Dr. H6di Sandor

A magyar kisebbsegpolitika buktisa
Az 1997-es szerbiai valasztasok tanulsagai
Tenyek, szamok

Az 6nerdeku, egymassal hadakoz6 politikai szekertaborok - talan megerezve a magyar valaszt6Az 1997-esszeptemberi valasztasok elott Szerbi- polgarok tavolmaradasanak a veszelyet - valasztaat gondosan 29 valaszt6k6rzetre osztottak. A 29va- si kampanyukat arra epftettek, hogy megpr6bciltak
laszt6k6rzetben 6sszesen 9 827szavaz6helyet je161- dramatizalni, sorsformal6 esemenynek, a magyartek ki a k6ztarsasag teriileh~nbejegyzett 7 208 555 sag "elethalalharcanak" feltiintetni a szerb parlaszavaz6polgar reszere. A parlamenti kepvisel6'k ment 250 kepviselojenek megvalasztasaert foly6
megvalasztasa reszaranyos valasztas alapjan t6r- fzetlen politikai szfnjatekot. A magyar valaszt6poltent. A szerb ellenzeki partok egy resze bojkottalta garok azonban j6zanullcittak a helyzetet: tisztaban
a valasztasokat, ennek ellenere 6sszesen 97 politi- voltak vele, hogy a valasztasokt61nem varhat6 semkai part, koalici6 es polgarok csoportja indult a va- mifele valtozas a szerbiai politikai szfnteren, aholasztasokon, amelyek 348valaszt6i listat adtak at. A gran nem voltak ketsegeik afel61gem, hogy kit es
250kepviselOihelyre vegiil2 547jel6lt palyazott. A mit kepviselnek azok, akik a magyarsag "elethalalk6ztarsasagi kepvisel61<.megvalasztasaval egy ido- harcat" emlegetik. Es a vajdasagi magyarok mindben frtak ki a k6ztarsasagieln6k-valasztast is. Szer- kettore hatarozott NEM-mel szavaztak: mind a tet
bia eln6ki posztjara 17-enpalyaztak. A magyar par- nelkiili szerbiai valasztasokra, mind pedig a magyar
tok k6ziil a VMDK allftott k6ztarsasagieln6k-jeI61- partvezerek szemforgat6 kepmutatasara - esotthon
maradtak.
tet dr. pall Sand or szemelyeben, aki azonban a jel6lege k6riili szabcilytalansagok miatt kes6'bbvisszaReszveteli arany
lepett.
~agyarerdekel~egek

A 29 szerbiai valaszt6k6rzet k6ziil a magyarok
mind6ssze ket vajdasagi k6rzetben: a nagybecskerekiben es a szabadkaiban k6rzetben elnek szamottevoen, de csak az ut6bbiban alkotnak relatfv
t6bbseget. Harom masik k6rzetben: a zomboriban,
pancsovaiban es az ujvidekiben is talalhat6k sz6rvanyban magyarok, letszamuk azonban a k6ztarsasagi valasztasok szempontjab61 elhanyagolhat6.
A szerbiai parlamenti valasztasokon hat magyar
part indult.1 A hat magyar parton kfviil a magyarok lakta ket k6rzetben tovabbi 12 szerb part allftott magyar nemzetisegCi jel6lteket.2 A vajdasagi
magyarsag erdeke azt kfvanta volna, hogy a magyar partok k6z6s listat allftsanak. A koalici6s targyalasok azonban dugaba d61tek, pontosabban el
gem kezdodtek. Nem csak a hatparti sz6vetseg nem
j6tt Ietre, de egyetlen, magat magyarnak nevezo
partnak gemsikeriilt barmely masik, magcitmagyarnak nevezo parttal barmifele megaIlapodasra jutnia. igy aztan az un. "magyar partok" mind 6na1l6an, egymas elleneben, sot egymas engesztelhetetlen ellensegekent indultak a valasztason.

Igaz, egyebkent is minden eddigi valasztasok
k6ziil az iden volt a legt6megesebb a szavaz6polgarok tavolmaradasa. Hivatalos adatok szerint a
Szerbia teriileten bejegyzett valaszt6polgaroknak a
42,5szazaIeka nem vett reszt a valasztason. A szerb
ellenzeki partok szerint a hatalmon levo Szerbiai
Szocialista part felkerekftette a vaIasztasi eredmenyeket, egyebkent az eln6kvalasztashoz hasonl6an a k6ztarsasagi parlamenti valasztasokat is sikertelennek kellett volna nyilvanftania.
A koszov6i albcinok a szerbiai parlamenti es eln6kvalasztasokat, ha lehet, az eddiginel is nagyobb
erdektelenseggel szemIeltek. Azalbcinvalaszt6polgarok partjaik felhfvasara evek 6ta nem vesznek
reszt a valasztasokon. Esebben a magatartasukban
annyira egysegesek, hogy szerb hatalom ez alkalommalgemtudott egyetlenalbanje16ltetgemtalalni
a szerb parlamentbe!
Figyeljiink csak!A ketmilli6 albcink6z6tt egy gem
akadt, aki vallalta volna, hogy szerb partok szfneiben induljon. Nem fgy a magyarok! A koszov6i albanokkal ellentetben a vajdasagi magyarok a politikaban mindenre kaphat6ak, nemzeti hovatartozasuk nem k6telezi 61<.et
semmire. Ott talalni 6'ket
minden szerb partban, legf61<.eppena hatalmi partkoalici6ban.
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A magyar politikai szekerhlborok rivalizalasa es
moeskol6dasa mellett bizonyara ez a gerinctelen
magatartas is hozzajarult a vajdasagi magyar valaszt6polgar elutasit6 magatartasahoz. 13svajon rossz
neven veheto-e t6le, ha abban az aldatlan helyzetben, amelyben el, rosszallja az er61<nekezt a peIdatlan szetforgaesol6dasat? A valasztasokon val6 reszvetel a magyar valaszt6polgarok reszer6l eddig is
evr6l evre egyre kedvezotlenebb volt. De most else
izben tortent meg, hogy a valasztasok napjan a tobbseg otthon maradt, bojkottalta a valasztasokat.
A valasztasi eredmenyek elernzese alapjan a szerbek adtak hilt eloszor arr61, hogy azokban a kornyezetekben, amelyekben nagyszamu magyar
nemzetiseg(i polgar el, igen alaesony volt a reszveteli arany. Csantaveren peldaul a bejegyzett polgaroknak esupan a 43 szazaleka szavazott, Adan 45,
Baessz6loson 47, de voltak olyan telepiilesek, ahol
a lakosoknak esak 37 szazaleka voksolt.3 A magukat magyarnak nevezo partokkozben kivetel ne 1kiil mind arr61 szamoltak be, hogy elegedettek a
valasztasokkal.
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Valasztasi eredmenyek
A magyar partok a valasztasokon a lehetseges
mintegy 230ezerb6l hozzavet61egesen 90 ezer szavazatot kaptak. A VMSZ 50 960 szavazattal, a szavazatok l,23%-aval negy kepviselOihelyet szerzett.
Az Agoston-fele VMDP 16974szavazatot kapott (a
szavazatok 0,41%-at), a d!: Pall Sandor-fele VMDK
16802 szavazatot (ez a szavazatok szinten 0,41%-a).
A tobbi magyar part ket-ketezernyi szavazatot gyujtott ossze. A valasztasokon reszt vett hat magyar
part koziil ot nem kapott annyi szavazatot, hogy
kepviselOje legyen a szerb parlamentben. A vajdasagi magyar partok koziil esak a VMSZ lesz jelen a
parlamentben.
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A kisebbsegi lelek torzulasai
~

A magyar valaszt6polgarok elvarasa, akarata,
esiiggedese es esendes bojkottja - ellentetben a koszov6i albanokkal- nem befolyasolja sem a magyar
partok politikajat, sem a szerb hatalmi partok kegyeit kereso magyar nemzetiseg(i politikai kaderek
magatartasat. A hatalmi es ervenyesiilesi vagyt61
fUtve, ezek a zomiikben regi partkaderek, keves
kivetelt61 eltekintve egyszeruen nem kepesek a
magyar szempontot merlegelni es felvallalni, ellenben ott vannak mindeniitt, ahol a nemzeti iigyb61,
pontosabban annak elarulasab61 meg lehet elni,
karriert lehet esinalni. Politikai szerepiik abban rejlik, hogy papagajkent ismetelgetik az elnyom6 hatalom fiilenek kedves szoveget: nevezetesen, hogy
nemzetisegi kerdes nines, a kisebbsegek elegedettek, jogaik az eur6pai atlagon feliiliek... "Mi vajdasagi magyarok, a legmagasabb eur6pai mereekkel
osszhangban, teljesjogegyenlosegben eliink. Olyan
jogegyenlosegben, amir61az egesz vilag peIdat vehet." - nyilatkozta peldaul a valasztasokat megelozoen az egyik legsikeresebb magyat; Mihalj Kertes
nepkepviselo, a Szovetsegi Vamigazgat6sag fonoke, a Dnevni telegrafnak adott interjujaban.4
Mit lehet ehhez hozzatenni? Tudomasul kell venni, hogy az alland6 vedekezesben eltorzul az emberi lelek. Sokan ugy velik, hogy meghajlott emberi tartassal, a magyar erdekek feladasaval, mi tobb,
annak elarulasavallehet igazan eredmenyesnek
lenni es boldogulni. 13sezek az eltorzult lelkek nehany ev kivaras utan - most tomegesen megjelentek a politikai szinteren.
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A szavazatok megoszlasat talan a zentai es az adai
pelda szemlelteti legjobban. A zentai kozsegben a
valaszt6polgaroknak a fele vett reszt a valasztasokon. Az ervenyes szavazatok 49,9 szazalekat a
VMSZ kapta meg. A tobbi ot magyar part osszesen
17,5 szazalekat szerezte meg a szavazatoknak. A
Keresztenydemokrata
Tomoriiles (amelynek
Zentan van a szekhelye) 7, a Vajdasagi Magyar Demokrata Partra (Agoston) nem egeszen 5, a VMDKra (dr. Pall)4,5 szazalek szavazott.5A Szerbiai Szocialista Part 10szazalekkal a masodik helyen vegzett.
A Vajdasagi koalici6 8 szazalekkal, a harmadik helyen. A Szerb Radikalis Part 7 szazalekot eft el. A
szerb partok tehat egy esaknem szinmagyar kornyezetben jobban szerepeltek az ot magyar part barmelyikenel.
Adan a valaszt6polgaroknak a 45 szazaleka elf
alkotmanyos lehetosegevel.6 A legtobb szavazatot
(42%-ot) Adan is a VMSZ kapta. A tobbi magyar
part gyengen szerepelt: az ot part egyiittveve a szavazatok 19 szazalekat szerezte meg. A VMDP-re
(Agoston)7,32,a VMDK-ra(PallSandal) 6,20,a KDTre (T6th Horti Cabal) 2,90,a VMPM-re (Boroez J6zsef) 1,91,a VMKDM-ra (Papp Ferene) 0,91 szazalek szavazott. A Szerbiai Szoeialista Part (a masodik
helyen 11,34 szazalekkal) es a Vajdasagi Koallci6
(harmadik helyen 9,20 szazalekkal) Adan is megeloztek az ot magyar partot.
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A magyarpartokra leadottszavazatokszamanak
megoszlasaa szabadkaies a nagybecskerekikorzetben
VMSZ VMDK VMDP VMPMVMKDMKDT
Szabadkai 26122 2217
korzet
Becskereki24838 6846
korzet
50960 9063
Egyiitt

Szerbiai

3126

0

1066

296

5363

2181

809

1475

8489

2181

1877

1771

helyzet

A 250kepviselOi heir koziilll0 mandatum a baloldali koalici6e, 82 radikalisoke, 45 a szerb Meg6.jhodase, 4 a VajdasagikoaIici6e,4 a VMSZ-e,3 a szandzsaki muzulmanoke, a tobbi mandatum kiilonbozokisebb partake lett. Szerbia-szerte, de kiilonosen
Vajdasagban drasztikusan esokkent azoknak a szama, akik a SZSZP-re, vagy a Meg6.jhodasi Mozgalomra szavaztak. A Vajdasagi koalici6 nepszerCisege viszont nott, es a VMSZ mellett relevans politikai erot kepvisel Vajdasagban. Hadd jegyezziik
meg: ez ut6bbi ket part kozott nem volt versenges:
a VMSZ esak ket korzetben allitott jelolteket, a tObbit atengedte a Vajdasagi koalici6nak.7
Kellemetlen meglepetest okozott a radikalisok
eloretorese. A SZRP 82 kepviselOihelyett szerzett,
mig korabban 39-en iiltek a parlamentben. A radikalisok szama tehat megduplaz6dott, mig a baloldali koalici6, amely harom partb61 allt ossze, mindossze 110 kepviselOi mandatumot szerzett. A esetnik vajda, VojislavSeselj, aki kis hijan Szerbia elnoke lett, ugy nyilatkozott a nemet televizi6nak, hogy
tervbe vette: Nemetorszag Szerbiakozvetlen nyugati szomszedja lesz.8
A esetnikek valasztasi gyozelme arra utal, hogy
a multba val6 visszazuhanas tovabb tart Szerbiaban. A nep ugyan kezdi megelegelni a novekvo
nyomort es kilatastalansagot, eszjarasa es erzelmei
azonban nem a demokratikus valtozasok, hanem a
fasizmus iranyaba viszik el. Az a teny, hogy a szerb
radikalis vezer bizonyult a legsikeresebb elnokjeloltnek a valasztasokon, nagy riadalmat keltett a
szerbek egy reszenek a koreben is. "A szerb valaszt6polgarok ismet az agressziv nacionalista, soviniszta nagyszerb politikat tamogattak, amely veres hareokat szitott a volt Jugoszlaviaban, szomyli etnikai
tisztogatasokat hajtott vegre, es Koszov6t mar het
eve klasszikus megszallas alatt tartja" - jelentette ki
Dragoljub Mieunovic, a Demokratikus Centrum elnoke.9 Vidosav Stevanovc ir6 a Liberation cimu
francia lapnak nyilatkozva meg elesebben fogalmazott. Vojislav Seselj gyozelme szerinte arra utal,
hogy a gazdasagilag tOnkrement, haborut vesztett,
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a vilagt61elzart Szerbiaban a valsag konnyen polgarhaboruba torkollhat.1O
Az igazi gondot persze az jelenti, hogy
Milosevieen kiviil nines olyan politikai ero, amely
kepes lenne felvenni a hareot a fenyegeto fasizmussal szemben. A teli tiintetesek nagy remenyeket
keltettek, hogy a valtozasokat kovetelo emberek
elegedetlenseget az ellenzeki pcirtoknak sikeriil el6nyiikre fordftani, sikeriilgazdasagi es politikai programokba foglalni. Sajnos, ra kellett jonni, nem esak
a hatalom, az ellenzek gem akarja a valtozasokat: a
rendszervaltast, az orszag deeentralizalasat, a kisebbsegi kerdes megoldasat, a vilagba vezeto ablakok es utak megnyitasat.
A Szerbia vakvaganyon val6 veszteglesenek tovabbi aka lehet a maradekJugoszlavia szeteseset61
val6 felelem is. A nacionalizmust61 fUtott szerbek
esak olyan politikaban biznak, amely feleskiidott
arra, hogy el1iziaz idegeneket, eltiporja a szeparatista torekveseket. (Azalbanok ismet tiintetnek). Ez
a felelem megszilarditja a kemeny kez uralma iranti vagyakozast. De nem mellekes a valtozasokt61
val6 felelem gem. Azemberek, barmilyen rosszul is
elnek, att61tartanak, hog}' meg rosszabb is lehet.l1

Kisebbsegi "tavlatok"
Seselj eloretOresenek mas, szamunkra val6 iizenete is van. Azok, akik Seseljreszavaztak, mind ugy
velekednek, hogy a kisebbsegek tUInagy jogokkal
rendelkeznek. ,Velemenyiik szerint a nemzeti kisebbsegek megbizhatatlanok, es a szerb Vajdasag
esak akkor erezheti magat biztonsagban magat, ha
a kisebbsegek vegleg felfogjak, hogy vegervenyesell es megvaltoztathatatlanul szerb teriiletr61 van
SZ6."12
Ennek biztositekat pedig a esetnik vajdaban
latjak.
Milyen eselyeink kinalkoznak ezeknek az id6Knek a tUlelesere? Mi magyarok abban a hitben eltiink es eliink, hogy "a tobbsegi folenyt ellensulyozhatjuk j6 szandekunkkal, a humanummal, verssel,
irodalommal, muveszettel, folkl6rral..."13Milyen
naivitas. Kiilonosen egy olyan mentalitasu vilagban,
amelyben a vajdasagi magyarsag el. A muveltsegre, a belatasra, a humanumra alapozni azoknak a
reszer61,akiknek az 6riasi tObbsegenem megy szinhazba, konyvet nem olvas, nem jar templomba,
esaknem fele irastudatlan. Az egyszerCiszerb embemek a teve az egyetlen szenvedelye, a kepemy6r61viszont egyfolytaban hazudnak neki. Arra biztatjak, hogy bizalmatlan es tiirelmetlen legyen mas
nernzetekkel es vallasokkal.szemben. Arra tanitjak,
hogy mindig neki van igaza, amig a tevere es a Vezerre hallgat. Hiaba a magyarok, vagy mas kisebbsegek reszer61az alland6 vedekezes, a lapulas, a tal
mellett jaras, hiaba a gorbiilt emberi tartas, az egy-
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szeru szerb ember ennek ellen ere bun6s6ket es ellenseget liit maga k6riil, bun6s6ket es ellen seget
liit benniink. Annyit hazudtak neki, es hazudnak
folyamatosan neki, hogy keptelen az igazsagot a
hazugsagt61 megkiil6nb6ztetni. Nem esak a kisebbsegekre haragszik, hane m mindenre es mindenkire a vilagon. Haragszik a demokracia sz6sz616ira,
mert nem erti, nem latja semmi ertelmet t6bbpartrendszernek. Haragszik felvilagosult,ertelmes honfitarsaira, melt 0lyasmir61 sz6nokolnak neki, amir61 hallani sem akar: hogy beesapott, jogfosztott,
tavlattalan, s maga is felelos azert, amiert most insegben el es rongyokban jar. Gyul6li a nemeteket,
az amerikaiakat, meg inkcibbaz EBESZ-t,az Eur6pai
Uni6t, az ENSZ-et, a Vatikcint,melt ugy gondolja,
hogy ezek voltak azok, akik 6sszeeskiidtek a szerbek ellen.
A hatalom es a radikcilisokezekhez az emberekhez fordulnak. T6bbsegiikben ezek az emberek vettek reszt a valasztasokon. Seselj eloret6resenek titka abban rejlik, hogy ralicital a hatalomra: hazugsagaival, uszitasaval megpr6bcilja lepre esalni azokat, akik erotlennek, tehetetlennek tartjak a jelenlegi hatalmat. Seselj demag6g m6don mindent
megiger (nem keriil neki semmibe): szocialls igazsagot, teljes foglalkoztatottsagot, egyforma fizetest,
biztos nyugdijat. Es ami a legfontosabb, Szerbia
megtisztitascit mindenfele kisebbsegi szakadart6l.
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lamentben? Ot ev alatt 6tvenezer valaszt6polgartal kevesebb szavazott a magyar kisebbsegpoHtikafa. Tulajdonkeppen "a VMSZ sem jegyezhet nagy
gyozelmet - irja a Magyar Sz6kommentcitora- Csupan annyit, hogy ott van a parlamentben, hogy
maga m6g6tt tudhalja a vcilaszt6kbizonyos (de nem
tul nagy) hanyadat."17 A magyar partok k6z6tti
megmerettetesben a VMSZ gyoz6tt, tenylegesen
azonban vesztett. A tavalyi sz6vetsegi valasztasokhoz viszonyitva tObb mint 31 ezer szavazattal kapott kevesebbet,18ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy
a tamogatottsaga t6bb mint harmine szazalekkal
es6kkent. Nagyobb gondot jelent ennel, hogy k6zvetleniil a valasztasokat megelozoen a Keresztenydemokrata T6m6riiles kizarasaval a VMSZis az oszt6das uljara lepett es elvesztette a vajdasagi magyarsagot atfog6 nemzeti jelleget. A part jelenlegi vezetese a szabadkai volt reformkommunistak kezebe
keriilt, aminek a k6vetkezmenyeit meg esak ezutan
latjuk meg.
A magyar partok politikai bukcisa kapesan t6bben beigazol6dni lcitjakkorabbi allasponljukat, miszerint elhibazott lepes volt a nemzeti alapon tOrteno politikai szervezodes. "Sokkal talajk6zelibb politikara van itt sziikseg - mondjak-, amieredmenyt
hoz, akar az iskolak, akar a sajt6nk vagy akar az
utaink, a viz- es gazvezetekeink iigyeben. Es amely
munkcit szavatol..."19A kritika abban a vonatkozasban jogos, hogy a kisebbsegpolitikat illetoen alapos
szemIelet (es vezetoseg) valtasra van sziikseg. A
Van-e meg ertelme
vajdasagi magyarsag elutasit6 allaspontjat ebben a
a kisebbsegpolitikanak?
vonatkozasban nem lehet figyelmen kiviil hagyni.
Tekintettelarra, hogy a vajdasagi magyarsag t6bb Naivitas lenne azonban azt hinni, hogy "talajk6zemint hatvan szazaleka nem vett reszt a vcilasztaso- libb politikaval" (a kisebbsegi erdekvedelem leszuken, t6bben ugy velekednek, hogy a valasztasokat kitesevel es feladasaval) enyhiteni lehetett volna a
magyar reszr61 eredmenytelennek kell tekinteni.14 magyar lakossag szocialis gondjain, hogy gazdasagi, oktatasiigyi, kulturalis es egeszsegiigyi teren
Teny, hogy a 230 ezer magyar szavaz6polgarnak
mind6ssze 35szazaleka adta le a voksat. A magyar- eredmenyt lehetett volna elerni.
sag esaknem ketharmadanak a tavolmaradasa a
valasztasokr61ugyanakkor megis hatarozott valaszAkik valtozatlanul elegedettek
tas volt: ne m kernek a magyar kisebbsegpolitikab6l.
Bar a valasztasokat k6vetoen a k6zvelemeny
Azok, akik meguntak az 6neelu politizalast, a hangja t6bb mint figyelmezteto, ennek azonban a
koneon val6 marakodast, hatarozott NEM-et mond- kisebbsegi magyar parteletre nezve semmifele fotak a neviikben t6rteno politikara. "Ha nem er sem- ganatja ninesen. Mert mi t6rtenik? Amig a vajdasamit az egyiittmuk6dest szorgalmaz6 szep sz6, j6n gi magyar k6zvelemeny azt fontolgalja, hogy van-e
a esendes bojkott."15- irja a Magyar Sz6 ujsagir6ja. egyciltalan ertelme es leljogosultsaga meg magyar
Es igaza van. Ahogyan igaza van egy masik ujsag- kisebbsegpolitikcinak, maguk a bukott magyar pcirir6nak is, aki meg sarkitottabban fogalmaz: a vaj- tok elegedettek a valasztasi eredmenyekkel, s azt a
dasagi magyarsag sertod6tt esal6dottsagaban egy- lcitszatotigyekszenek kelteni, hogy tulajdonkeppen
szeruen hcitatforditott azoknak, akik politikai kep- gyoztek. A katasztrofalis vereseg ellenere egy sem
viseletere vallalkoztak.16
kiiszk6dik k6ziiliik a kiuttalansag kenyszerkepzeHol van az az ido, amikor a VMDK 141000 sza- tevel, holott ez lenne termeszetes. Vajonki erti ezt?20
Az egykori VMDK maradvanyaib61 6sszevakolt
vazattal 9 kepviseloi helyett szerzett (1992), es a
harmadik partkent sorakozott fel Szerbiaban a szo- part peldaul, amelyik mind6ssze 0,41 szazalekat
cialistak es a Szerb MegUjhodas m6g6tt a szerb par- szerezte meg a szavazatoknak, szemrebbenes nel32
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kiil "a jovo partjanak" nevezi magat a sajtoban.
Annak daeara, hogy Agoston szavazotabora (ti. az
0 partjarol van szo) az elmult evek soran 141ezerr0116 974-re morzsolodott. A szamok kerlelhetetleft logikaja szerint ez azt jelenti, hogy nemhogy uj
hiveket nem kepes szerezni, de egykori tamogatoiflak a 88 szazaleka is hatat forditott neki. Honnan
hat a derulatas, a "jovo partjara" vonatkozo nagykepu peldalozas? Mifele onismerettel es helyzetismerettel rendelkeznek nalunk a politikusok?21Hat

ilyennel.

'

A vajdasagi magyarsag, tisztaban van vele, hogy
a sikeres kisebbsegpolitikahoz szoros szovetsegre,
az ero1<egyesitesere lenne sziiksegiink. Helyette
eppen hogy felmorzsolodott, darabjaira hullott a
kisebbsegierdekszervezodes. Ha a sokasodo kisebbsegi magyar partok megengedhetik maguknak azt
a fenyUzest,hogy fittyet hanyjanak mindenre, hogy
a valasztopolgarok akaratatol fuggetlen eletet eljenek, akkor itt a kisebbsegpolitika neveben valami
mas tortenik. A politikai eletben egy virtualis valosag jott letre, amelynek semmi koze a mindennapi
elethez es a valos kisebbsegi kerdesekhez. Lehet
persze partokat jatszani, kiilonbozo partok neveben a sajtoban nyilatkozgatni, lehet egymast sarozni, lehet allasfoglalasokat megfogalmazni, lehet ugy
tenni, mintha tortenne valami, ez azonban a dolgok allasan mit sem valtoztat. A magyar kisebbsegvedo partpolitika megbukott, szertefoszlott, beolvadt a szerbiai parteletbe.

Magyar atok?
Tulsagosan leegyszerusitenenk a dolgokat, ha a
kisebbsegpolitika bukasanak az okat kizarolag, vagy
elsosorban a szethuzassal, a vajdasagi magyar
partelit megosztottsagaval magyaraznank. Ez az
ertelmezesi keret nem vezet el benniinket a dolgok
magyarazatahoz. Korantsem biztos ugyanis, hogy
a vajdasagi magyar partelit nem racionalis modon
viselkedik, abban az ertelemben, hogy az onerdekeben allo eelok eleresehez a leghatekonyabbnak velt
eszkozoket veszi igenybe. Az emberek es szervezeteik tagjai altalaban azt a megoldast valasztjak,
amely adott koriilmenyek kozott a legkevesebb raforditassal, a legjobb eredmenyt igeri. Valoszinuleg
arrol van szo, hogy - eppen a koriilmenyek folytan
- a kisebbsegpolitikaban eszrevetleniil megvaltozott
a eel. Alapvetoen mar nem a kisebbsegi erdekvedelemre iranyul, hanem - a politika termeszetenek
megfeleloen - a hatalom morzsainak a megszerzesere, ami adott esetben akar ellenteben allhat a kisebbsegi erdekvedelemmel. A politikusok persze
ritkan fedik fel vilagosan, hogy mit, miert eselekszenek, afel01azonban bizonyosak lehetiink, hogy
hatalmi aspiracioknal fogva onerdekeik vezetik

o1<et.A racionalis viselkedes normait alkalmazva
arra kell tehat gondolnunk, hogy a kisebbsegi erdekvedelem azert esett a politika aldozataul, mert
a kisebbsegek iigye a dolgok allasa szerint most
bukasra van itelve: rengeteg raforditas es koekazat
ellenere sem keesegtet semmifele sikerrel.
Felo, hogy a megosztottsagnal sokkal sulyosabb
gondok szakadtak rank: az eredmenytelen kiizdelem miatti meghasonlottsag, a szerepzavaI; az eredetileg megfogalmazott eelok folyamatos feladasa.
Azt is mondhatnank, hogy egy politika atlenyegiilesenek lehetiink a tanui: a nemzeti indittatasu kisebbsegi erdekvedelmi torekvest felvaltotta az allampolgari jogalapon szervezodo napi politika.
Nem veletlen, hogy a magukat magyarnak nevezett partok egyiket sem erdekli igazan maganak
a vajdasagi magyar entitasnak a jovOje,sorsa. Egyik
sem meri nyiltan es kovetkezetesen felvallalni peldaul teriileti autonomia iigyet, az onrendelkezesi
elv egyeb megoldasi lehetosegeir01 nem is szolva.
Ezek hosszu tavu eelok, az emberi inditekok es eelok azonban ennel sokkal racionalisabbak es gyakorlatiasabbak. Aki kepviselo vagy polgarmester
akar lenni, annak a balkani valosaghoz kell igazodnia, marpedig itt minden politikai propaganda az
alaptalan igergeteseken, az tires szolamokon alapszik.22Hogy ez a vajdasagi magyarsag szamara nehezen eladhato porteka? Ez legyen az 0 gondja.
De a kisebbsegpolitikaban nemesak a eel mosodott el es a jovo1<epvalt kodosse. A hazudozo, koponyegforgato magyar nemzetiseg1i politikusok is
hiteltiket vesztettek. A partok tele regi kommunista kaderekkel, besugokkal, kisszeru torteto emberekkel, akik osszemosva sajat erdekeiket a kisebbsegvedelemmel, kimeletleniilletapostak mindenkit
maguk koriil. Ezek az eszelos martaloeok megutaltattak es elviselhetetlenne tettek a politikat a tisztesseges emberek szamara, akik elborzadva vonultak vissza maganeletiikbe. A esalard politikaert, a
szellemi es moralis rombolasert persze sulyos arat
kell fizetni. A valasztasi eredmenyekb01 itelve a vajdasagi magyarsag tobbsege nem igenyli a magyar
partok letezeset. Fel01tika szerb szocialistak vagy a
esetnikek is beiiltethetnek listajukrol nehany diszmagyart a parlamentbe, hangadok 01<is lehetnek,
nem is feltetleniil rosszabbak emezeknel.

Hogyan tovabb?
A kor kovetelmenyeinek megfeleloen az 1989-es
tarsadalmi valtozasokkalletrejott a kisebbsegek
politikai erdekkepviseleti strukmraja, amely keso'bb
- sulyos konfliktusokkal kiserve - politikai partok
formajat oltOtte. Az onszervezodes kezdeti lendiiletenek, erejenek, vonzasanak az egyik magyarazata az lehetett, hogy a magyar erdekkepviselet
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ne m kivant kiil6nleges hitvallast, szoIidaritast, erdekazonossagot, poIitikai meggyozodest senkit61
gem. A szervezet nyitott volt, atjarhat6, elhagyni es
visszaterni lehetett, anelkiil, hogy ezt barki szamon
kerte volna barkit61. Sokszinuseg, poIitikai pIuralizmus, az egyideju szellemi es poIitikai tevekenyseg jellemezte, ennek k6vetkezteben els6pro erovel rendelkezett. Olyannyira, hogy maga Slobodan
Milosevicallameln6k is sziiksegesnek latta, hogy talalkozzon a magyarsag vezetmvel.
Az 6nszervezodesnek ezt a nyitottsagM, t6megmozgalom jelleget a part osodas sziintette meg. A
partta szervezodes k6vetkezteben a szervezeten
beliil kiil6nb6zo politikai-hatalmi struktUrak j6ttek
letre, amelyek a t6bbpartrendszer vonatkozasaban
lehet, hogy elorelepest jelentettek, hiszen hatfele
part j6tt bel61iikletre, a kisebbsegi erdekkepviselet
szempontjab61 azonban tenyleges alternativM ne m
jelentettek.
Ideje volna feIismerniink, hogy a part ok hatalmi
logikaja alkalmatIan a tarsadalmi problemak, k6ztiik a kisebbsegvedelem hatekony kezelesere. Tudomasul kell venniink, hogy a kisebbsegi 6nszervezodes egy szakasza lezarult. Megtapasztaltuk a
partosodast, ideig-6raig reszesei voltunk a bontakoz6 demokracianak, a valasztasokon val6 reszvetellel kapcsolatosan remenykedtiink, hogy egyszer
majd a merleg nyelve lesziink es a szerb hatalommal szemben alku pozici6ba keriiliink. Nem igy
t6rtent, s egyre inkabb hili abrandnak bizonyul
mindez. Es minthogy a kisebbsegpoIitika a hosszli
evek SaTannem volt kepes IMhat6 eredmenyeket
felmutatni, ez csal6dast okozott az emberekben. A
esal6dast esak n6velte a moraIis leziilles, az egykori
kommunistak parteletbe val6 visszaterese.
Termeszetesen nem feledkezhetiink meg arr6l,
hogy hol eliink. Szerbiaban meg nem k6vetkezett
be a szociaIista tarsadalomszerkezet szetesese. Piaegazdasag kialakulasar61es a raepiilo lij gazdasagi-tarsadalmi szerkezet kialakulasar61 plane ne m
beszelhetiink. Ebben az orszagban, amely sokkal
kemenyebb rend oralIam, mint amilyen volt a kommunista evtizedekben, termeszetesen a kisebbsegi
6nszervezodes poIitikai keretei sem alakulhattak ki
veglegesen. Egyelore azt IMni,hogy a szerbiai valsaghelyzet elhliz6dasa, valamint a poIitikai 6nszervezodes belso buktat6i miatt a magyar part ok elvesztettek kapcsolataikat a t6megekkel, nem tudnak megfelelni sem a magyar valaszt6polgarok elvarasainak, sem az atmeneti helyzet kihivasainak.
Kerdes, hogy mi tOrtenikezutan? A part ok "atIenyegiileset" k6vetoen Ietre lehet-e hozni lijfent egy
atfog6 egyseges magyar kisebbsegi erdekszervezetet, vagy lemondanak az emberek a tarsadalmi 6nszervezodesr61 es teljes egeszeben visszavonulnak
a maganeletbe? Nos, ligy t1inik, hogy jelenleg ez
34
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ut6bbi t6rtenik. Avajdasagi magyarok tovabbi szervezodes helyett megpr6balnak egyeni es esaladi
tliIelesi strategiakat kialakitani. Visszavonulnak a
legszukebb privat szferaba es a szerb alIam altal
kevesbe elIenorizheto teriileteken pr6balnak meg
boldogulni.23
Bizonyara nem ez a helyes megoldas. At kelIene
gondolnunk, hogyan lehetne egy kettos erdekkepviseleti rendszert kidolgozni: az egyiket allampolgari jogon, a masikat nemzeti alapon. A magyar
partokat tehermentesiteni kellene azokt61 a nemzeti elvarasokt6l, amelyek eleve eselytelenne teszik
oket a szerbiai poIitikai harcokban. Mozgasi es cselekvesi lehetosegeiket a helyi 6nkormanyzatok
szintjen kelIene hasznosltani. Az atfog6 nemzeti
erdekek kepviseletere pedig lijja kellene szervezni
a partok f616tt a1l6 egyseges erdekszervezetet,
amely belso valasztasok reven tenne szert legitimitasra es fiiggetIensegre.

Szellemi megujhodas
A nemzeti k6z6sseghez val6 tartozas igenye elemi erovel van jelen az emberekben, ez az igeny
azonban nem tud igazan szellemi erove valni es
poIitikai t6'keve kovacsol6dni. Ennek az okat

- egye-

bek mellett - az ertelmiseg k6zeleti szerepvallalasanak a hianyaban, illetve a vajdasagi magyarsag
szellemi eletenek az elsivarosodasaban kell keresniink.
Szomorli kimondani, de az elmlilt evek poIitikai
esatarozasai k6zepette nemesak a politika valt amoraIissa, hanem a vajdasagi magyarsag szellemi elete is teljesen leromlott. Nines olyan szellemi ertekrend, amit mindannyian magunkenak vallanank.
Ahhoz, hogy ez a helyzet megvaltozzon lij intezmenyeket kelIletrehoznunk, lij ertekrendet kelI kialakitanunk.
Meggyozodesem szerint, az esetIeges kedvezo
magyarorszagi valtozasok hatszelevel, lij epitkezeshez kellene fognunk. Felesleges dramatizalni az
egymast61 ilyen okok miatt elkiil6niilo ertelmisegi
esoportok es poIitikai szekertaborok szellemikiil6nallasat. Nem kell feleslegesen veszodni a falak bontasaval. Leomlanak azok magukt61 is, ha a vajdasagi magyarsag k6reben ismet 6sszeall annyi szellemi es anyagi era, amely alapjan gazdagit6, gyarapit6 a magyar k6z6sseg szamara. Hangslilyozni szeretnem, hogy ez a kezdemenyezes elofeltetelezi a
kedvezo magyarorszagi valtozasokat, hiszen Szerbiaban vajon mit61 keriilhetne SOTszemleletvaltozasra a magyarok soraiban.
Azt gondolom, hogy ebben a jelenlegi szuk6s
mozgasterben else lepeskent affele ertelmiseg-tovabbkepzo f6rumot kellene letrehoznunk. Olyan
intezmenyt, amely lij kristalyosodasi pant alapjaul
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szolgalna. Ennek az egyetlen intezmenynek a letrehozasaval es fenntartasaval a vajdasagi magyarsag szellemi megtijhodasa teren nagyobbat lephetnenk elate, mint a hat es fel part tal, a sok hanyatott
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sorsu tarsadalmi szervezettel es a temerdek k6ltseges tanacskozassal egyiittveve.
Ada, 1997. november 7.

JEGYZETEK

IVajdasagi Magyar Szovetseg (VMSZ). Listavezeto:
Kasza J6zsef. VajdasagiMagyarok Oemokratikus K6zos-.
sege (VMOK). Listavezeto: dr. raIl Sandal. Vajdasagi
Magyar Polgari Mozgalom (VMPM.Listavezeto: B6rocz
J6zsef. Vajdasagi Magyar Oemokrata raft (VMOP).Listavezeto: Agoston Andras. VajdasagiMagyar Keresztenydemokrata Mozgalom. (VMKOM)Listavezeto: Parr Ferenc. Keresztenydemokrata T6moriiles (KOT). Listavezeto: dr. Kormendi Ferenc. A hetedik magyar part, a Magyarok hazajukert es Jugoszlaviaert nem induIt a vaIasztasokon, mar hosszabb ideje nem ad eletjeIt magar6l.
2Ezekbena vaItoz6 id6'kben talan nem erdektelen fel-

4MihaljKertes a vajdasagi magyarokr6l. "Mi,vajdasagi magyarok a legmagasabb europai mercekkel osszhangban, jogegyenlosegben eliink. Egyenjogu.ak vagyunk a
tobbsegi szerb nemzettel, akarcsak a Vajdasagban elo
tObbi26 nemzet, megpedig nemcsak az alkotmany szeriot, hanem a val6sagban is. ...Ez az, amiro1 Eur6pa, de
az egesz vilag is peldat vehet." "A nemzeti kisebbsegek
sajat iskolahal6zattal, muvel6'desi intezmenyekkel, tajekoztatassal... rendelkeznek. Elegendo, ha csak a magyarokat vessziik szemiigyre" - nyilatkozta egyebek kozott
Mihalj Kertes, nepkepviselo, a Sz6vetsegi Vamigazgat6sag fonoke a Onevni telegrafnak adott interjujaban.
Mihalj Kertes nehezmenyezte interjujaban, hogy a Majegyezniink ezeknek a magyar polgartarsaknak a nevet,
annal is inkabb, mivel ma 6'kpeldazzak a sikeres eletvi- gyar Sz6 rosszindulatuan azt hireszteli r6la, hogy elarultelt. A jobbak koziiliik kettos allampolgarsaggal rendel- ta volna a magyarokat...
keznek, magyar utlevel a zsebiikben nyitva a nagyvilag
SMagyarSz6, 1997.szeptember 23.Pi.Aszavazatok fele
elottiik, j61menokft.-jiik van Szegeden, itt igazgat6i tiszt- a VMSZ-e.
6Ebben a 45 szazalekban benne vannak a szerbek is,
seget t6Itenek be, es vaIasztasok alkalmaval az orszagot
romba dontovezeto szerb baloldali partok szineiben tiin- akik mintegy 20 szazalekcitalkotjak a lakossagnak, s akik
a magyaroknal nagyobb erdeklodest mutattak a valaszdokolnek. Ezekkel a lelemenyes emberekkel szemben
allnak azok a mafla ertelmisegiek, akik oszinten sziv- tasok irant.
7Ezta gesztust a Vajdasagi Koalici6semmivel gem viiigyiiknek ereztek a kisebbsegek helyzetet, szervezkedni kezdtek es sz6t mertek emelni magyarsagukert. Ezek szonozta, mivel a szerb valaszt6polgarok magyar je161rendre allasukat vesztettek, a nagy nyilvanossag elott tekre egyetlen szerb part 6hajara gemszavaznak. Az ilyen
megtapostak 6Ket, szamkivetette valtak itt is, odacit is, alku tehat magyar es szerb partok k6zott mindig egyoldalu.
visszavonuItak vagy kiszorultak a politikai eletbo1.
SZSZp,JB, Dj Oemokracia, Slobodan Milosevic lista8Magyar Sz6, 1997.szeptember 24. (NT Plus) Nemetvezeto. Or:Geza Biro, dr. KaroljKasas.Szabadkan: Szan- orszag Szerbia nyugati szomszedja lesz.
9Magyar Sz6, 1997. szeptember 24. (Beta) Mieunovic
t6 Istvan, Vermes MiMly. Vajdasagi Koalici6. Canak,
Kellemetlen meglepetes a radikalisok sikere
Veselinovlistavezetok SebOKTibm;KormociKciroly,H6di
Jeno, Szabadkan: BcitaiZoltan, Gion Emil.Vajdasagiraft.
IOMagyarSz6, 1997.okt6ber 9. Polgarhaborusveszely
Nagybecskereken: Nikola Tomasev listavezeto. Peter
IIMagyar Sz6, 1997.szeptember 30.Radikalis vesz VajLaszl6, Izele Karoly. Szabadkan listavezeto dr: Nikola dasagban. (M. Ramacs a Nasa Borbaban)
Tomasev,Marton MiMly. Termeszeti Torvenyek pallia.
12MagyarSz6, 1997.szeptember 30.Radikalis vesz VajListavezetoNagybecskereken BrankoVuCnic.VlOlaJ6zsef. dasagban. (M. Ramacs a Nasa Borbaban)
130obos Laszl6: Szemleletvaltas. Irodalmi Szemle,
Szabadkan: Branko Gvic, Kovacs Erzsebet, Szab6 San1997. 2.
dOl. A Vajdasagi Agrarertelmisegi PoIgarok csoportja 14MagyarSz6, 1997. okt6ber 2. Az anyagiak amyekaPalatinus Janos. Listavezeto. Palatinus Janos, VajdaErno.
Emberi Jogi Mozgalom -listavezeto Tomislav Krsman- ban. A VMKDM Elnoksegenek ertekelese a valasztasokovire. Hajdu Erzsebet. Szabadkai Polgarok Szovetsege. r61
ListavezetoMirko Bajic.Zombori ZoItan. Jugoszlav KomISMagyar Sz6, 1997. szeptember 27. Lajber Gyorgy:
munista Szovetseg. Listavezeto Olajos Nagy Mikl6s.Ola- Toprengiink
jOgNagy Erzsebet. Szocialdemokracia. Listavezeto dr:
16MagyarSz6, 1997.szeptember 27. Feher Istvan: TalVuk Obradovic. SeboKZoItan. Blasko Gabric - Polgarok 16zas
17FriedrichAnna: Kudarc. Magyar Sz6, 1997.szeptemCsoportja. R6zsa Bela. Eszak-bacskai Polgarok Csoportja. CsoKeKatica. Vajdasagi Zold part. Listavezeto E>orde bel 28.
Meyneric. dr: Cekus Geza, dr: Zolnai Albert, Vincer Ja18Atavalyi novemberi szovetsegi valasztasokon a
VMSZ 81 310 szavazatot szerzett, az ideo 50 960-at.
nos, Vincer Roland.
3MagyarSz6, 1997.szeptember 24.M. T.Sajnalkozik a
19FriedrichAnna: Kudarc. Magyar Sz6, 1997.szeptembel 28.
Szabadkai Polgarok Szovetsege.
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A szavazast61tavolmarad6knagy szamamiatt nem

21J

lat okot az aggodalomra a VMSZsem. Az eln6kseg k6zlemenye szerint a valasztasr61 tavolmarad6k nagy szama azt jelenti, hogy "mas partokkal szemben, amelyek a
lehetseges maximum k6riil teljesitettek, nekiink (ti. a
VMSZ-nek) tartalekaink is vannak."
21A magyar 6nszervez6des martal6cai, akik irigysegt61 es hatalomvagyt61 hajtva szetvertek a "t6rtenelmi
VMDK-t",most azzal vigaszta16dnak, hogy a neviikkel
femjelzett korcs ut6dpart az ujvideki valasztasi k6rzetben ripityara verte a masik korcsut6dpartot. Mig a VMDP
1717 szavazatot kapott, a VMKD mind6ssze 815-6t. Mi
t6bb az Agoston-fele part 2337 szavazatot szerezve
Temerinben is "meggy6z6 f6lennyel utasitotta maga
m6ge a Pall-felemasik magyar partot." Ez igen! Hogy ez
a "gy6zelem" nullat nem jelent az eredmenyesseg szempontjab6l? Mit sem szamit. Az a fontos, hogy ki kit gyur

36

maga ala. Ezek a "latvanyos eredmenyek"21,ez a "sikersorozat"21mindennel beszedesebben jelzi,hogy a milyen
eszel6s eszjaras aldozataiva valtak nalunk a kisebbsegi
politikusok.
22Ilyenvolt korabban a "Thlpraalltunk,megmaradunk".
Ujabban a "Magyarkent itt maradni es megmaradni".
23Avajdasagi magyarsag tUlnyom6 t6bbsege ma ezt
teszi. A masik resze megpr6bal meg inkabb beintegra16dnia szerb tarsadalomba. A szerb partok reven - keveseknek - sikeriil gazdasagi, hatalmi pozici6ba keriilni, a
magyarsag t6bbsege azonban magara marad tenyleges
erdekkepviselet nelkiil. A magyar nemzetisegti polgarok
szerb politikai szinteren val6 megjelenesenek - es sikereinek - a mertekeben marginalizal6dnak a magyar partok, es csusznak le, szegenyednek el a vajdasagi magyarsagi szeles retegei.
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