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H6DI SANDOR

Helyzetelemzes a vajdasagi magyarsagr61
(Vtilaszttisok elott) Het ewel ezel6tt, az elsa szerbiai valasztasokon 132 726-an szavaztak a VMDK-ra. A szervezet nyole mandatumot szerzett, a tamogatasat elvez6
Vajdasagi Horvatok Demokratikus Szovetsege pedig egret, igy osszesen kilenc kepvise16nk volt a koztarsasagi parlamentben. Az 1992 vegen megtartott valasztasokon
279665 magyar szavaz6polgar koziil140 825 szavazott a VMDK-ra, igy ismet kilenc
parlamenti kepvisel6nk lett a koztarsasagi torvenyhozasban. Ez volt az erdekszervez6des fenykora: a szervezetnek mintegy huszonotezer tagja volt, s a vajdasagi magyarsagt61 politikai tamogatast kapotl.
Egy ewel kes61>b,1993 telen az el6rehozott koztarsasagi valasztasokon a VMDK
mar csak ot mandatumot szerzetl. A valasztasi kampany id6szakaban Ausztraliaban
voltam, eppen a Delvidekr61 kitelepiilt magyarokat vontam be a mozgalomba. Ket
helyi szervezetet hoztam letre: egret Sydneyben, egret pedig Melbourne-ben. Ekozben idehaza - a tersegben

lezajl6 baloldali visszarendez6dessel

egy id6ben

-

a szer-

vezet melyrehat6 valtozasokon ment keresztiil: a volt kommunista kaderek csaknem
teljes egeszeben a keziikbe kaparintottak a vezetesl. Ennek kovetkezteben Ausztraliab61 hazaterve legnagyobb meglepetesemre nem a valasztasokon levitezlett vezetes
valt a tamadasok celtablajava, hanem j6magam, azokkal egyiitt, akik felismertek a
bajokal.
Az 1994 tavaszi tisztujit6 kozgyGlesen, sajnos, nem a szervezeti elet megujitasan
faradoz6k, hanem a "feszitsd meg" -et kialt6k keriiltek tobbsegbe. A politikai banditizmus megjelenesevel a kisebbsegi erdekvedelem j6vatehetetlen karokat szenvedell. Megszunt a magyarsag politikai egysege, s a magyarsag neveben val6 politizalas elvesztette az erkolesi hitelel. Kiilonfele szekertaborok jottek letre egyeni es csoporterdekeknek alarendelve. A hatalom es a kizar6lagossag vagya lett urra politikai
eletiinkon. Ennek a sulyos politikai es mentalis leepiilesi folyamatnak a kovetkezmenyekent ma, 1997 szeptembereben, a kiiszobona1l6 koztarsasagi valasztasok el6tt
nem kevesebb, mint hat bejegyzett magyar part kel birokra egymassal a szazvalahanyezer magyar szavazatert. S6t, a hat magyar parton kiviil a Szerbiai Szocialista Part es a Jugoszlav Baloldal szineiben is indulnak magyar jeloltek a magyar tobbsegu valaszt6keriiletekben.
Hogy mindennek mi koze van nemzeti erdekeinkhez es az eredmenyes kisebbsegi
erdekvedelemhez? Nyilvanval6an semmi. A tortenet mar regen nem err61 sz61. A
magyar partok a legkozonsegesebb egyeni es csoporterdekeket pr6baljak ervenyesiteni a nemzeti erdekvedelem leple alatt.
(A politikai szervezodes mulaszttisai) Az elmult het evben a magyar partok nem ereztek sziikseget annak, bogy merleget keszitsenek a vajdasagi magyarsag helyzeter61. E
mulasztas k6vetkezteben, j611ehet a partvezerek alland6an panaszkodnak, sirankozoak, krokodilkonnyeket hullatnak a vajdasagi magyarsagert, val6ban nem erdekli
6ket, bogy hanyadan is allnak a dolgok, s milyen emberi es anyagi er6forrasaink vanoak. Nem tudjuk peldaul, bogy a haboru, az er6szakos mozg6sitasok es a gazdasagi
zarlat kovetkezteben mekkora embervesztesegeket szenvedtiink. Nem tudjuk, bogy
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hany magyar hagyta el a terseget, s hany szerb telepiilt a helyiikre. Egyetlen falu vagy
telepiiles szintjen gem kesziilt ilyen felmeres, noha ott az emberek szemelyesen ismerik egymast, es szfvesen szolgaltak volna felvilagosftassal. A valos adatok azonban
senkit gem erdekeltek.
Nem kesziilt kimutatas a magyarlakta telepiilesek gazdasagi valtozasairol gem.
Mondjuk arrol, bogy az elmult evek SaTan hanyan vesztettek el munkahelyiiket, mi
lett a sorsuk ezeknek az embereknek, s hogyan, miben probalnak megkapaszkodni.
De nincsenek adataink a magyar nepesseg egeszsegiigyi helyzeterol gem. Nem tudjuk, bogy mennyivel rovidiilt az atlageletkor a rank zudulo sorscsapasok kovetkezteben. A gombamod szaporodo partokat es egyesiileteket ez nem erdekli.l

(A kepviseleti rendszer csodje) Nem tudjuk, bogy a magyar onkormanyzatok az elmult
evekben milyen szerepet jatszottak a magyarsagtudat erosfteseben: hozzajarultak-e
a magyarsag gazdasagi helyzetenekjavulasahoz, s ha igen, hogyan es milyen mertekben? A tenyek ismereteben elmondhatom, bogy ezek koltoi kerdesek. Ha volt is
ilyen lehetoseg a magyar onkormanyzatokban, kihasznalatlan maradt. Elmulasztottuk a helyi magyar onkormanyzatok alulrol epftkezo szovetsegenek letrehozasat is,
ellentetben a szandzsaki muzulmanokkal, akik meg a vajdasagi magyaroknal is nehezebb feltetelek kozott elnek. A muzulmanok megalakftottak sajat nernzeti tanacsukat, a magyar politikusaink viszont azt varjak, bogy a stilt galamb a szajukba repiiljon. Sot, ma mar ezt gem varjak, lemondtak a magyar teriileti autonomiarol, s nehany
hobortosnak tartott emberen kfviil a nemzeti tanacs gondolata gem foglalkoztat senkit. Az alulrol valo epftkezes megtorpant, jollehet a kepvisel6i mandatumokert nagyobb a hajsza, mint valaha.
Igaz, ez a verseny mar nem a nemzetepftkezes jegyeben zajlik. A partok, a magyar
kepviseleti testiiletek szekertaborokra szakadtak. A kepvisel6knek, akik a magyar valasztopolgarok szavazatai alapjan jutnak mandatumhoz (sok esetben fizetett statushoz), elvileg partjuk programjat kellene vegrehajtaniuk. Ilyesmir61 azonban szo sincs.
A kepviseleti rendszer saj<itossagaimiatt a part jeloltje attol a pillanattol, bogy kepvisel6ve valasztottak, sajat belatasa es lelkiismerete szerint jarhat cl. Ez sulyos konfliktusok forrasa, hiszen a jeloltek megvalasztasaval (a hatalmi strukturaba keriilessel)
alapvet6en megvaltozik helyzetiik es szerepkoriik. Er6sodnek az onallosulasi torekvesek, es serul az erdekkepviseleti szerep. Ebb61 kifolyolag amint a kepvisel6ink hatalmi pozfciokba keriilnek, hamarosan ugy erzik, bogy a helyi onkormanyzat 6ertiik van,
az ovek, s la part ne avatkozzon bele a munkajukba, ne kerekedjen fOlejiik.A visszahfvhatosag intezmenye nelkiil gem a partok, gem a valasztopolgarok erdekei nem ervenyesiilnek. A partosodassal a kisebbsegi erdekvedelem a legfontosabb tulajdonjogat
vesztette cl: a kozos cselekvesre valo hajlamot. Mivel a visszahfvhatosag lehet6sege
nelkiil az ellen6rzesi kontroll gem mukodik, a magyar partok legfeljebb arra j6k, bogy
nehany ambfciozus politikust fizetett statushoz es hatalmi pozfci6khoz segftsenek.
A mondottak titan megkeriilhetetlen a kerdes: vajon a kisebbsegek helyzetenek
kerdese kizarolagosan vagy els6sorban a partok iigye-e? Nem ketseges, bogy a partok ezt-azt magukra vallalhatnak a kisebbsegi erdekek kepviseletebOl, de sulyos onamftas leone, ha a magyar nepcsoport kizar6lag erre alapozna a jov6jet. Szerencsere nem ezt teszi.
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(Politikai take) A kisebbsegiek k6ziil kevesen hisznek abban, hogy a partok hozzak el
az iidv6zft6 megoldast szamukra. A vajdasagi magyarsag politikai t6keje, amelyet
felhasznalhatna sorsanak rendezese erdekeben, jelenleg a nullaval egyen16. A kisebbsegi politika a legt6bb ember szamara ertelmet vesztette, ezt meggy6z6en peldazza a valasztasok ketsegbeejt6en alaesony reszveteli aranya. De a magyar partok
es politikusok lebeesiilese kifejezesre jut abban is, hogy a valasztasokon reszt vev6
magyar szavaz6polgarok szamottev6 resze nem magyar, hanem szerb partokra adja
a voksat.
A partok m6g6tt nines tarsadalmi er6. Az emberek raj6ttek arra, hogy ha boldogulni akarnak, nekik kell eletiik politikai szfnteren feltalalni magukat. A partok ebben nem nyujtanak segitseget. Senki sem t6r6dik vele, hanyan keriilnek az uteara,
milyen megelhetesi vagy egyeb gondjaik vannak.2
Sz. Kovaes Mik16s egy frasaban ugy velte, hogy a magyar kisebbsegek politikaja letun6felben van.3 Megallapftasa, bizony, nem esak Karpataljara vonatkoztathat6. Az
elmult evek folyaman itt is, ott is kideriilt, hogy a kisebbsegben e16 magyarok politikai kepviselete korantsem azon faradozik, hogy sajat nepesoportjanak erdekeit ervenyesftse, inkabb a maga peesenyejet siit6geti a nemzeti politika leple alatt. Ezen nem
kell esodalkozni, hiszen a kisebbsegi magyar politikusok t6bbsege, legalabbis a Delvideken, "regi motoros", s j61 megtanultak, hogy egyszerre t6bb vasat kell tart ani a
tuzben. Elvtelen magatartasukb61 fakad6an mindig mast mondanak, mint am it esinalnak. Mas-mas harci szfnt viselnek, aszerint, hogy milyen a szeljaras, minek van eppen konjunkturaja. A regi rezsim huseges kiszolga16i voltak 6k, de egyaltalan nem
okozott gondot szamukra, hogy mar61 holnapra az ellenkez6jet hirdessek mindanoak, amit korabban vallottak. Az egykori kommunista parttitkarok demokratakka
valtak, s iigyesen megkaparintottak maguknak a kisebbsegi magyar partokat.
Egyebkent sincs semmi szokatlan abban, hogy kisebbsegi politikusaink hol ennek,
hol annak a hatalomnak a szekeret toljak, hiszen ezt a peldat mutatja a jelenlegi budapesti hatalom is. Azok az allamferfiak, akik ma szolgalelku talpnya16i az amerikai
kormanynak, tegnap mind huseges elvtarsai voltak a nehai Szovjetuni6nak. Ennek az
elvtelensegnek a k6vetkezteben nines semmi, ami megszabna, hogy kisebbsegi politikuskent meddig lehet elmenni idegen erdekek szolgalataban. Igy aztan a kiils6 er6k
olyannyira befolyasoljak a kisebbsegi politikat, hogy magyar erdekkepviseletr61legfeljebb esak beszelhetiink.
(A magyarorszagi tamogatas)

Anyagialap es megfele16aldozatvallalashfjanva16star-

sadalmi onszervez6desre a vajdasagi magyarsag eseteben nines remeDY.A partok,
egyesiiletek letrehozasa es mukodtetese t6bbnyire nem a polgarok akaratan mulik,
hanem a magyarorszagi tamogatas fiiggvenye. A gomba m6dra szaporod6 egyesiiletek zomeben kereszeletuek: ha sikeriil penzt szerezniiik, egy-ket rendezvenyt osszehoznak, aztan megszunnek. De maga a politizalas es a partelet is magyarorszagi tamogatasokon nyugszik, s ez termeszetesen nem marad k6vetkezmenyek nelkiil.
A hataron tuli magyar kisebbsegeknek nines penziik arra, hogy autentikus erdekeiket megjelenftsek. Sajat forrasok es alulr61 jov6 tamogatas hianyaban sem politikai teren, sem a civil tarsadalmi szervez6des tekinteteben nem kepesek a sajat bels6
logikajuk szerint muk6dni, s ez igen kiszolgaltatotta es sebezhet6ve teszi 6ket. Ebben a helyzetben atgondolatlan tamogatassal nemesak viszaly szfthato k6zottiik, hanem zsakuteaba is terelhet6 tarsadalmi onszervez6desiik, vagy hatastalanfthatok ez
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ir{myu erofeszIteseik. A mondottakbol kovetkezik, bogy a kisebbsegi politikai elet
torteneseit - beleertve a partok osztodasat, sokasodasat es eivakodasat - reszben a
kiilso forrasokat ellenorzo politikai erok erdekei befolyasoljak.
Jozan esszel azt varnank, bogy az anyaorszagi tamogatas a magyarsagtudat szellemi tartopillereit, a tarsadalmi ujjaszervezodes kristalyosodasi pontjait hivatott erositeni, ahogyan mas tamogatasok eseteben. is. Hadd utaljunk a nyitott tarsadalom eszmejenek terjesztesere es intezmenyrendszerenek <itgondolt kiepItesere. Szo sines itt
penzszorasrol, a raszorulok onzetlen segelyezeserol. Ehelyett mit tesz a magyar kormany? Olyan mondvaesinalt programokba, sorvadozo egyesiiletekbe es levitezlett
egykori kaderekbe oli a penzt, amelyeknek, illetve akiknek semmi koziik siDessem a
magyarsagtudat erositesehez, sem a magyar-magyar integraeios torekvesekhez. Teljesen nyilvanvalo, bogy ez a felelotlen penzszoras nem a veletlen muve, hanem olyan
tudatos politikanak a kovetkezmenye, amely szorosan osszefiigg a nemzeti kerdes,
azon beliil a magyar kisebbsegi kerdes kezelesevel.
E tamogatasi politika egyik szembetuno ismerve az, bogy igyekszik minel nagyobb
port verni a hataron tuli magyarsag anyagi tamogatasa koriil, ami korant siDesaranyban a tamogatas mertekevel. A felhajtas azert sem indokolt, mert ahogyan azt Sz.
Kovaes Miklos irja a magyar-magyar viszonyrol szolo eszmefuttatasaban, a magyar
koltsegvetes elhanyagolhato hanyadanak, koriilbeliil 0,01%-anak nagy esinnadrattaval kisert kiosztasa egyertelmuen karos hatassal van a magyar kozeletre. Magyarorszagon mindez azzal a sulyos kovetkezmennyel jar, bogy az elszegenyedo magyar
adofizetok egyre inkabb nyugnek, tehernek erzik a hataron tUli magyar kisebbsegeket, a kisebbsegeket viszont korrumpalja es megalazza ez a helyzet. A jotekonykodasrol szolo propagandaban szo sem esik az ellentetelezesrol, peldaul arrol, bogy Jugoszlavia szethullasat kovetoen milyen nagy osszegu toke aramlott at a Vajdasagbol
Magyarorszagra. Pedig magyarorszagi befekteteseik es bankszamlaik reven a delvideki magyarok sokkal nagyobb mertekben jarultak hozza a magyar gazdasag injekeiozasahoz, mint amennyi segelyben reszesiiltek es reszesiilnek valaha is. Hivatkozhatnank peldaul Sz. Kovaes Miklos peldajara: arra a megtakaritasra, amelyet a kisebbsegben elo magyarok korebol valo agyelszivassal eft el az anyaorszag. Noha az
igy megtakarItott osszeg tobbszorose a segelykent folyositott penznek, a magyarorszagi nepesseg az egyoldalu tajekoztatas kovetkezteben esak a hataron tUlikisebbsegek iranti szolidaritas terhet erzi.
A jelenlegi tamogatasi politika masik ismerve, bogy - a nernzetepito programokba valo befektetes helyett - a penzosztas hatarozottan alamizsna jelleget oltott. A tamogatas kozvetitesere letrehozott "alkuratoriumok" saj<itbelatasukra hagyatkozva,
kenyiik-kedviik szerint, szemelyes szimp<itiak, partpolitikai szempontok, esoporterdekek, hatteregyezsegek alapjan osztjak szet a penzt, s ennek semmi koze a nernzeti eszme erosItesehez vagy az atgondolt nemzetstrategia ervenyesitesehez. A penz
eeltalan elosztasa, a "raszorulok tamogatasa" pusztan azon az alapon, bogy kisebbsegben elo magyarok, ohatatlanul korrumpalja azokat, akik rendelkeznek a penzzel,
hiszen a szereny tamogatasbol a felmeriilo es erthetoen egyre novekvo igenyek esekely toredeke sem fedezheto. A tamogatas alamizsna jellege ugyanakkor megalazza
azokat, akik hosszas, bonyolult adminisztraeioval, kinkeservesen hozzajutnak valamihez. A legbantobb pedig az, bogy a tamogatasnak ez a formaja irritalja a kisebbsegi kozvelemenyt: nem latja hasznat es ertelmet az allItolag ora kolt6tt penznek, s
ebbol kifolyolag ugy erzi, bogy atverik, kimarad valamibol.
A tamogatasi politika harmadik ismerve, bogy kozvetlen befolyast gyakorol a ha-
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t~iron tuli magyarok politikai szervez6desere. Igen, ha az egyseges szervezet kenyelmetlen, egy kis penziigyi machimici6val konnyuszerrel szetVerhet6. A pluralizmus
hangsulyozasaval, valamint az egyenl6 tavolsagtartas es elosztasi elv alkalmazasaval
ugyanakkor tetsz61eges szamu kisebbsegi part hozhat6 letre.
Az anyagi juttatasokkal, illetve azok megvonasaval nagymertekben befolyasolhat6
a hataron tuli magyarok politikai elete, politizalasanak mikentje. Ha a magyar kormany abban erdekelt, bogy minel kevesbe fogalmaz6djanak meg a kisebbsegi kozossegek val6s igenyei es torekvesei, azt a politikai vezet6k kezbentartasaval (futtatasaval vagy hatterbe szoritasaval) t6bbe-kevesbe sikertil is megakadalyoznia. Mivel a jelenlegi magyar kormany ellenerdekelt a hataron tuli magyarsag politikai onszervez6deseben es a magyar-magyar integraci6s torekvesekben, logikus, bogy a kisebbsegi
magyar kozossegek tamogatasi formaja is ennek a torekvesnek van alarendelve. Teljesen nyilvanval6 tehat, bogy a tamogatas jelenlegi formajat, amely teljesen hatastalan, s6t kontraproduktiv a magyar kisebbsegek onszervez6dese es a nernzeti integraci6 szempontjab61, ugyanakkor irritalja mind a magyarorszagi, mind a hataron hili
magyar kozvelemenyt, a legjobb lenne haladektalanul megsziintetni.
(Tajekoztatas) Az egesz Vajdasagban foghat6 magyar nyelvu televizi6s es radi6muSOTegy allami ellen6rzes alatt a1l6 szerb kozvallalat (RTS) kereteben mukodik. A
musorszerkesztes politikaja a szerbiai hatalmi partnak van alarendelve, ez ellentetben all a vajdasagi magyarsag erdekeivel. S6t, a hatalom kovetelmenyeinek magyar
nyelvu szolgai tolmacsolasa miatt ezeknek a musoroknak az iizenete, gondolati es erzelmi toltete rombolja a vajdasagi magyarsag lelkiallapotat es mentalitasat. AItalaban a helyi radi6ad6k es kabeltelevizi6k sem szolgaljak a vajdasagi magyarsag erdekeit, de korantsem olyan karos hatasuak, mint a kozponti televizi6. A Duna Televizi6t megfelel6 parabolaantennak hianyaban kevesen latjak.
Hozzaert6k azt tartjak, bogy a televizi6 a befogad6kat kesziti e16, a velemenyeket
viszont az irott sajt6 szolgaltatja. Az orszagban uralkod6 zurzavaros eszmei alIapotokat, az etikatlansagot ketsegkiviil az irott sajt6 jeleniti meg jobban. Ezzel kapcsolatosan van, aki ugy gondolja, bogy a sajt6 nem tud mast kozvetiteni, mint amit a tarsadalom ertekrendje kepvisel. Kovetkezeskeppen ha a tarsadalmi ertekrend problematikus, a sajt6 ertekrendje sem lehet mas. Masok viszont eskiidni memenek ra,
koztiik j6magam is, bogy a sajt6 es a teve nagymertekben felel6s a zurzavaros allapotokert.
A szerb sajt6hoz hasonl6an, sajnos, a vajdasagi magyar ujsagokban is teret kapott
a szenzaci6hajhasz6 ujsagiras, meghonositva kozeletiinkben a k6sza hirekre, sz6beszedre, koholmanyokra alapoz6 tajekoz6dast. A sz61asszabadsagra hivatkozva az elmull evekben annyi alantas erzes, szandek es gondolat kapott teret a sajt6ban, bogy
ezek utan csaknem keptelenseg visszatemi a tajekoz6das es tajekoztatas civilizalt
formajara.

Ha az orszagban

-

a nyugati allamokhoz

hasonl6an

- mlikodne

az igaz-

sagszolgaltatas, s lennenek bir6sagok, amelyek komolyan veszik a szemelyisegi jogok
vedelmet, a hazugsagokert es hitelrontasert kir6tt biintetes miatt mar valamennyi
sajt6termekiink regen tonkrement volna.
A politikai mozgasokat a mediak tobbe-kevesbe mindeniitt a keziikben tartjak. Politikai t6kenk elherdalasaert, az egyseges magyar erdekszervez6des szetvereseert nagymertekben felel6s a honi magyar sajt6 is. A hazai magyar medium, amely az elmult evek
SaTana magyarsag politikai onszervez6desevel szembeni sajatos csoporterdeket szolgalt
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azaltal, bogy tag teret adott a parton beliili viszalynak, s elarasztotta az embereket mindenfele szennyel es mocsokkal, val6jaban megpr6balta lejaratni a magyarsag szellemi
vezet6it, s megbuktatni az altaluk kepviselt torekveseket. Kend6zetleniil ki kell mondani, bogy a magyar sajt6 lelketlen hazugsagok es ragalmak terjesztese reven a legkisebb
kockazat es felel6ssegvallalas nelIctiIverte szet a magyar erdekszervez6dest.
A Vajdasagban csak egyetlen magyar nyelvu napilap van, a Magyar Sz6. Az ujsag a
szerbiai hatalom szukos tamogatasab61 tartja fenD magat, ugyanakkor az anyaorszagi tamogatasok legnagyobb reszet is felemeszti. A magyar partok azert versenyeznek
egymassal, bogy megkaparintsak a lapot, s a sz6csoviikke tegyek. A szerkeszt6seg elvileg a fiiggetlen tajekoztatas hive, gyakorlatilag azonban a lap hasabjain sajat erdekeit es politikai meggy6z6deset jeleniti meg.
Hetilapjaink - Dolgoz6k, Szabad Het Nap, a nemregiben megszunt Napl6, Het Nap,
Kepes Ifjusdg, amelyek az allami tamogatasnak, a Soros Alapitvanynak, a vajdasagi
magyar onkormanyzatoknak, valamint az anyaorszagi tamogatasoknak koszonhet6en tartjak fenD magukat - profilja nehezen hatarozhat6 meg. Leginkabb magazinszeru lapok, amelyek egymassal vetelkedve, sokfele melleklettel tarkitva mindennel
foglalkoznak. Nagyon hianyzik egy ertelmisegi lap, amely gondolati kutforrasul szolgalhatna, s igazi ertekeket kozvetitene a magyarsag szamara.
(Stratigiai megfontoldsok) Tekintettel arra, bogy a vajdasagi magyarsag meg hosszu
id6n at ki lesz szolgaltatva a kiils6 tamogatasnak, a bels6 informaci6s monop6liumoknak es a volt partkadereknek, a politikai t6ket a hiteles magyar erdekkepviselet
szempontjab61leirhatjuk keszleteink szambavetelenel.
Barmilyen csekely is jelenleg az esely az alulr61 epitkez6k politikai sikerere, velemenyem szerint a helyzet kilatastalansaga miatti orokos jajveszekeles eltulozza a magyarsag mozgasterenek szukiileset. Hadd hivatkozzak ezzel kapcsolatosan csak
egyetlen peldara! Demografusaink szerint a vajdasagi magyarsag kipusztulasanak jele a nyugati allamokba val6 kivandorlas, illetve a Magyarorszagra val6 attelepiiles.
Tipikus koldoknez6 politika ez, hiszen az a nepessegmozgas, amelynek eredmenyet
e szemleletm6d kizar6lag vesztesegkent konyveli el, tavlatos nemzeti strategia kereteben nyeresegge valhat. Jugoszlavia szeteseset kovet6en tobbsegiikben azok kerestek Magyarorszagon menedeket, akik bizonytalanok voltak identitasukban, s jugoszlay nemzetisegunek vallottak magukat. Tavozasukkal nem vesztett, hanem nyert a
magyarsag. Az anyaorszagba val6 attelepiilesiik volt ugyanis az egyetlen lehet6seg
arra, bogy ujraintegral6djanak a magyarsagba, Jugoszlaviaban maradva el6bb-ut6bb
asszimihil6dtak volna. Hasonl6keppen nem latom okat a Nyugatra kivandorl6 magyarok elsiratasanak sem, hiszen tavlatos nemzetstrategia kereteben 6k a magyar
nemzet el6futarai lehetnek a globalizal6d6 vilagban. Beilleszkedesiik, helytallasuk,
nyelvtudasuk, kapcsolataik, tapasztalataik, anyagi es szellemi javaik alkalmasint a
magyar nemzet javat szolgalhatjak, szetsz6rtsagukban nagyobb mozgasteret kinalnak
a magyarsag szamara. Hogy a dolgok nem csak feketek vagy feherek, ennek felismeresehez kellene korszerubbe tenni es magasabb szintre emelni nemzettudatunkat.
Ehhez, persze, uj kaderekre, mas gondolkodasm6dra volna sziikseg.
(Kozelet, kOzgondolkodds) Azok az ertekes, kepzett szakemberek, akik nyelveket ismernek, s jaratosak a szamit6gep, az informatika vilagaban, tavol tartjak magukat a
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kozelett61, fOkent az aktiv politikai szerepvallahist61. Politikai baberokra - a "regi
motorosok" mellett, akik a tuleles es a megkapaszkodas remenyeben kfmeletleniil
tiilekszenek - tobbnyire azok vagyakoznak, akik felbeszakadt tanulmanyaikat vagy
szakmai sikertelensegiiket igyekeznek ezaltal kompenzalni. Az ertekes es kepzett
szemelyek tavolsagtartasa a politikat61 reszben a rossz tapasztalatokkal magyarazhat6, f6kent azonban annak a kovetkezmenye, bogy az elmult evtizedek alatt a kozelet
es a kozgondolkodas teljesen deformal6dott. A kozosseg szamara vegzett munkanak
nines semmi erteke es beesiilete. Ellenkez6leg, a sziirke tomegge formalt emberek
menthetetleniil elganesoljak, letapossak azt, aki valamivel kitunik koziiliik. Bizonyara a nemzeti ertelmiseg, a szellemi vezet6 reteg hianya bosszulja fgy meg magat. Nem
akadt senki, akire fellehetett volna nezni. Hiszen a kisebbsegieknek olyan ertelmiseg jutott osztalyresziil, amely a megalkuvas, a szervilis magatartas reven tanult meg
elni es boldogulni.
Nemzeti ertelmiseg hfjan a vajdasagi magyarsag nem kepes kozossegben gondolkodni, nem kepes erko1csileg megujulni es osszefogni. Nyilvan nemesak emberi tenyez6k miatt, hanem azert sell, mert a kozossegi tevekenyseg lehet6segei hosszu evtizedeken at hianyoztak. Megmaradasi strategiankban fgy j6szerevel esak az egyeni
kezdemenyezesekre es lelemenyessegre szamfthatunk, ami azert nem lebeesiilend6.
(Eletviteli strategitik) Miel6tt barmifele strategia kidolgozasahoz hozzakezdenenk,
el6szor azt kellene tisztan latnunk, bogy az egyenek, esaladok, tarsadalmi esoportok
vagy politikai szekertaborok szintjen megfigyelhet6k-e olyan altalanosan elfogadott
eletelvek, amelyek az egyen, a esalad, a tarsadalmi esoport vagy a politika szintjen bizonyos mertekben eletviteli strategianak tekinthet6k. A helyzet ismereteben a kerdesre szinte azonnal valaszolhatunk: ilyen altalanosan elfogadott eletelvek, eletviteli strategiak ninesenek. A vajdasagi magyarsag (miert lenne kivetel?) a sajat jov6jere vonatkoz6lag semmifele tarsadalmi megallapodassal vagy kozmegegyezessel nem
rendelkezik. Mindenki eli a maga eletet anelkiil, bogy eletszervezeseben a kozos
(nernzeti) erdekek kiilonosebben nagy szerepet jatszananak. Az emberek mindennapi el€teb61 szinte teljes mertekben hianyzik a kozossegi tudat, mindenki esak onmagaval vagy a esaladjaval foglalkozik. A kozossegi let a maga hagyomanyaival, szokasvilagaval es szimb6lumaival a keves iinnepi alkalomra szorftkozik. Ezekt61 eltekintve az oozes, az anyagiassag, a hedonista szemlelet hatterbe szorft mind en egyebet.
Azok a kevesek, akik az atlagt61 elter6en kozossegben gondolkodnak, s felel6ssegteljesen viszonyulnak a magyarsag sorsahoz, tarsadalmi ervenyesiilesiikben hatranyt
szenvednek, a politikai eletben pedig immar haromnegyed evszazada aldozati baranynak tekintik 6ket. Ezeknek a talpig tisztesseges embereknek a besugasaval, kirugatasaval, megtaposasavallehetett (es leJtet ma is) legkonnyebben erdemeket szerezni, el6bbre jutni a hatalmi rangletran.
A vajdasagi magyarsag sell szoeiol6giailag, sell psziehol6giailag nem val6s tarsadalmi csoport, hanem egy teriileti elven alapul6 absztrakci6, amely nagyon sokfele
embert foglal magaban. E sokfele ember szamara a nemzeti identitas nem jelent
olyan ertekhomogenizaei6t, amelynek alapjan ona1l6 entitasr61, politikai, tarsadalmi,
gazdasagi es kulturalis szuverenitasr61 beszelhetnenk. Vajon ebbeD a helyzetben
nemzeti alapon mit varhatunk a kozos cselekvesi strategia kidolgozasat61? Meg egy
minimalkonszenzus megteremtese is nem inkabb a vagyak, mint a val6sag birodalmaba tartozik? Lehetseges, bogy a vajdasagi magyarsag jov6je egyaltalan nem sajat
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nernzeti strategiajanak a letrehozasan d61 el. Ahogyan eddig nem kerdeztek, ezutan
sem kerdezik meg a jov6re vonatkozo elkepzelesei fe16l. S6t, a kort szelesithetnenk.
Elkepzelhet6, bogy Magyarorszag es a kornyez6 orszagokban szetszort magyarsag
megmaradasa - elsiillyedese vagy felemelkedese - azoknak a vilagfejlemenyeknek a
fiiggvenye, amelyek a nagy gloMlis er6terekben zajlanak. Ha ez igy van, a fennmaradasunkat szolgalo strategia kidolgozasa es elfogadasa messze t61n6 a magyar nepesseg jelenlegi szellemi horizontjan.
Figyelembe kell venDi, bogy a magyarok egy resze mar igy is tudathasadasos allapotban van, kett6s ertekrend szerint el, vagy kepmutatassal proMl boldogulni. Szemelyes ismer6sei koreb61 mindenki szep szammal fel tud sorolni olyan szemelyeket,
akik sajat telepiilesiikon, munkahelyiikon a szerb hatalom szekertoloi, ugyanakkor
Magyarorszagon jaratjak iskolakba a gyerekeiket. Itthon a szerbek e16tt tiintet6en
semmibe veszik magyarsagukat, szerb partok szineiben indulnak a valasztasokon,
ugyanakkor Szegeden kft.-jiik van, s magyar rendszamtablaj6 kocsikat vezetnek. Am
tevednenk, ha a szerb hatalom iranti szolgalelku viszonyulasukbol arra kovetkeztetnenk, bogy nem sokra becsiilik a magyarsagukat. A szervilis, torleszked6 magatartas
mogott nem feltetleniil szerbbarat sziv lakozik, tobbnyire csak kepmutatas az egesz.
Ez az eletfilozofia azon a meglatason alapul, bogy mindenkeppen t61 kell jarni masok eszen. Es ott, ahol ez az eletfelfogas uralkodik - mint peldaul Szerbiaban, ahol
lojalitas szinlelesevel tisztes poziciokhoz, tarsadalmi el6nyokhoz, nagyobb anyagi
biztonsaghoz lehet jutni -, az vesse az els6 kovet ezekre a meghasonlott emberekre,
aki jarhatobb utat tud kinalni szamukra. Az emberek ahelyett, bogy azonosulnanak,
alarcot viselnek: amikor Szerbiaban vannak, torleszkedessel, szolgalelkuseggel, amikor Magyarorszagon jarnak, "hanyatott kisebbsegikent" probalnak meg ilyen-olyan
e16nyokre szert tenni. Ez az individualis eletstrategia szemben all mindenfele kozossegi elkepzelessel. Az ilyen ember a lelke melyen ellenerdekelt a magyarsag helyzetenek politikai rendezeseben, hiszen ezaItal megszunnenek azok az e16nyok, amelyekre szervilis magatartasaval szert tesz.

(Az uj vezeto reteg szuksegessege) Ezek titan feltehetjiik magunknak a kerdest: vajon
milyenek ma az alulrol epitkez6 politika eselyei? Nem rovidlatas-e kizarolag a napi
politikara es a kepviseleti rendszerre alapozni a jov6nket? Nem kepzelges-e kisebbsegi nemzeti strategiarol beszelni? De megengedhetjiik-e magunknak, bogy nemzeti letiinket a koriilmenyek miatt tudathasadasos emberek eletfilozofiajara bizzuk? A
buvos korb61 valo kilepeshez hianyzik a szellemi vezet6 reteg, amely iranyt mutathatna, s kovetend6 peldaval szolgalhatna.4 Minden tarsadalomnak es tortenelmi helyzetnek vannak kulcsszemelyisegei, s vannak sziirke emberek, akik statisztalnak az
esemenyekhez. A sziirke tomeg akkor is sziirke marad, ha elsopr6 tobbseget alkot.
A tomeglelektanban ugyanis a mennyiseg nem valik min6segge. Ellenkezaleg, ha az
emberek tome get alkotnak, tomegkent lepnek fel, ez csak rant a minasegen.
Egy tarsadalom akkor halad elaTe, ha meg tudja old ani a problemait. Erre viszont
akkor van lehetaseg, ha a kulcsszemelyisegek dontesi pozicioba keriilnek. Ellenkeza
esetben, ha alkalmatlan emberek sajatitjak ki maguknak a hatalmat, a tarsadalom fokozatosan elmeriil, ellehetetleniil. (Ez a sorsuk egyebkent kicsiben a partoknak es
egyesiileteknek is.) A nemzetstrategia egyik legion tosabb lepese a kulcsszemelyisegek kiszurese lenne. Ez viszonylag konnyu feladat, hiszen eleg megismerni, alaposan
szemiigyre venDi az emberek elettortenetet es munkajat. Bizvast ide sorolhatok
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azok, akik a kortilmenyektol fiiggetleniil kovetkezetesen kepviseltek a magyarsag erdekeit, akik husegesek maradtak a nemzeti eszmehez, aik hatottak a kornyezetiikre
a szellemi kisugarzasukkal, s akik masok szamara mindig kovetendo peldat jelentettek. Azokat pedig, akik mindemellett meg j6 szervezonek is bizonyultak, befolyasolni tudtak az esemenyeket, ha kellett, talpra tudtak allitani az embereket, az Isten is
vezetonek teremtette.
A ku1csszemelyisegeket, akik arra lennenek hivatottak, bogy utat mutassanak, valtoztassanak a helyzeten, ma mind a rendszervaltas aldozatai kozott kell keresniink.
A nemzetstrategia hianya az Antall-kormany idejeben abban mutatkozott meg, bogy
mikozben a vezetes maximalisan igenybe vette ezeket az embereket, gyakorlatilag
teljesen magukra hagyta oket. Engedte elbukni, elgazolni, az agyagba dongolni valamennyit. A hatalomba visszatero kommunistak orommel vegeztek el ezt a munkat a
teljesen kiszolgaltatott helyzetbe keriilo embereken. A ku1csszemelyisegek lenyakazasa jobban hatravetette a nemzetet, mint az elrabolt javak es az orszag kifosztasa
egyiittveve.
A ku1csszemelyisegek fellelese utan az elso feladat az lenne, bogy meg kell szilarditani a helyzetiiket, s motivalni kell oket tovabbi tevekenysegiikben. A masik feladat olyan kapcsolatrendszer kiepitese volna, amely lehetove tenne, bogy a meddo
szervezeti vitak helyett erdemi munka folyjon. Olyan szervezodesi format kell talalni, amelyben az erdekek, az erofeszitesek, a szandekok ahelyett, bogy ko1csonosen
kioltanak egymast, osszegezodnek. Az internet mintajara valamilyen egyideju kapcsolatrendszerre volna sziikseg, amelybol teljes mertekben hianyzik a hierarchia. A
hagyomanyos ala- es fOlerendeltsegi viszonyokon alapult szervezeti keretben ugyanis
a meddo sz6cseples mellett a hatalmi rivalizalas emeszti fel a legtobb energiat.
(Elmeleti szempontok) Egyes elkepzelesek szerint a jovo tervezesenek az az utjam6dja, bogy az emberiseg szellemi elitjenek ki kell dolgoznia, s a tomegeket megmozgatva tervszeruen meg kell va16sitania egy uj vilagrendszert, amelynek a keretei
kozott az emberek a jelenleginel sokkal boldogabban, gazdagabban, harmonikusabban elhetnek egymassal es a termeszettel. Ennek mintajara kesziilne el a nemzetstrategia is, mind a nemzet egeszere, mind a hataron tuli magyar kisebbsegekre nezve.
De vajon mennyire eletkepes ez az elgondolas, s mukodott-e valaha is ez a modell? Az elkepzelessel szemben felmertilo aggalyok tobbretuek. A tapasztalat szerint
roppant nehez egyetertesre jutni az emberiseg sorsanal kevesbe fajsulyos kerdesekben is. Az egyik buktat6 tehat mindjart az, bogy kik, mikor es milyen jogcimen fogalmazzak meg a nagy celokat a vilag (vagy nemzeti kozossegiik) szamara. Legyiink derUlat6k, s tetelezziik rei, bogy az igazan kiva16k egyetertesre tudnak jutni a legfontosabb kerdesekben. Am maris ujabb nehezsegekbe iitkoziink: hiaba a szep elkepzeles,
a terv megva16sitasahoz szamitasba kell venni a kozos celok szolgalataba allithat6
eszkozoket es forrasigenyeket, s emiatt ismet hajba lehet kapni.
Az igazi bajok azonban ott kezdodnek minden vilagmegvalt6 tervvel, bogy az elkepzelesek megva16sitasahoz rendszerint felre kell allitani azokat, akik a valtozasban
ellenerdekeltek, akik kitunoen erzik magukat, tovabbra is zavartalanul szeretnek elvezni anyagi es szellemi kivaltsagaikat. Sot, manapsag, ebben a globaliza16d6 vilagban mar nem eleg a helyi hatalmassagokat felretenni, melt Il}ogottiik, mind elerhetetlenebb tavolsagban, meg nagyobb hatalmassagok allnak. U gyhogy vegso soron a
kisebbsegi kerdes rendezesehez is a monopolkapitalizmus hatalmassagait kellene
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felreallitani vagy jobb belatasra birni. Nem eleg, bogy mind en szep elgondolas ellentetben all azok erdekeivel, akik lesoprik a padlast, sajnos, a hatalom is az 6 keziikben van. Egyesek szerint ez nem tul nagy baj manapsag, mert a hatalom birtokosai
demokratikus valasztasok utjan elmozdithat6k pozici6ikb6l, s kiforgathat6k javaikb6l. Sokan, persze, tudjak, bogy ez a mese a demokraciar61 pusztan a k6bor apacak
megteveszteset szolgalja, de szamukra sincs veszve minden, bizhatnak a nep haragjaban, amely egyszer pontot tesz minden nagy gyalazat vegere.
Az uj vilagrend kiepitesevel jar6 bajok azonban ett61 meg mindig nem szunnenek
meg. A valtozashoz, a nagy eszmek megval6sitasahoz uj emberek kellenek. A meglev6kb61 uj embereket faragni viszont meg nehezebb, mint megszabadulni a szep elkepzelesek kerekkot6it61. Kiilonosen nyomaszt6 ez a good, ami6ta tudjuk, bogy az
uj ember hianya vitte a kommunizmust is a sirba. A globalizal6d6 vilaggal szemben
ismet kozossegi elkotelezettsegu emberekre lenne sziikseg, bel6liik viszont a legtObb
helyen mar mutat6ban sincsen. Olykor meg a kozossegi (nernzeti) elkotelezettsegueknek latsz6 emberekr61 is kideriil, amint a hatalom kozelebe keriilnek, bogy szemelyes, rovid tavu erdekeik vezerlik 6ket.
Miel6tt barmifele strategia kidolgozasaba belekezdenenk, szamolnunk kell ezekkel az elvi nehezsegekkel, amelyek a gyakorlatban tobbnyire cs6dtomeget halmozoak fel. Ezek az 6vatos el6feltevesek azonban a partallami diktaturak, az onigazgatasi szocializmus, az allamnacionalizmus vagy a karvalykapitalizmus keseru tapasztalata ellenere ne riasszanak el benniinket, pr6bciljunk meg inkabb nehany jov6kepet
felvazolni magunknak! Egyelore meg nem az altalunk kidolgozott nemzetstrategia es
tavlatos jov6tudat alapjan, hanem ana a vilagmegvalt6 tervre hagyatkozva, amely a
neoliberalis tanoknak koszonhet6en terjedt el a vilagban. Vagyis a "laissez faire", a
"hadd menjen minden a maga utjan" elv alapjan pr6baljak meg felvazolni, bogy milyen forgat6konyvekre szamithat a vajdasagi magyarsag, elsosorban innen, Szerbiab61 nezve a varhat6 fejlemenyeket.

(Szerbia nem erett meg a vtiltoztisokra) Igazuk van azoknak, akik ugy latjak, bogy Szerbia egy kijarat nelkiili alagutban bolyong.5 Az orszag -elszegenyedesevel egyiitt napr61 napra rosszabbodik a magyarsag helyzete. A vaIasztasi csalasok miatt kirobbant
ellenzeki tiinteteseket, amelyhez csatlakoztak mindazok, akik elegedetlenek a rezsimmel, elkepeszt6 bukas, hanyatlas, szetforgacsol6das kovette. A kizar6lag hatalmi ambici6kt61 fUtott, egymas ellen hadakoz6, beliilr61 bomladoz6 ellenzeki partok
a kinalkoz6 tortenelmi helyzetben tanacstalannak es cselekveskeptelennek bizonyultak. A szerb ellenzek onmagat sziintette meg.
A tobbpartrendszer kialakult gyakorlata Szerbiaban nem kinallehet6seget a demokratikus valtozasokra. Igy feltehet6en tovabbra is a nemzeti-regionalis ellentetek
maradnak azok az er6k, amelyek meghatarozzak a torteneseket. Az elszegenyed6
Szerbia nem lesz mindig kepes a markaban tartani Montenegr6t, Koszov6t, Szandzsakot es a Vajdasagot. Vagy foderalista allamalakulatta alakul at, amelyben ezek a
regi6k Szerbiaval egyenrangu gazdasagi es politikai jogokra tesznek szert, vagy KisJugoszlavia is szethullik, ahogyan hasonl6 okok miatt szethullott Jugoszlavia.
A partok behatarolt mozgastere es szimbolikus jellege meg egyertelmubb a kisebbsegi erdekkepviselet eseteben. A jelenlegi helyzetben, ha mind en magyar valaszt6polgar egy emberkent sorakozna fel valamelyik magyar part me lIett, akkor sem lehetne a hatalommal szemben semmit sem elerni. A vajdasagi magyarsag ugyanis let-
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szama miatt Szerbiaban nem tud alkupozfci6ba keriilni. A kilenc magyar kepvisel6 a
ketszazotven f6s parlamentben a VMDK fenykoraban is tehetetlen volt a hatalom
szavaz6gepezetevel szemben, az6ta pe dig meg kilatastalanabb a helyzet.
(A menekiiltek kerdese) A vajdasagi magyarok szamara tavlatilag az egyik legfObb veszely eletteriik beszukiilese. A szerbek folyamatos betelepfteseval drasztikusan csokken a magyarok reszaranya.6 Mindenki altal j61 ismert fogat6konyv alapjan mukodtek a dolgok. Mikozben Horvatorszag, majd kes6bb Bosznia teriileten folytak a harcok, a Vajdasagot megh6dftottak a szerbek. El6szor csak biztonsagba kfvantak helyezni asszonyaikat es gyermekeiket a fegyverforgatasra alkalmas ferfiak, start karokkal fogadtak 6ket a Vajdasagban. Egy resziik a regebben a Vajdasagba telepiilt
szerb csaladokhoz keriilt, a tobbiek ellatasar61 a Vajdasagi Voroskereszt tObb ezer
aktivistaja gondoskodott. Igy aztan - szeretteiket es a fegyverforgatasraalkalmatlanokat a messzi Vajdasagban biztonsagba tudva - nyugodtan harcoltak a marcona
szerb ferfiak.
Aztan jottek 6k is. El6bb a sebesiiltek, majd a harcokba belefaradtak, vegiil seregestiil mindannyian. Elvegre, ahogyan azt a sajt6bap szamtalanszor nyilatkoztak,
nem elhettek egyiitt a horvatokkal, m~zulmanokkal. Igy hat fegyvert fogtak, s megpr6baltak leoldosni vagy eluzni 6ket. Am miutan a hadsereg tamogatasa ellenere a
rovidebbet hUztak, s horvat zaszl6 lobogott a knini vaT orman, jottek Bacskaba, Banatba, az oveik utan, akik addigra feszket raktak, megkapaszkodtak es megsokasodtak. Ma mar tobb szazezer horvatorszagi es boszniai szerb el a Vajdasagban, tart6san
berendezkedtek, s tobbsegiikben munkat kaptak, lakast, hazat, kocsit vasaroltak.
A hivatalos nyilatkozatokban olykor meg elhangzik, bogy a tobbnemzetisegu Vajdasagban, ebben a multikulturalis kornyezetben mennyire fontos az egymas mellett
e16 nepek kulturajanak az osszefonooasa, s bogy ez a folyamat milyen nagy becsben
van tartva. A helyzet azonban az, bogy a kulturak keveredesenek jelszava mogott a
szerbek er6teljes terh6dftasa kovetkezteben a magyar kultura elsorvad, s a multikulturalis kornyezetben tobbnyire csak egy nyelven lehet boldogulni. A Vajdasagban
mar nem sziikseges rend6ri feliigyelet a jogcsorbft6 nyelvtorvenyek betartasahoz: a
velt e16nyok remenyeben a kisebbsegek sokasaga "onkent es dalolva" adta fel nyelvet.

(Az elszakadds "veszelye") A nagyaranyu betelepftes ellenere Szerbia remalma a kisebbsegek elszakadasa. Ezzel a szinte f6bias felelemmel szemben a j6zan ervek mit
sem ernek, ezert megeshet, bogy a kisebbsegek elszakadasa onmagat beteljesftO j6slatkent egyszer csakugyan val6sagga valik. A koszov6i albanok eseteben ez bizonyara nem is varat sokaig magara.
Az e16nyos es hatranyos helyzetu etnikai csoportok politikai celjaikat tekintve vilagszerte hasonl6an viselkednek. A hatranyos helyzetu etnikai csoportok mindeniitt
nagyobb hajland6sagot mutatnak az elszakadasra, mint az el6nyos helyzetuek. Az elszakadasra va16 torekves egyenes aranyban all a kisebbsegek tarsadalmi es gazdasagi lecsuszasaval. Kiilonosen akkor vonz6 ez a perspektiva, ha fejlettebb orszaghoz
csatlakoznak a kisebbsegek. Fordftott esetben, vagyis ha az etnikumok elnek fejlettebb tersegben, kevesbe erdekeltek az elszakadasban. A hatranyos helyzetu kisebbsegek azonnal megkfserlik az elszakadast, amint erre a tortenelmi helyzet alkalmat
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kfmll. A fejlettebb regi6ban el6 etnikumok viszont csak akkor pr6balkoznak meg vele, amikor a gazdasagi, tarsadalmi pozici6k megtartasa a tovabbiakban lehetetlenne
valik szamukra. Csupan abban az esetben dontenek az elszakadas mellett, ha sulyos
diszkriminaci6nak vannak kiteve, s nincsenek tavlataik.
Az elszakadassal kapcsolatos strategiai kerdes tehat akkor meriil fel igazan, ha az
etnikai pozici6 tarthatatlanna valik Szerbiaban. A tit6i Jugoszlaviaban a magyarsag
gazdasagilag sikeresen mukodott. Olyannyira, bogy els6sorban azt serelmezte: nagyobb mertekben jarult hozza a nernzeti jovedelemhez, mint amennyit visszakapott
bel6le. Ez a serelem elegedetlenne tette a helyzetevel, de mivel alapjaban veve magasabb volt az eletszinvonal, mint Magyarorszagon, nem foglalkozott az elszakadas
gondolataval. Ellenkez6leg, igen fogekonynak mutatkozott a jugoszlflVsag eszmeje
irant, s ennek kereteben igyekezett az egyetemes magyarsagt61 kiilona1l6 entitasnak
tekinteni magat.
A helyzet, persze, az6ta sokat valtozott, az elszakadas gondolataval azonban a magyarsag egyel6re nem foglalkozik. Ennek az 6hajnak a megjelenese es feler6sodese
nagymertekben fiigg majd a koriilmenyek alakulasat61. Egyreszt att61, bogy Szerbiaban aranyosan reszesedik-e a magyar kisebbseg a szukiil6 javakb61, aranyosan reszt
vehet-e a helyi hatalomban, s nemzetisege miatt ki lesz-e teve zaklatasoknak es
diszkriminaci6nak. Masreszt onnon helyzetenek megiteleseben az is kozrejatszik
majd, bogy Magyarorszag EU-hoz val6 csatlakozasa mennyire noveli a gazdasagi kiilonbseget a hatar ket oldalan, bogy a teriileti, hatar menti egyiittmukodesnek milyen
formai alakulnak majd ki, s ez mennyire lesz el6nyos vagy hatranyos a vajdasagi magyarok szamara. Az "elszakadasi torekves" jelenleg egyetlen formaban ervenyesiil
Szerbiaban: a magyarok tizezrevel vandorolnak ki az orszagb61.
(A jovo forgat6konyvei)A gondjainkb61val6 kilabalasra es a jov6 formaIasara oner6nkb61 egyel6re nem latni semmi remenyt. A vajdasagi magyarsag lehet6segei es
mozgastere - a globalis folyamatok mellett - els6sorban Szerbia es Magyarorszag jov6jenek az alakulasat61 fiigg. Ez a kett6s fiigg6seg sajatos helyzetet teremt; a ket orszagban ugyanis a jov6t illet6en mer6ben ellentetes tendenciak ervenyesiilnek. Magyarorszag Eur6pai Uni6ba val6 betagoz6dasi torekvesevel szemben Szerbia szembehelyezkedett a vilaggal es az ugynevezett Eur6pa-konform megoldasokkal.
Innen nezve a dolgokat Magyarorszag az Eur6pai Uni6ba val6 csatlakozassal felertekel6dik, mig Szerbia a vesztes haboruk, a gazdasagi elszegenyedes, a bezark6zas
miatt egyre inkabb leertekel6dik. Magyarorszag szamara elvileg adott a lehet6seg,
bogy felzark6zzon a XXI. szazadot meghataroz6 ertekrendhez, a vajdasagi magyarsag azonban Szerbiaval egyiitt a vilag periferiajara keriil. A kerdes szamunkra az: vajon mit tudunk majd kamatoztatni Magyarorszag Eur6pai Uni6hoz val6 csatlakozasab61? A kamatoztathat6 osztonz6k bizonyara inkabb erkolcsi, mint anyagi termeszetuek lesznek, hiszen a felzark6zas anyagi es tarsadalmi alapjai Magyarorszagon is
gyengek, bizonytalanok, nagyaranyu anyagi tamogatasra tehat nem szamithatunk.
De a csatlakozas hozadekai amugy sem egyertelmuek: eppolyan mertekben lehetnek
pozitivak, mint negativak a kisebbsegekre nezve.
Mindenekel6tt tisztaban kelllenniink azzal, bogy a csatlakozas a nemzeti fiiggetlenseg reszleges feladasaval jar, s ez a Trianonban szetszabdalt magyarsag eseteben
kedvez6tlen. Nemcsak azert, mert a csatlakozassal meg job ban elszigetel6dik a hataroll tuli magyar kisebbseg, hanem azert is, mert fel6, bogy gazdasagi, szellerni (szak-
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mai, technol6giai,kultunilis) teren megjobban leszakad a nemzettestrol. A tudas hatalom, s megszerzesere egyre kisebbek az eselyek. A tudatlansag, a kepzetlenseg viszont hatranyt, bukast, szegenyseget jelent, kiilonosen a nehez helyzetfi kisebbsegiek
szamara.
Az elso forgat6konyv szerint a jelenlegi foderalis allam Szerbia es Crna Gora
(Montenegr6) kozott fennmarad, de folyamatosan gyengiil. A szerb rezsimnek esze
agaban sincs, bogy Crna Gorat kieressze a markab61, meg kevesbe hajlik erre Koszov6, Szandzsak es a Vajdasag eseteben. A represszi6 fokoz6dik ezekben a tersegekben, egyre jobban elmelyiti a Szerbiaval val6 ellenteteket, s ez a regi6k kolcsonos ellensegeskedesere es eltavolodasara vezet.
Az orszagon beliil megszallt nepekkel es a vilaggal val6 hadakozas a sotetseg es a
kaosz remkepet vetiti clare. Milosevics bravuras tulelesi politikajanak "koszonhetoen" Szerbiabantovabb erosodika despotizmuses vele egyiitt a tarsadalom szetesese, mfikodeskeptelensege. Ilyen kenyszerpaIyan jarva tavlati celok hianyaban bizonyara tobb szazezren vandorolnak ki az orszagb6l. Szerbia het merfoldes leptekkel
tavolodik el a civilizalt vilagt61, s a csempeszek, a bfinozok, a korrupci6 es a feketepiac allama lesz.
A vajdasagi magyarsag a tOrvenytelensegek kozepette nem tudja feltalalni magat,
raadasul bizonyara erosodni fog a szerb kormany kisebbsegelnyom6 politikaja. Folytat6dik a beolvadas, a fiatalabb korosztalyoktomeges kivandorlasa es a fogyatkoz6,
eloregedo nepesseg eletszinvonalanak zuhanasa. Az effele jovoben megallithatatlan
lenne a magyarsag tarsadalmi-gazdasagi alameriilese, latvanyosan csuszna lefele a
lejton.
Ha a masodik forgat6konyvben hisziink, tetelezziik fel, bogy Szerbia a kovetkezo
ot-tlz evben megall a lejton, sot, valamilyen csoda folytan nehany szazalekos gazdasagi novekedest produkal. A tarsadalmi ellentmondasok tovabblokik az orszagot a
politikai rendszervaltas utjan. Ennek eredmenyekent Szerbiat es Crna Gorat felveszik az ENSZ-be es az EBESZ-be, s ez jelzesertekfi lenne a nemzetkozi szervezetek
reszerol, bogy elismerik az orszag fizikai letezeset. Hiteleket es gazdasagi segitseget
azonban csak abban az esetben kapna az allam, ha ezaltal megnyugtat6 m6don sikeriilne a szerb rezsimet befolyasolni es ellenorzes alatt tartani. Semmi okunk sincs
azonban arra, bogyvermes remenyeket taplaljunk, ehhez ugyanistavoznia kellene a
jelenlegi rezsimnek. De meg ha sikeriilne is megt6rni Milosevics uralmat, ez a legjobb esetben is legfeljebb annyi valtozast hozna, bogy az egyszemelyidespotizmust
mas despotizmus valtana fel. Az 6nkenyuralom gy6kerei, valamint az allamra nehezedo belso es kiilso problemak sokkal melyebbek annal, mint bogy val6di valtozasokat remelhetnenk.
Ebben a helyzetben a vajdasagi magyarsag sem politikai eszkoz6kkel, sem t6bbletteljesitmennyel nem lesz kepes javitani a helyzeten. A hatalomt61 a magyarsag erdekeben liTesigereteken kiviil semmit sem lehet kicsikarni. Folytat6dik a nepesseg tarsadalmi hanyatlasa, gazdasagi es kulturalis alameriilese.
A harmadik forgat6konyv azt j6solja, bogy Szerbia mely gazdasagi es politikai valsagba keriil, s az ebbol szarmaz6 konfliktusok kezelhetetlenne valnak. Ennek hatasara Szerbia veglegesen leszakad a fejlett eur6pai tarsadalmakt61, ami hosszu evtizedekre megpecseteli az itt elo nepek sorsat. A konfliktusok es a szocialis forrongasok
k6nnyen ujabb regionalis, etnikai jellegfi fegyveres osszecsapasokba vagy polgarhaboruba torkollhatnak, s ez Kis-Jugoszlavia szethullasaval jarhat. A szethullas katasztr6faba sodorhatja az itt eloket, ha tovabbra is minden ugy folytat6dik, ahogyan ed-
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dig, de valtozast is hozhat, a felzark6zas eselyet kinalva az egyes regi6k, koztiik a Vajdasag szamara. A Vajdasag ona1l6sulasa reven vagy nemzetkozi protektoratus ala helyezesevel gyokeresen megvaltozhat az itteni magyarsag helyzete es fejlodesi eselye.
Okos, am kevesbe lehetseges megoldasnak latszik a negyedik forgat6konyv: Szerbia felhagy az apartheidpolitikaval, komolyan veszi a torveny elotti jogegyenloseget,
leepiti a diszkriminativ tarsadalmi strukturat, s magas foku auton6miat nyujt a kisebbsegeknek. Ezeknek a tarsadalmi es politikai valtozasoknak az elozmenyekent
vagy folyomanyakent elismeri Crna Gorat, Koszov6t, Szandzsakot es a Vajdasagot az
uj szovetsegi allam teljes jogu foderativ egysegenek. Ebben a helyzetben ujra Cantos
szerephez jutna a vajdasagi magyarsag politikai onszervezodese. A partok mostani
vezetoi az oncelu, szemelyi ambici6k kielesere korlatoz6d6 politika helyett tenylegesell felkarolnak a vajdasagi magyarsag erdekeit. A helyi onkormanyzatok hataskorenek boviilesevel ertelmet es tartalmat nyerne a kepviseleti rendszer is, s nonenek a
magyarsag felzark6zasi eselyei.
Vegiillassuk az otodik forgat6konyvet! Tetelezziik eel, bogy a katasztr6fa es az orszag reszleges vagy teljes szethullasa elkeriilheto, es Szerbiaban a despotizmust - valamilyen csoda folytan - val6di pluralis demokracia es ellenorizheto hatalom valtja
eel. Ebben az esetben az Eur6pai Uni6hoz val6 csatlakozasi Wrekves fokozatosan
felszabaditja az egyeneket es a kozossegeket a jelenlegi alavetett es kiszolgaltatott
helyzetbOl, s ez noveli a magyarsag eselyegyenloseget.
(A magyarorszagi valtozasok hatasa) Ezek a forgat6konyvek tovabb folytathat6k es
tetszes szerint kombinalhat6k. Am mint mondottuk, a vajdasagi magyarsag sorsanak
alakulasara nagy hatassallehetnek a magyarorszagi valtozasok is. Magyarorszag varhat6an belep a NATO-ba, s integral6dik az Eur6pai Uni6ba. Ettol ugyan meg nem
val6szinu, bogy a szomszed nepek onkent atadnanak elonyeikbol, jogaikb61 es javaikb61 a kisebbsegeknek legalabb annyit, bogy az eselyegyenloseget megteremtsek
szamukra. Ilyen vonatkozasban - kenyszerito koriilmenyek nelkiil - a kisebbsegek
kiizdelme majdnem haszontalan. A megvaltozott eroterben azonban - nagyaranyu
gazdasagi es katonai hatalmi hatterrel - Magyarorszag kozvetve hozzajarulhat a hataron tuli magyarsag gazdasagi es tarsadalmi felemelkedesehez. Reszben azaltal,
bogy a jelenleginel eleve nagyobb politikai befolyassallehet a tersegre, reszben a magyar gazdasag karpat-medencei terjeszkedesevel. De meg ha Magyarorszag uj helyzete ellenere a hataron tUli magyar kisebbseg egzisztencialisan tovabbra is veszelyben leone, megvaltozhat a szomszed nepek hozza val6 viszonyulasa, ahogyan novekszik Magyarorszag sulya es befolyasa, s a szomszed nepek kiabrandulnak sajat elszigetelodo es elszegenyedo nemzetallamaikb61.
(Konkluzi6) Akarhogyan lesz is, a vajdasagi magyarsagnak szembe kell neznie a novekvo lemaradas veszelyevel. A stabilitas koriilmenyei az orszagban nem a gyorsul6
felzark6zas eselyet teremtik meg, hanem a kipusztulas veszelyet csokkentik szamara.
A felzark6zashoz nagyfoku valtozasokra lenne sziikseg, s ilyenek egyelore nem varhat6k.
A vajdasagi magyarsag meg sokaig nem lesz kepes megallitani a nepesseg fogyasat, novelni a felsofoku vegzettseguek (az ertelmiseg) aninyat, nem tud nagyobb erteku anyagi javakhoz jutni a privatizaci6 SaTan,nem tud javitani a magyarsag kedve.
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z6tlen tarsadalmi szerkezeten es korosszetetelen, nem tud megszabadulni a fojtogat6 allami ad6terhekt61, nem tud megegyezesre jutni a kozj6t es nemzeti erdekeit illet6en, s nem tud valtoztatni onpusztit6 mentalitasan es rossz kozerzeten. Ezekb61 a
hianyossagokb61 es a fenti forgat6konyvekb61 az kovetkezik, bogy nagy megpr6baltatasok id6szaka all e16ttiink, sokaig szamolnunk kell meg a "se kint, se bent", a sehova sem tartozas erzesevel, mikozben remenykediink a csodaban: Magyarorszag
gazdasagi felemelkedeseben, a magyar nemzet meger6sodeseben es megujulasaban.
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