedjaval. zeti kOzOssegek OnkormanyzatAnakjX)nyugati
demokracianak
mindezt
ttirA szerkesztOk es riporterek azonban litikai es jogi kereteiri5l.
A dokumentum
fele Vajdas3g alkotDie? Vagy Konrad azt his~ hogy imAd- ligy tudjAk, hogy megis igy lesz, amit
saggal is jobb belat<lsra lehetett volna az illetekesek Rem gyiYLnekcAfolni Es manyos helyzetere vonatk0z6 javaslabirni i5ket? A martal6cok bitangsagat
ez igy megy mar vagy masfel h6napja, tokkal foglalkozik, s azon beliil proM!
megbiinteti5 nagyhatalmak elmarasztamegfeleli5 jogi keretet biztositani
a kila nap mind a 24 6rajaban. A riporterek
lAsa mar-mar cinkos Osszekaesint<ls a legalabb olyan gyakran bombAzzAk IOnbOzi5 nemzeti kOzOssegek s:zAmara.
nepirt6 politikAval. Ami olyasfele szem- nagy remilletet Idv8lt6 fiistbombAval a Nem a nemzeti kOzOssegek politikai stAvan a hanghlinyasra emlekeztet, mint amilyen
magyar kOzvelemenyt, ahany NATO- tusanak meghatArozasan
slily, haRem a kulturAlis
es nyelvi
1944-45 tden tOrtent, amikor Tito par- gep emelkedik a leveg6be. 6szinten
swlva az eli5bbiek sokkai tObb kart
egyenjogiisAgokra
vonatkozO jogok ertizAnjai tObb tizezer delvideld magyart
legyi1koltak, s amelyri5l Magyarorszavenyesitesen.
okoznak a vajdasagi magyaroknak,
nek a befogadasara, akik megindulhatnanakJugoszJaviaeszakireszeoo1.
A Magyar Sw resueteket kazal Konfad Gyiirgy freiburgi egyetemen elhangzott beszedeb61. Konrad Rem nezi

A tervezet szerint a nemzeti kozbssegek a kollektiv jogaikat killonbozo
autonomiaformak reven valosithatnak
meg. A dokumentum magi!<fele a perszonaJis, a terilleti es a helyi onkormanyzati formakat taglalja... Erzesem
szerint, bar osszessegeben es egeszeben
ez a dokumentum jobb, mint az eddigiek, eelszerUob leone, ha a VMSZ felvaIlalna az 1992-es Mrmas autonomia-
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1999. lullus Hi,
horvatok, muzuImanok ellen, es most az
albanok ellen is. Szamos magyar halt
hosi halaJt fegyvert fogva mas elnyomatt nepek ellen.
Itt erheto tetten a nernzettudat hia-

nya. A kozossegi let rnanya. A politikai
szervezettseg hianya. Semmi gem tOrtent volna, ha a magyar polltikai partok
a koszovoi albanok eUeni fegyveres
konfliktusban szolgaJatmegtagadasra
tervezetet, es azt a dokumentumot ege- swlitjak fel a magyarsagot. A magyar
szitene ki a Vajdasag jogaIlasara vonat- partok azonban a kisujjukat gem mozkow uj elkepzelesekkel.
ditottak ez Ogyben. Ellenkez61eg, olyan
Nem latom semmi ertelmet, gem eel- ertelmu nyilatkozatokat adtak, bogy
szeruseget annak, bogy a vajdasagi ma- mivel az orszagot killso tamadas erIe,
gyarsag egy uj dokumentummal ruk- mindenkinek eleget kell tennie.hazafiui
koljon most elo, es ne a regit tekintse
kotelessegenek.
Csakhogy a hadba szolitott fiatalokat
hivatkozasi alapnak, amit termeszetesell kiegeszithet uj meglatasokkal es nem a NATO, hanem a koszovoi albajavaslatokkal. Meglatasom szerint, ha a nok ellen yeti!< be. A ktilso tamadasra
VMSZ ezt a dokumentumot fogja e16- es a hazafiili kotelezettsegre valo hivatterjeszteni a leendo targyalasokon, az kozas igy bizony esuszt&tas a javabol. A
nem elorelepest, hanem visszalepest je- lojalitas egy ponton tul gyakorlatilag
- lent 1992-h6zkepest, holotta koszovoi kollaboraciot jelent a nepirto rendszerkerdes rendezesevel ujonnan eloaJlt re!...
Az autonomia megvalosulasanak nahelyzet elorelepesre ad lehetoseget...
Ha ugy adodik, ha a beke-megaHa- gyobb az eselye, mint a terilleti rendepodas eredmenyekent Koszovo nem zesnek, de a vajdasagi magyarsag fenomaradna Jugoszlavia resze, tehat esakis maradasa autonomia eseten gem tUlsaebbeD az esetben, a Helsinki Zar60k- gosan igeretes, autonomia nelktil azon.
many alapjan fellehetne vetni a hata- ban a Szerbian beltil maradasa vegzetes
rok mOdositasanak a kerdeset is. Ter- lenne. A legnagyobb akadalyt itt gem a
meszetesen targyalasos uton, a helyi szerbek jelentik, hanem azok a magya.
nepszavazas eredmenyeire tamaszkod- rok, akik a magyar autonomiaban elva. Ezt a lepest gem szabad azonban el- lenerdekeltek. r1yenek pedig sokan vanhamarkoclni. Nem a szerbek reszer61 oak. Gyakorlatilag mindazok, akik az
varhato tiltakozas jelenti a legnagyobb egykori kommunista Jugoszlaviaban
veszelyt, hanem a nepszavazas klme- aktiv politikai szerepet vaIlaltak, illetnetele. Azzal a serillt nernzeti tudataIla- ve akik a jelenlegi szerb hatalomnak a
pottal, amely jellemzi a mal delvideki kiszolgaloL
Eselyeink az autonomia vonatkozamagyarsagot, az ilyen nepszavazas ma
saban javultak: Magyarorszag NATO
peldaul bukassal vegzOdne.
tagsagaval a Nyugat reszer61 nagyobb
A hatalom tisztelete es a represszi6tal valo felelem oly merteku, bogy a tamogatast lehet varn~ a koszovoi bemagyar szilllik gyakorlatilag ellenkezes ke-megaIlapodast kovetoen Belgradra
nelkill hagyjak besorozni es elvinni fiai- is nagyobb nyomast lehet gyakorolni.
kat, joUehet tisztaban vannak vele, Egy valami azonban nem valtozott, ilbogy milyen veszelynek teszik kt, es letve a helyzet esak romlott: tarsadalomepito eriiben es tehetsegben valtomilyen ertelmetlen Ogy erdekeben.
Csak elvetve fordul elo, bogy a behivo zatlanul rosszul aIlunk.
el61 valaki elbUjtatja vagy kimenekiti
az orszagbdl a gyereket. Az egyeni polgm; engedetlensegnek nines hagyomanya Szerbiaban. A kollektiv engedetlenseg mas nepek koreben nem ismeretleo, hiszen az elmUlt tiz ev folyaman
mindegyik ell a szolgaJatmegtagadas
lehetosegevel, kiveve a magyarokat. A
magyarok, ha hivjak liket, mennek. Ott
hareoltak a szerbek oldaIan a szlovenek,
.....

'*'

Dr. H6di Sandor nagyon ertekeli a
Magyar Elet mindig korrekt helyzetjelenteset, ezert reszesitett minket, 01vasoinkat, abban a megtiszteltetesben,
bogy konyvenek tartaImat megjelenese
elott megismerhesstik. Erert koszonettel tartozunk, hiszen ilyen alapos es
targyilagos helyzetjelenteshez nem lenne konny(f egyebkent hozz8jutnL
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A terUlet jelenleg meg nem tartozik
a kozsegfejlesztesi z6naba
(Currently

zoned non-urban)

DE MICSODA
ELORETEKI NTO
REFEKTETESI

