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avagy
népszeruségilistáktörténelmünknagyjairóla Vajdaságban

Nemrégibenegytudományostanácskozásonvettemrészt1,amelyenGereben
Ferencrészéroligenfigyelemreméltóbeszámolóhangzottel a vajdaságimagya-
rok nemzetiés kulturálisidentitásávalkapcsolatban.2 A szociológiaifelmérés
2000májusábankészült,a vizsgálattehátnemvalamilyenrégitudat-és lelkiálla-
potróiad számot,hanemúgyszólvána pillanatnyihelyzetlenyomatátorzi.A fel-
méréskészítoi,a nemzetiés kulturálisidentitáskülönbözoszegmentumaitvizs-
gálva,többekközöttarra kerestekválaszt,hogyvajonkikazoka mértékadótör-
ténelmi személyiségek,akiket a délvidékimagyaroknagyraértékelnek,akik a
nemzetiszabadságés felemelkedéspéldaképeitjelentikszámukra.

Ha valamiben,hát jelentostörténelmiszemélyiségekbennem szukölködünk,
hiszennemzetinagyjainknélkülseholsemlennénk:alighaünnepelhetnénka ma-
gyarságezerszázévesKárpát-medenceitartózkodását,s azonbelüla magyarál-
lam alapításánakezerévesévfordulóját.A honfoglalásés az államalapítássem
képzelhetoel rátermettembereknélkül,késobba töröktettepróbáraa végvárivi-
tézekbátorságát,megannyihostadvaa világnak.Daliásszemélyiségeksorátad-
ta a reformkoris, amikor mi, magyarokvoltunk avilágszabadságzászlóvivoi,
hogyvégül,afféleparittyásDávidkénta magyarságleckéztessemeg 1956-ban
Góliátot,a világkommunistaszuperhatalmát.

Nagyidoknagyembereibenvan tehátválasztékboven,új utakon,eloljártunk
harcbanés békébenezeresztendonkeresztül,nemcsaksajátérdekünkettartva
szemelott,hanemazegyetemesemberihaladástés a világfejlodésétis szolgáI-
va, amelyhezolyankiemelkedoszemélyiségekrevoltszükség,mintÁrpádvezé-
rünk,vagySzentIstván,NagyLajos,HunyadiJános,Mátyáskirály,ZrínyiMiklós,
II. RákócziFerenc,KossuthLajos,SzéchenyiIstván,PetofiSándor,hogy csak
néhányatemlítsünka legkiválóbbakközül.

Nos,a vajdaságimagyaroktoplistájaigensajátos,azt is mondhatnánk,hogy
fejbevero,amennyibenmesszemagamögötthagyvatörténelmünknagyjait,Tito
marsalláll a listaélén.NemÁrpádvezérünk,akitaz562felnottmagyarnemzeti-
séguszemélyközülmindösszehetentesznekaz elsohelyre,nemSzentIstván,
az államalapító,nemNagyLajos,akitsenkimegsememlít.Deazértmiemlítsük
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meg,hogyazo idejébenvált Magyarországnagyhatalommá,északona Balti-ten-
ger,keletena Fekete-tenger,délenazAdriai-tenger,sot, rövidideiga Tirrén-ten-
ger általhatárolva.Ám hiábaemeltemagasraa magyarságcsillagátNagyLajos
királyunk,hiábamindenállamférfiúierényeés személyibátorsága,hiábajárt jó
példávalvitézeielott,aki,ha kellett,elolmentföl egy-egyvárostrománála létrán,
népétbékességre,szelídségre,idegenvendégekmegbecsüléséreintette- a dél-
vidékimagyarságma már a nevéresememlékszik.Alig tizenhatanemlítikmeg
HunyadiJánostis, jólleheta harangokdélbenszertea világonaz o nándorfehér-
vári gyozelméneka tiszteletéreszólnak.Hasonlóanmostohasorsbanrészesül
Széchenyiés Kossuthis, egyedülSzent IstvánkiráJyunkemelkedikki, ám o is
messzealatta maradTito népszeruségének.A vajdaságimagyarságezerszáz
évrevisszamenoenTitót tartjaa legtöbbre.Ó a példakép,polgártársainkúgyér-
zik, nekiköszönhetneklegtöbbet.

Ez a kificamodottértékszemléletvagysajnálatostudatlanság,ki tudjamelyik-
rol van itt szó,önmagáértbeszél:múltunkat,jelenünketés jövonketilletoenmin-
dentmegmagyaráz.Ez van,ahogyanPestenmondják.

Gondoljukel, milyenkétségbeejtokisebbrenduségiérzéskellahhoz,hogyva-
lamelynépnyíltanalábbvalóbbnaktekintsemagátmásnépeknél,hogysajáttör-
ténelmenagyjaináltöbbrebecsüljemásnépekvezetoit?Micsodalelkimeghason-
lottság,zavarodotttudatáliapot kellahhoz,hogyegynépcsoporttörténetesenegy
olyanszemélytállítsonpéldaképülmagaelé,aki megtizedeitesorait,s nemzettu-
datánakfeladásárakényszerítette.

MérvadóbecslésekszerintTito partizánjaia másodikvilágháborútkövetoen
negyven-hatvanezermagyarembertmészároltakIe, és a beolvasztásitörekvés,
amelyTrianonótafolyamatosanérvényesül,sohasemvoltolyanmértékués sike-
res,minta titói idoszakban,amelyalatttöbbmintszázezerlelketvesztettünkel.

A felmérésiadatoktükrébena vajdaságimagyarságmintapéldányalehetnea
kilúgozottagyú népeknek.Ilyenmérvuértékzavarkizárólagolyannépekeseté-
benfordulelo,amelyetszinteteljesegészébenmegfosztottaktörténelmimúltjá-
tól, önbecslésétolés nemzettudatától.

A fenti kérdéskapcsánspontánvita alakultki a tanácskozáson.Azt találtam
ugyanismondani,hogy ez az áldatlanállapot a magyarszellemiség,illetve a
nemzetiértelmiséghiányávalmagyarázható.Az emberekáltalábanazt mondják
a kérdezobiztosoknak,amita rádióbanhallanak,a tévébenlátnak,vagyazújság-
banolvasnak.Márpedignálunkazelmúltfélévszázadbanajugoszlávságeszmé-
jén kívülmásrólsem Iehetetthallanivagyolvasni,mintamitTito nevefémjelez.
Titórólzengetta médiaéjjel és nappal,nemzetiszabadságunkés felemelkedé-
sünkvezérlocsillagainakitt nemvolthelyük.Hogyanlehetnea vajdaságimagyar-
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ság büszkenemzetinagyjaira,amikorazoknevéthosszúévtizedekenát ki sem
volt szabadejteni,és a félelemtolgörcsberándulta gyomra,valahányszorma-
gyarságaszóbakerült?

Az egyikjelenlevovajdaságikollégasérelmezteaz értelmiségésa jugoszláv-
ság számlájáraelhangzottkritikámat,és a megélttörténelmitapasztalatokrahi-
vatkozvapróbáltamagyaráznia vajdaságimagyarságTitóvalkapcsolatospozitív
érzelmeit.Ugyanakkortúlzónaktalálta,hogyhatvanezeráldozatrólbeszélek,s a
tudományosprecizitásérdekébennagyobbóvatosságraintetta számoktekinte-
tében.

Amiazáldozatokszámátilleti,ebbena kérdésbencsakugyanigazavana kol-
Iégának,pontosításraszorul.Kár,hogya történtekutántöbbmintfélszázeszten-
dovelaz illetékesekmégmindignemtisztázták,hánymagyarpolgárilakosesett
a vérengzésekáldozatául.Ám húszezerártatlan ember lemészárlásaéppen
olyangaztett,mintnegyven-vagyhatvanezeré,ebbola szempontbólakáregyet-
len ártatlanembervére is elégahhoz,hogyfolt essenvalakineka becsületénés
felelosségrevonjákérte.Titoesetébenez mégsemtörténtmeg.

Az semvitás,hogya titói korszaknakvoltakmagyarhaszonélvezoi,akikszá-
márakétségkívülazvoltaz aranykor.A Titoirántipozitívérzelmekazonbanazért
válhattakuralkodóérzésséa magyarságsoraiban,mertaz 1944-esoszivéreng-
zésekrolegyáltalánnemvolt szabadbeszélni,és perszemerta helyzethaszon-
élvezoineka kezébenvolt a hatalomésa média.A délvidékimagyarságnaknem
volt,és masincsautentikusszellemivezetorétege.A drámaimértékbenfogyat-
kozó,gazdaságilagfenyegetett,politikaiszabadságábanerosenkorlátozott,szel-
lemi,kulturálistérensorvadozónépcsoporthelyzeteés jövobenikilátásaiszem-
pontjábólén történetesenebbenlátoma legnagyobbproblémát.

Nincsenolyanértelmiségünk,amelymagátólértetodofeladatánaktekintenéa
magyarságérdekeineka védelmét,a magyarnépcsoportlelki,szellemiés kultu-
rálisfelemelkedését.Nemzetiértelmiséghíjána vajdaságimagyarságnemjutott
el addiga szintig,hogyközösséggétudjonformálódni,közösségbentudjongon-
dolkodni.Az is lehet,hogyaz ok-okozatotilletoena sorrendfordított.Azértnem
tudottnemzetiértelmiségkitermelodni,merta délvidékimagyarságnemvolt ké-
pesközösséggészervezodni,közösségkéntfunkcionálni.

A közösséggészervezodésnekjól ismertgazdaságiés politikaiakadályaivol-
tak. Nemcsaktörvényektiltották,amit fobenjáró bun volt megszegni,hanema
magyarsághozvaló tartozásaz elmúltnyolcvanesztendosorán kizárólaghát-
ránytjelentettaz emberekegyéni boldogulásaszempontjából.Elonykizárólag
abbólszármazottvalakiszámára,hahátatfordítottnemzettársainak,méginkább,
haelárultaoket.
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Mindegy,hogymi volt elobb,a tyúkvagya tojás, nemzetiértelmiség,koZös-
ségiszemlélethíjána vajdaságimagyarságnemképeskollektívérdekeitmegfo-
galmazniés megjeleníteni.Az elmúlttíz esztendomeggyozobizonyságrá, hogy
a délvidékimagyarsága kollektívjogérvényesítéshelyettparciálisérdekekmel-
lett szervezodik,amelybena "kaparjkurta,nekedis lesz"vezérelvérvényesül.

Képzeljükcsakel, mirehasonlítanaaz a család,amelynektagjaia közösja-
vakgyarapításahelyettkizárólagsajátzsebükredolgoznának?Család-eaz, ahol
kettobe,hárombafurészelikaz ágyat,a szekrénytés az asztalt?Ilyenelborult
agyú családkevésvan, a népcsoportokesetébenazonbanaz ilyesmigyakran
elofordul.Mi sem dicsekedhetünkközös javakkal, nincsenegyetlenintézmé-
nyünk, szervezetünkvagy testületünksem, amelyet közösségünkvalamennyi
tagjaegyaránta magáénakvallana.Pártjainkkalpedigez ido tájt éppena vályú
feldarabolásánáltartunk.

2001.l évf.1.sz.

1 Kisebbségimagyarság:nemzetiségilét,identitásésönszervezödésvárosikörnyezetbenésfa-
lun.MTAKisebbségkutatóIntézet,Budapest,2001.május30-31.
2 GerebenFerenc:A vajdaságimagyaroknemzetiéskulturálisidentitása.
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