Vajdasagi magyar partpref eren cia k
Politikai toresvonalak a vajdasagi
magyarsag koreben

helyzetet, hanem a vajdasagi magyar partpreferenciak vonatkozasaban is. Avalasztasok soran ugyanis kitunt, hogy a vajdasagi magyar politikai erOket
Az 1994-espartszakadasig a vajdasagi magyar- es elitet korantsem lehet csupan e ket part, a gyozsag politilcijara a VMDKmassziv dominanciaja volt tes VMSZ es a vesztes VMDK kore csoportositani.
jellemzo. AVMSZmegalakulasat kovetoen a politi- A megoldasra var6 erdekkepviseleti feladatokat ilkai kozeletben eles toresvonal keletkezett, ami meg- letoen a magyar partoknak mero"ben tij elvarasokosztotta a vajdasagi magyarsagot. Kozvetleniil a nak kell eleget tennie, ellenkezo esetben a politikai
partszakadast kovetoen egy ideig a VMDKszimpa- elet periferiajara keriilnek.
A valasztasok so ran ugyanis kitunt, hogy a vajdatizansok voltak tobbsegben, a VMSZ azonban hihetetlen gyorsasaggal novelte befolyasat a vajdasagi sagi magyarsag politikailag sokkal tagoltabb, mint
amilyennek korabban tUnt, va16szinuen nemi onalmagyarsag koreben.
A VMDK szimpatizansok taborat, amint azt egy tat as sal. AVMDK vezetese nyakra-fore hivatkozott
felmeres is tamisitja (Szociol6giaikutatdsa vajdasagi arIa, hogy a VMDK a vajdasagi magyarsag t6bb
magyarsag erte'krendjer61.Balazs Ferenc Intezet, 1995.) mint 80 szazalelcinak a tamogatasat elvezi. Ez az alf61eg az idosebb korosztaly tagjai, a sz6rvanyban litas nyilvan akkor gem felelt meg a va16sagnak,
elOkes kistelepiiIesek lak6i, illetve az alacsonyabb amikor a VMDK meg egyseges es egyetlen erdekveiskolai vegzettsegU szemelyek alkottak. A VMDK- delmi szervezete volt a vajdasagi magyarsagnak,
val szemben leginlcibb elutasit6ak a felsofokti veg- meg kevesbe volt igaz a partszakadast kovetoen,

.

zettsegU szemelyek es a magyar t6bbsegU varosok j611ehet,a VMDKvezetese nagy melldongetessel tovabbra is ezt harsogta.
lak6i voltak.
A mar emlitett felmeres szerint 1995okt6bereben
A VMSZ tamogat6inak tabora ezzel szemben a
kozepkorosztaly, az erettsegizettek es diplomasok, a VMDKa valaszad6k48%-anaka bizalm~telvezte,
a tombben elOk,valamint a nagyvarosok lak6i kore- mig a fennmarad6 52% a kovetkezOkeppen oszlott
b01verbuva16dott. Kevesbe volt nepszeni viszont a meg: a VMSZ 14%,egyeb vajdasagi partok 11%,vasz6rvanyban elok, az apr6 falvak lak6i es a fiatal lamelyik szerb part 2%, egyeb part 4%, mig 21%
nem valaszolt, illetve nem kivant allast foglalni ebkorosztaly koreben.
ben
a kerdesben.
A VMSZazonban sokkal gyorsabban novelte beA kozvelemeny-kutatas alapjaul szolga16kerdes
folyasat a vajdasagi magyarsag koreben, mint ahogran azt az emlitett vizsgalat jelezte. A part nepsze- egyebkent igy hangzott: " Ha csak egy politikai SZe1"Venisegenek gyors novekedese a VMSZrugalmasabb zetre szavazhatna, melyikre adna szavazatat?" 1. valapolitikaja mellett azzal magyarazhat6, hogy az er- melyik szerb partra, 2. a VMDK-ra (Vajdasagi Matelmiseg, amely korabban elutasit6an viszonyult a gyarok Demokratikus Kozossegere), 3. a VMSZ-re
VMDK-hoz, elismeressel fogadta az tij magyar part (Vajdasagi Magyar Szovetsegre), 4. a VMPM-re
(Vajdasagi Magyar Polgari Mozgalomra), 5. valaletrejottet. A magyar tobbsegU onkormanyzatok
melyik
egyeb vajdasagi partra, 6. egyeb, 9. nem
csatlakozasaval pedig vegervenyesen eld61t a ket
,
tudja.
part kozotti kiizdelem, j611ehetezt az 1996-os vaMegitelesem szerint a felmeres 1995okt6bereben
lasztasokig gem a vajdasagi magyar nyilvanossag,
nem
tiikrozte hiven a vajdasagi magyarsag va16s
gem az anyaorszagi partok es intezmenyek nem
voltak hajland6ak tudomasul venni. Ennek az elfo- politikai ertekpreferenciait, amit az 1996-osnovemgultsagnak koszonhetoen a VMDKmeg akkor is je- beri valasztasi eredmenyei egyertelmuen aIatalentos anyagi es politikai tamogatasban reszesiilt, masztanak. AVMDK kiugr6an magas szazaIekaniamikor mar regen elvesztette politikai befolyasat a nya nem annyira a valaszt6polgarok tenyleges partvajdasagi magyarsag koreben. Kij6zanodashoz e te- vonz6dasab6l ad6dott, hanem inlcibb a vizsgalafen csak a VMDK 1996-oskatasztrofalis valasztasi tokat szervezo vajdasagi megbizott politikai reszrehajlasab61.
veresege vezetett.
Az 1996-osnovemberi valasztasok azonban nemErre lehet kovetkeztetni egyebkent a felmeresbe
csak a ket part vonatkozasaban teremtettek tiszta beillesztett kontrollkerdes eredmenyei alapjan is.
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Mig a tobbi part ~ masodlagos partpreferenciak
szintjen meg6rizte vagy novelte potencialis tamogat6it, a VMDK eseteben nyoma sincs ennek a
"parthusegnek": a part tamogatottsaga 48% helyett 17%-ra csokken. Nyilvan ez az ut6bbi adat allt
kozelebb a va16shelyzethez.
Annak "veszelyere", hogy a magyar szavaz6polgarok egyes rt?tegeineka politikai erdekl6dese nemcsak a magyar partstrukttirakra korlcitoz6dik, hanem kiterjed a szerb tobbsegUpartokra is, a masodlagos partpreferenciakra vonatkoz6 adatok mar
1995-ben jeleztek. Arra a kerdesre ugyanis, hogy
"Kire adna a masik szavazatat,

hn kit politikai

szervezet-

reszavazhntna?"- a valas=?ad6kjelent6s resze nem a
hcirom magyar part valamelyiket valasztotta, hanem az "egyeb vajdasagi part" valaszlehet6seget
reszesitette e16nyben. Az 1996-osnovemberi helyhat6sagi valasztasokon a VMSZ osszessegeben
tobb szavazatot kapott, mint a szerb tobbsegU partok szineiben indu16 magyar jeloltek, ami a magyar
parlamenti kepviselet fenntartasa iranti igenyt jelzi
a magyar valaszt6polgarok reszer61.Ami azonban
maguknak a jelolteknek a szamaninyat es politikai
szandekcitilleti, a helyzet a magyarsag politikai erdekvedelmet illet6en tobb mint figyelmeztet6. Az
aktiv politikai szerepre vallalkoz6k tobbsege
ugyanis

- zomiikben

iskolazott,

tanult

emberek

-

nem az etnikai alapon szervez6d6 kisebbsegi kozosseg fe16lkapcso16dik be a politikai tOrtenesekbe, hanem kiilonboz6 szerb partok vonzaskoreben.
A-szocio16giaikutatas vezet6i 1995-ben mintegy
e16rejeleztek, hogy a partpreferenciak e16re meg
nem hatarozhat6 merteku m6dosulason mehetnek
keresztiil, hiszen a politikai elet szerep16imerooen
mas helyzetben voltak a hciborUes a gazdasagi zarlat idejen, mint a kommunista hatalom konszolidal6dasi idoszakciban. Es csakugyan, a daytoni bekekotest es Milosevics hatalmanak megszilardulasat
kovet6en Szerbiaban feIertekelodtek a baloldali
partok az tijonnan szinre Iep6 magyar politikai
er6k szemeben. Ugy is fogalmazhatnank, hogy a
kommunista id6szakban politikai szerepet valla16
magyarok egy resze most latja elerkezettnek az
id6t arra, hogy a Szerbiai Szocialista Part vagy a Jugoszlav Baloldal tamogatasaval ismet visszakeriiljon a politikai eletbe.
A szerb hatalmi partok iranyaban megmutatkoz6
nagyfokti erdekl6des nyoman azok a politikai toresvonalak, amelyek korabban a vajdasagi magyarsag 'koreben legfeljebb jelzesszeroen Ieteztek, az
1996-osvalasztasok alkalmaval csaknem szakadekkcimelyiiltek.
,Az tij toresvonal mar korantsem a VMDK es a
VMSZ kozott htiz6dik, hanem a magyar partok es
a nem magyar partok kozOtt. J6l erzekelteti ezt a
helyzetet az 1996-osvalasztasokon a magyar politi-

kai elit beallit6dasa es torekvese. A magyarkipviselojeloltek tobbsege(55,54 szazale1ca)ugyanis nem a hdrom
magya1'part valamelyike'benlatja a politikai szerepleser-

telmet,hnnema szerbtobbsegUpcirtokban,illetve a veliik va16 egyiittmukodesben. A Vajdasagi Magyar
Szovetseg 20, a Vajdasagi Magyarok Demokratikus
Kozossege 22, illetve a Vajdasagi Magyar Polgari
Mozgalom alig tobb mint 1 szazalekos reszveteli
aranyaval (egyiittesen 44,46%) szemben a magyar
kepvise16jeloltektobb mint egynegyede, 27szazaIeka "fiiggetlensegenek" hangoztatasaval elhatarolta
magat a vajdasagi magyarsag kollektiv erdekkepviseletet61, mintegy 9 szazaleka az ellenzeki szerb
tobbsegU partokkal va16 koalicioban, 17 szazaleka
pedig kifejezetten szerb tobbsegU partok szineiben
indult a valasztasokon.
Ezek alapjan a vajdasagi magyarsag egyseges politikai akaratarol aligha beszelhetiink. Mivel a valasztasok els6 fordu16jaSaTanmind a VMSZ, mind
a VMDK jeloltjeinek az egytizede szerzett csak
mandatumot, ez azt jelenti, hogy a magyar valaszt6polgarok szavazatai igencsak megosztodtak. A
VMDK-nak az az allitasa tehcit,hogy csak a vajdasagi magyar politikai elit megosztott, mig a magyar
valaszt6polgarok tObb mint 80%-a egy emberkent
sorakozik fel a VMDKmogott, minden valosagalapot nelkiilozo onamitas volt.
Ezek a valasztasok megmutattak, hogy a vajdasagi magyarsag politikai tagoltsaga komoly es reszletes elemzest igenyel. Elfogadva, hogy az idei valasztasi listakon szerep16 szemelyek, valamint a
partok es a valasztasok szervezoi alkotjak a vajdasagi magyar politikai elitet, azt kell mondanunk, hogy
a magyarsag erdekvedelmet illetoen meglehet6sen
rosszul allnak a dolgok. Normalis koriilmenyek k6zott, vagyis olyan orszagban, amelyben jogegyenl6seg van, s ahol parlamentaris demokracia folyik,
magatol ertet6d6, hogy a kepzett, jeles emberek sa-.
jat nepcsoportjuk kepvise16i klvannak lenni. NaJunk azonban mas a helyzet. Az uralkod6 part megorizte azt a regi jo szokcisat,hogy mindazokat, akik
a kozeletben boldogulni akarnak, egyszeroen "felszippantja" magaba, legyen sz6 akar szerbekr61,
akar kisebbsegiekr61. Erre a kartyara jatszott a novemberi valasztasokon tobb szaz magyar ember,
akik koziil mintegy 120-an vallaltak, hogy a legkemenyebb szerb nacionalista partok (SZSZP,SZRP,
]B) kepvisel6i legyenek. A hatalomnak sikeriilt
csaknem annyi magyar embert a maga oldalara allitania, ahcinyata VMSZfelsorakoztatott a kisebbsegi erdekek vedelmeben.
A valasztasok SaTankideriilt, hogy a magyar politikai elit szamara a szerb partok csaknem olyan
vonz6ak es nepszeroek, mint a VMSZ vagy a
VMDK, a "fiiggetlenseg" vonzo perspektivair6l
nem is beszelve, Ez utobbiak egyebkent a tisztanak
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aligha mondhat6 politikai jah~koklegerdekesebb figurai. Nylltan mar nem vallaljak, hogy kornyezetiik a szodalistak szekertol6inak tartsa 6ket, de felnek att61is, hogy a szerb ellenzeki partok szimpatizansakent hatalom a szerb nep arul6janak, vagy
valamely magyar part tagjakent nadonalistanak,
kiilfoldi berencnek, szakadarnak tekintse 6ket.
Egyes meglatasok szerint a szerbiai tObbpartrendszerben azok az iskolazott, kornyezetiikben szorgas es sikeres magyar emberek indultak fiiggetlen
jeloltkent, akik ugy veltek, hogy sikeresen elrejthetik azt a tenyt, hogy az SZSZp,a JBvagy mas partok
bujtatott kepvisel6i.
Az a sajatossag, hogy a vajdasagi magyarsag koreben jelentkez6 partpreferenciak messze ttillepnek
az etnikai kozosseg hataran, onmagaban veve politikailag akcir e16remutat6 jelenseg is lehet. A komoly politikai toresvonal nem is a magyar-nem
magyar partok kozott huz6dik, hanem a regi rendszer partfog6i es a demokratikus atalakulas hivei
kozott, ami mely repedeseket okoz magukban a magyar partokban is.
A magyar-magyar partvitak, vagy a magyar partoken beliili ellentetek nem partprogramok, vagy
auton6miakoncepci6k koriil gyuniznek, meg ha
egyesek ezt a latszatot igyekeznek is kelteni. Az igazi ellentetek a hatalomtart6khoz val6 viszonyulasban gyokereznek: a szocialista (posztkommunista)
rendszer elfogadasaban es tamogatasaban, illetve
annak elutasitasaban jelentkeznek.
Ez a tOresvonal,rejtve persze, megvolt korabban
is.,A dolgok lenyeget tekintve mar a VMDK szakadasa is ennek a toresvonalnak a menten kovetkezett
be, amit azonban a minden hcijjalmegkent regi kciderek iigyesen lepleztek a tagsag es a nyilvanossag
el6tt. A part soraiban foly6 alland6 ellensegkereses,
a szimulalt botranyok eltereltek az emberek figyelmet arr61a koriilmenyrol.,hogy milyen sulyos bels6
megosztottsag alakult ki 1994januarjaban es februarjaban, amikor arr61 kellett donteni, hogy a
VMDKmerleg "nyelvekent" - egy vagy ket miniszteri poszt varomanyosakent - odaalljon-e a Szerbiai
Szocialista Part melle, vagy 6rizze meg ellenzekiseget es fiiggetlenseget. Hosszas vitak, kotelhuzas
utan sikeriilt a szocialistakkal val6 kormanyalakitast meghitisitani, ami azonban kovetkezmenyeiben partszakadashoz vezetett. A.goston es hivei a
zentai kozgyulesen azokat a szemelyeket tavol1tottak el a partvezetesbol., akik keresztiilhuztak koal1d6s elkepzeleseiket.
Csupa megbizhat6 regi kciderb61 allt ossze a
VMDK uj vezetese. A szerb kommunista hatalom
megbizhat6 helytart6ikent talan sikeriilt is volna a
vajdasagi magyarsagot politikai feliigyelet ala helyezni, ha tOrtenetesen nem ion letre a VMSZ,
amely keresztiilhtizta ezt a.szamitast. Ebb61a ku32

darcb61- a szemelyi nagyravagyas a hatalmi elvarasok

meghiusulasab61

-

fakadt

az a merhetetlen

gyulolet, ami a VMSZvonatkozasaban engesztelhetetlenne tette, es politikailag teljesen elvakitotta a
VMDKvezeteset.
Az A.goston-felepart altal kikenyszeritett es teljesseggel ertelmetlen megmerettetes, amely a
VMDK kizar6lagos legitimitasat lett volna hivatott
bizonyitani, visszafele stilt el. A vajdasagi magyar
politikai vetelytarsak legazolasa, megsemmisitese
helyett A.goston Andras szenvedett megsemmisit6
vereseget. A bukcis sziiksegszeru kovetkezmenye
volt a becsei "tisztUjit6 kozgyules", amelyen a partb61szinten kiebnidalt Pall Sander es hivei levaltottak a VMDKteljes vezetoseget.
A VMSZ gyozott. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a magyar valaszt6polgarok tObbsege a novemberi valasztasokon egy emberkent kiallt volna
a gy6ztes part mellett. Errol sz6 sincs. Gyozelmet
csak a masodik fordul6 hozott, miutan az ellenlabag magyar kepviselojeloltek tObbsege kiesett. Bar
nagyjab61mindket part ugyanolyan szamti jeloltet
allitott (a VMDK valamivel meg tObbet),a masodik
fordul6 soran a VMDK megis katasztrofalis vereseget szenvedett, kepviselojeloltjeinek alig egytizede
jutott mandatumhoz. Kanizsan peldaul mind a 19
jeloltjiik kiesett. Zentan a 19-b61egy jutott be a kepviseI6-testiiletbe. Szabadkcin a 42-b61kett6, TopoIran a 39-b61szinten kett6, Kishegyesen a 17-b61
negy szerzett mandatumot. Ez al61a megalaz6 veresegsorozat al6l csak Temerin jelent kivetelt, ahol
a VMSZ nem allitott jelolteket. Itt a VMDK gy6zedelmeskedett, es 13 mandatumot szerzett. A
VMSZ viszont sikeresen szerepelt: Cs6kcitkiveve
minden magyar tobbsegU kozsegben relativ, Zentan es Kanizsan pedig abszoltit tObbseget szerzett.
A valasztasokat kovetoen a VMDK mint ona1l6
politikai era elvesztette jelent6seget. Politikai suIra, felelossege elhanyagolhat6 a vajdasagimagyarsag eleteben. A sajt6 altal teremtett virtualis val6sagban azonban minden bizonnyal jelen lesz:kozlemenyek, cikkek, elnoki es "olvas6i" levelek
helyettesitik a tenyleges cselekvest. Valahogy ugy,
ahogyan a harmadik magyar part, a Vajdasagi Magyar Polgari Mozgalom eseteben tortent, amely az
elmult idaszakban kizar6lag a sajt6 altal teremtett
virtualis val6sagban letezett.
A valasztasi siker mindenkeppen 6vatossagra
kell hogy intse a VMSZvezetaseget. Azzal parhuzamosan, ahogyan novekszik a part befolyasa a vajdasagi magyarsag koreben, egyre fontosabba valik a
hatalom szamara is a VMSZpolitikai befolyasolasanak az igenye. Ez a koriilmeny 6vatossagra kell
hogy intsen. Ugyanis, ha a VMSZaz eloallt helyzetben az esszeru egyiittmukodesen tUI jelentosen
csokkentene a politikai distanciata Szerbiai Szocia-
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lista Part iranyaban, ez a szervezeten beliili tbresvonalat hozhat letre. .'
Szerbia ma j6val megosztottabb, mint korabban
barmikor. Az egyik tabor: a rezsim hivei, a masik,
akik a valtozasokat siirgetik, a vilag fete va16 nyitast kbvetelik. Ez a politikai megosztottsag jelen
van a vajdasagi magyarsag kbreben is. Dbbbenetes, hogy a magyar kepviselojelbltek tbbb mint 15
szazaleka nylltan a szerb szocialista-baloldali koalici6 szineiben indult a helyhat6sagi valasztasokon.
Ebbo1 a szempontb6l,leven, hogy gem a magyar erdekek kepviseletet, gem az ellenzekiseg szerepet
nem vallaljak, az un. fiiggetlenek is a hatalom malmala hajtjak a vizet. Am a dolgok iillasa szerint a
magyar partok is megfelezhetok ebbol a szempontb61. Hogy a baloldali iranyultsagti szemelyek milyen meggyozo politikai stillyal vannak jelen a szervezetben, a szocialistakkal megkbtbtt paktumok
mindennel meggyozObben ervelnek. Mindezek
alapjan arra a belatasra ken jutnunk, hogy a magyar politikai elitnek tbbb mint a fele, mintegy 65
szazaleka, a szocialista hatalomtol remeli a nagyobb szelet kenyeret, es alig 35 szazalek viillalja
nyt1tan az ellenzekiseget, s azon beliil meg kevesebben a hiteles magyar erdekkepviseletet.
Ez a szervilis magatartas korantsem kizar6lag a
vajdasagi magyar politikai elit sajatja. Az, hogy
Cs6kan a ]ugoszlav Baloldal kezebe keriilt a hatalam, Adan olyan fiiggetlenek kezebe, akiket a ]ugoszlav Baloldal es a Szerb Szocialista Part is egyarant
a magaenak tart, a valaszt6polgarok akaratanak a
kifejezodese. Mint ahogyan a valasztopolgarok
dbntesen mtilt az is, hogy Beesen, Topolyan, Szabadkan a VMSZesak a szocialistakkal va16paktum
reven vehet reszt a kbzsegi hatalomban. Tovabba,
hogy Kanizsan a reformosokkal, Kishegyesen pedig a VMDK-val egyiitt sikeriilt megtartani a magyar onkormanyzatot. A VMSZ esak Zentan UTaa
helyzetnek, a megosztottsag azonban itt is jelen
van.
Mikbzben a szerb ellenzek, a diakok es a demokratikus atalakulas hivei tbbb mint egy hOnapja tiinteto felvonulasokat rendeznek Belgrad utcain, a vajdasagi magyarsag esendesen kivar, miutan a valasztasokon, nyiltan vagy hallgat6lagosan,
de
lepaktalt a szocialistakkal. Ennek a beh6do16, megalkuv6 magatartasnak az okait keresve aligha kenhetiink mindent a felelemre, s tajekozatlansagra, a
kisebbsegek kiszolgaltatott helyzetere. Van ebben
a magatartasban nem keves szamitas is, amit, ha

tudjuk, milyen rettenetesen nehez ma Szerbiaban
vezeto pozici6ban maradni, sikeres maganvallalkoz6kent, iizletemberkent
boldogulni, figyelembe
kell venDi. Bizony manapsag, ha az embernek
nines valamilyen komoly hattere valahol az uralkod6 part kbreiben, nines semmi eselye az ervenyesiitesTe.
A valasztasokon tehat nemesak a politikai meggyozodes jutott kifejezodesre, hanem kiilbnbbzo
ttiIe1esi teehnikak keresese. Es a ketto nem biztos,
hogy mindeD esetben egybeesik. Kiilbnben is, az
emberek altalaban olyankor valasztjak a rossz megoldast, ha a rossz, letezo hatalomnak nines igazi alternativaja. Mert vajon mit61lenne vonz6 a magyarsag szamara az a szerb ellenzek, amely az eddigiek
SaTan a kisebbsegi jogokat illetoen a hatalommi.1 is
szukkebhibbnek
mutatkozott? Sajnos a magyar
partok gem kbnnyitenek igazan az emberek gondjain. Nemesak szemelyi boldogulasukat
illetoen,
de kbzbssegi ertelemben gem. Az autentikus politikai-erdekvedelmi tevekenyseg helyett inkabb esak
a partoskodas arnyoldala jutott kifejezc5desre. A hatalomvagy, a ragalmak, a romlottsag, a hazudozas,
a gerinctelenseg elposvanyositottak
a vajdasagi
magyar kbzeletet, es hitetet61 fosztottak meg a kisebbsegi politikai kiizdelmet.
Sajnos tetszik ez nekiink vagy gem, ezzel a helyzettel szamohmnk kell. A vajdasagi magyarsag,
ma es itt, hitet vesztve, elbatortalanodva keresi a politikai ingovanyos teriileten a ttileles lehetosegeit.
Megeshet, hogy a valasztasok SaTan nem a legjobb
dbntesek sziilettek. 1994-ben a magyar tarsadalom
nem kis resze visszaszavazta a hatalomba korabbi
eletenek megront6it. De Kis-]ugoszlavia polgarair6l gem mondhat6 el, hogy va16s erdekiik szerint,
hideg fejjel, j6zan megfontolassal dbntbttek afelol,
hogy ismetelten hatalmi pozici6ba emelik azokat,
akik alkalmasint orszag-vilag elott bizonyitottak a
hatalom gyakorlasara va16 alkalmatlansagukat.
Kis-]ugoszlavia polgarai a szocialistakra szavaztak akkor is, ha az elmtilt 6 ev alatt ketsegbeejtoen
romlottak eletkbriilmenyei es perspektivai.
Az emberek rurnek, szenvednek, tanaestalanul
keresik boldogulasuk lehetosegeit, mikbzben a partok egymassal es bnmagukkal vannak elfoglalva.
Mindenesetre teny, hogy a kisebbsegi politikaban
tij helyzet allt elo, amivelbnamitas helyett megmaradasunk erdekeben szamolnunk kell.
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