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Nemzeti identitastudatunk
zavarairol
A vajdasagi magyarsag cgcszcn a Icgut6bbi id(ikig nem merte vallalni
ncmzcti idcntitasat. Lcgalabbis a k()z6Icthcn, a nyilvanossag szimj6n.Szorongasl, f6lclmct, buntudalot valtott ki -- 6s valt ki ma is - az embcrckben, ha ncmzeti hovatartozasuk, jelesiil magyars.iguk sZ()bakeriil.
. Az clnyomott, iild()z(jtt nepekn61 figyclhct6 mcg hasonl6 tarsadalomlelcktani jelcns(~g.A magukat valamilyen okn.H fob~a megbClyegczcttnek 6rzo cmberck Hem merik vallalni nyfltan l:S°pOlthovatartuzasukat, ok
sz6gycnlik,l1aritjak,hallgatjak cl szarmaz:isukat.
Hclyzettinkct nem Ichct az elnyomott, iild()zott n6pck helYlctehcz hasonlitani, mindazomtltal sulyns ~':ljokvannak ncrnzettudatunkkal6s nemzcti
6rz6svilagunkkal.A vajuasugi magyarok ugyanis Wbhscglikbcnazt hiszik,al.t
valljak,bogy att61valnak meghfzhat6 jugoszlav allarnpolgarra,j6 patriotava,
ha felcrnas m6don viszonyulnak szarmazasukhoz, ha aff61cterhcs ()roksegkent kezelik magyarsagukat. S6t, vannak, akik "jugoszlav oricntaltsaguk"
dcmonstn'ilasa v6gett cl is halaroljak magukat a hatarainkon tellellSmagyarokt61, nem tartjak az egyetemes magyarsaghoz tarlOz()nakmagukat.
Am akik valljak is magyarsagukat, mWtt6bb ovatosak c t6ren. Magyarsaguk vallalasa nyugtalansaggal, f61elemerl.6sekkcljar cgyiitt. amelyckcn nagyon nchez um1lenni. Eza f61elcmes szorongas minden vaJ()sl.inusegszerint
kullcktiv tudattalanunk tcrm6ke, s nem szlinnek, nem uld6dnak mindaddig
bcnniink, amig mllltunkat illct()en clfojtasokkal kell 6lniink, amig nem
vcthetiinkszamota felclcmIcgkorenckkialakulasabanszcrcpctjatsz()csern6nyekkcl,s amig a vcliink 616n6pckkcl c!"Yiittncm sikcriil Wrt6nelmiink
fch6r foltjait cltiintetni.
Egycl6re m6g lavol allunk ett(il.Nem csak a haboru utani politikai fcleIOsscgrcvoO<lsoknak,
t()rv6nytclens6gcknck, zaklatasoknak, diszkrimin,tci6s
int6zked6scknck a traumatikus 61m6nyeitsiillyesztcttiik kollekliv tudattalanunk m6ly6re,de megf6Iemlitettsegiinkh6l, rosszul6rtclmezelllojalitasunkb61kifoly()lagnag)'gonddal haritottuk, takargattuk kisebbs6gi k()z()ss(~giink
cvtizedek (Ita huz(>d{>,
halnHm)u6 probl6mait is. Szemrebbencs nclkiil vettlik tudorn;1sul etnikai k(iz()ss6giink hornlas,inak nyilv.inval6 jeleit, mint
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ahogyan pcldas ()nmcrscklctct tanusftottunk akkor is, amikor a "tOmeglcIcktani l)sszcomlas" cffcktusa: a magyarsag rCszcr61 fcllep6 tOmcges nemzctiscg-mcgtagadas bckOvctkczctt.
Hadd kOzl)ljtink cnd kapc<;olatban csak nchanyadatot cmlckcztct6ti1.1961
cs 1981 kl)Z()ttmintcgy 602(Xro f6vcI ( 58 846 ) esokkcnt a vajdasagi magyarsag
Icts2'.ama.Ha chhcz hozzaadjuk a ktiWHdrc tavozottak szamat is, a vesztescg
72 548 f6. U gyanezen id6szakban L~kolainkaL~zervczCse,osszevonasa, "korszeriisitese" kovctkeztcbcn az anyanycIvtikon tanul6k cs tanit6k szama tobb mint
egyharmadavaJ csl)kkcnt azaltalanos iskolakban. A magyar kozepiskolasoknak
mar csakncm a fde szcrbhorvat nyclvcn vcgzi tanulmanyait. Ertelmiscgkcpzestink anyanyclvcn mcgoldatlan, azt kc)vet6en, bogy a MagyJrors2'.agon val6
tovabbtanulas lehct(Sscgct adminisztrativ intczkeMsckkcl gyakorlatilag megsztintctt6k, a helYl.et mcg kilatastalanabba valt.
Dcvajon kinek is kcllctt volna fclfigyelnice romlasi folyamatokra'? Talan

crtelmiscgtinknck, amclynck

-

keves kivctelt61 eItekintvc -

egyaItalan

nines magyarsagtudata'?
A kiscbbscgi kOzl1sscgekben fellcp6 nemzettudattal .kapesolatos problcmale forrasa rendszerint az, bogy a vclemcnyad6, iranyit6 rcteg hianyzik, vagy
valamilycn oknM fof,'Vancm t6lthcti be funkci6jat. EsetIeg bnos erdekeincl
fof,'Vaolyan szercpet vaIlal, amcly a ncmzcti crtckjegyek, a kulturalis szokasole, viselkedesi mintak, i:()z()sscgi kapesolatok rovasara megy.
Ha ncm tcvcdtink, cz ut()bbi eset forog fenn nalunk is. Azzal, hogy
pozicionaIt 6rtelmiscgcink - ()sszhangban a politikai cs ideol6giai elvara- .
sokkalmegtercmtettck az anyanemzett61 eItavolit6 onaI16 vajdasagi magyar kultura konccpci(\jat, esak noveltck a zavart cs tanaestalansagot a
nemzettudat vonatk07.asaban. Mivel tarsadalmi befolyasanal fogva ennek a
rctegnek a szcmlClctm()d ja, hclyzcttudata, bealIit6dasa valt szellemi cletiinkben meghataroz6va 6s uralkod()va, a nemzettudat haritasa,egy hamis lojalitassal tulbiztositott magatartas volt az, ami kbvetend6 p6ldava valt, s ami
eszmeileg igazolta a magyarsag reszcr61 jelentkez6 tomeges nemzetiscg -

megtagadast.

.

Mikozben eminens szem61yiscgeink egymast tomjcneztck "jugoszlav oricntaItsagukkal" cs "eur6persegtikkel" , kisebbscgi embereink mindezeket
nem ertve, elvesztettek vczct6 szcllemi - iranyft6 rcteguket. A nemzeti
crt6kjegyek, kultun:ilis szokasok, viselkedesi mintak, k6z6sscgi kapcsolatok
halvanyulasaval mind kcvcsbe tudtak, hogy(Sk maguk is kiesodak - miesodak,
hova tartoznak, honnan szarmaznak Gybkcreikben clbizonytalanodva mind
kevesbe erezt6k magukat tcljes ert6kli magyarnak, Cs teljcs crtekli jugoszlav
allampolgarnak. Ncm is annyira jogszcrli helyzcttik, mint amcnnyirc alaLt5

val6i crzcstik miatt. De -hogyan is orizhcttck volna mcg onbecslcstikct,
tartasukat, melt6sagukat, bcls6 biztonsagukat. amikor szeltcbcn - hosszaban
azt lattal~, bogy a vezet6 crtclmiscgnck sincs szcllcmi tartasa, mclt6saga,
bcls6 biztonsaga.
Mivel hfjan voltunk - cs vagyunk- a bizalmaterdcml6 ncvcknck,a
hitclcs cmbcrcknck, a kozosscgert fcle\6ssegct vallal6 ertclmiscgicknck,
pozicionalt crtclmisegtink lojalitassal tulbiztosftott magatart<1savalt a vajdasagi magyarsag Icgjcllemz6bb sajatossagava. El..a tulbiztositott magatartas
volt az, ami a magyarsag clettercnek folyamatos bcsziiktileschez, kozcleti cs
politikai passzivizal6dasahoz vezctctt.
Termeszetcsen nem csak az crtclmiseg ludas abban, ha a kisebbsegek ugy
crzik, bogy gazdasagi es politikai helyzettik mcgszilardftasa, tarsadalmi fclemclkcdestik erdekcbcn ncmzeti idcntitasuk fcladasara kcnyszcrtilnek. A
kisebbscgi jogokkal sincs Byen csctbcn mindcn rendben. Bar az clmUlt
cvtizedekben kozeleti szemelyiscgcink koztil soha scnki sem mulasztotta cl,
hogy nemzetiscgi politikankat dicsero szavakkal ne illessc, ncm kcrtilhctjtik
rheg annak a fajdalmas igaZ'Sagnaka lcszogczesct, hogy -lOrvcnycs garanciak hfjan - cz a politika volt az ...;szimilaci6IcgfObbforrasa.
EIgondolkodtat6 cgyebkcnt, hogy a kiscbbscgek kcpviseWinck hogy sikcrtilt a kinestari optimizmust mcg6rizni c ncmzctiscgi politikat iIlct(;cn,
hiszcn az clvck cs a gyakorlat kOztiszakadek az cvck hosszu sonln j(>ttlctrc.
Ahclyctt azonban, hogy ramutattak volna cgyszcr is a mcghirdctctt cs a
mq,'VaI6suI6ncmzctiscgpolitika k()zNt mclytil6 szakadckra, inkabb maguk
is kcL"zfniivcvaltak: tovabb szajk6ztak az ininyclvckct cs clvi aIhlspontokat.
mik()zbcn a gyakorlati clct visszassagaihoz igazodtak dontCscikbcn cs cscIckvcscikbcn.
Ez a skizofrcn allapot voltakcppcn maig scm sziint meg tcljcsen. Sokan
maig scm hajland6k tudomasu vcnni, hogy a "kiraly mcztclcn" . Tovabbra
is ugy tcsznck, mintha a ncmzettudat cs ncmzcti crzesek harftasa. az asszimil,kiM eel/i) Cscl6lcgcz6 d()ntcsek - pI.az anyanyclvr61val6 lcmondas,
magyar b'Ycrckckszcrb nyclvcn lOrtcno iskohiztatasa, a vcgyes hM..assagok
prcfcnllasa - a kiscbbscgiclct IcrmCszctcsvclcjar6i lcnncnck, mintha a
larsadalmi passzivilas, a polilikal61 val6 elhatarol6das, a kortilmenyck Csaz
cscmcnyck sz61lan ludomasulvclclc, a folyamalos alarcndc16des, a kisebbscgick lcrmcszclcs visclkc'{\c.<;formaja
kcllcnc bogy lcgycn. Nchcz volna
mcgmondani, hob'Ycbbcn mckkora szcrcpet jatszik a mcggy(;zodCs,a megalkuvas, vagya mcgfclcmlftcllscg. Az crcdmcny sajnos cgyrc mcgy:az asszimil,jcj()s,clncmzcticllcnit6 polilika ut6vCdharcosai cs szckcrlol6i czck is.
azok is.
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J61enne vegre tisztan latnunk arealitas Csa paranoia hatarait magya~gunk iigycbcn.J61ennc kin6ni alattval6i tudatunkat Cslevetk6zni kisebbsegi
komplcxusainkat. J6 lcnnc feladni sikertclcn defcnziv politikai magatartasunkat, ami vajmi keves "vedclmct" nyujtot szamunkra. Ahhoz, hogy cz
megval6sulhasson, bogy lelkileg megujulhassunk, hogy ertelmisegilnk az
ahitott ,;cur6pai" jclz6rc igenytformalhasson, aktiv szcrepet kell vallalnunk
sorsunk aJakitasaban. Harcolnunk kell azokert a politikai jogokert, amelyek
biztositjak, bogybelesi61hassunk a nemzeti kozossegilnket erint6 dontesekbe Csellen6rizhessiik azok vegrehajtasat. I
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