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HODISANDOR

Nyolcvanav kisebbsagben

Az 1919.szeptember10-EmSaintGermainen-
Layes-banalafrt bekeszerz6deskijel61teaz
ujonnanletrehozottorszag,a Szerb-Horvat-

SzlovenKiralysag(SHS)hatarait.Az egykoriMagyar
Kiralysagb61- a horvatteruleteketfigyelmenkfvul~lagy-
va, amelyek 1.102-t61Magyarorszaghoztartoztak -
210.031negyzetkilometertesatoltakelegytollvonassal,
figyelmenkfvulhagyvaaz elesatoltteruletekenel6 ne-
pek szamaranyates akaratat.Akkorona k6zel hUsz-
ezer negyzetkilometeresDelvideknemzetisegiterkepe
is igentarka kepetmutatott.Az itt el6 masfelmilli6f6t
k6zelegyenl6aranyban,harmine-harmineszazalekban
alkottakmagyarokesszlavok,t6bbminthUszszazalek-
bannemetekes kisebbhanyadbanmasnemzetisegek.
A kerdesesid6pontbanaz 1.519.013f6 k6zul546.000
f6 vallottamagatszerbnemzetisegGnek,amiszamukra
elegend6jogcfmvolt,hogyigenytformaljanakerrea te-
rUletre.1Ez az abszolutkisebbsegbenlev6neppr6bal-
ta magaala gyGrni,er6szakosanuralnies asszimilalni
az SHS-hezesatolt nepesoportokat.Az adott szam-
aranyok melletterre egyetlenm6dszerkfnalkozott:a
terror.Enneka politikanaklettszenved6alanyaaza k6-
zel hatszazezerf6s magyarsag,amelynyoleevtizedes
Mnyattatas utan gazdasagilagmegt6rve,politikailag
szetzilalva,lelekszamattekintvefelerees6kkenvelepett
be a harmadikevezredbe.

A gyilkossagokkales b6rt6nnelfenntartottparanes-
uralommara kezdetkezdetenszembealHtjaa szerbek-
kel az er6szakosanhozzajuk esatolt mas nepeket.
Belgradpolitikajat61semmitsemlehetettvarni.A szerb
politika,amelynek 1918-t61Jugoszlaviaszethullasaig
az etnikailaghomogenallammegteremteselebegetta
szemeel6tt, mindvegigertetlenules ellensegesenfo-
gadta a horvatok, szlovenek, maeed6nok,albanok
nemzetimozgalmait,meghaazokazalkotmanykeretei
k6z6ttmaradtakis. Meg az iskolaztatasra,nyelvhasz-
nalatravonatkoz6igenyeketis a "halatlansag"esaz lIel-
lenseges"erzuletjelenek tekintettek,ennelfogvamin-
denfelenemzetijellegGszervez6dest, ahogyanesak
lehetett,igyekeztekfekezni,let6rni.A szerbpolitikaive-
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zetesgyakorlatilagmegmasem,a masodikJugoszla-
via szethullasatk6vet6ensemlatjabe,hogyaz altaluk
egykoron(nagyhatalmisegedlettel)legyGrtnepeknem
tarthat6kaz id6kvegezteiggyarmatisorban.

Az adotthelyzetbenszervez6desrees politikaitakti-
kazasraa delvidekimagyarsagnakvolt legkevesbeese-
lye.Onerejeb61nemsokattehetett,a nagyhatalmakpe-
dig nem akartaksanyarusorsar61tudomastvenni, hi-
szen elvakultsagukban6k maguk ideztek azt e16.A
szerbkormanyviszontmindentmegtett,hogya delvide-
ki magyarsagotvagyonab61kiforgassa,jogait61meg-
fossza,kulturajatelsorvassza.

Azelesatolastk6vetoenazSHS-bena k6zelnegysza-
zalekotkitev6magyarkisebbsegeta parlamentbentizen-
harommandatumillettevolnameg,ehelyettegyetkapott.
Az az egysemszabadvalasztassal,a magyarvalaszt6-
polgarokakaratab61jutottmandatumhoz,hanemkineve-
zes altal,iIIetvea kormanyszolgalatabanall6figurakent.
1922-benmegalakulta MagyarPart,amelynevlegesen
negy-6tevigfennallott, mGk6desetazonbanBelgradb61
gyakorlatilaglehetetlennetettek,mfgnem1927-benveg-
legesenbetiltottak.Eztk6vet6ena delvidekimagyarsag
t6bb ember61t6nkeresztUl,egeszen1991-ig,meg volt
fosztvaaz6nall6 politikaiszervez6deslehet6seget61.

A politikaielnyomastk6vettea tarsadalmileesuszas,
a nyelvikulturaelsorvadasa.Gazdasagiterenaz elnyo-
masa magyarpenzintezetekfelosztasavales a f6ldre-
formmaljart, amelyneksorana magyarsagkezenlev6
f61dekfele szerbkezrekerult.A magyarokt61elkobzott
f61drea kormanyzatDelvidekkolonizalasanakels6 le-
pesekent74.188szerbettelepftett.A magyarhivatalno-
kok, tisztvisel6kezreit boesatottakel munkahelyukr61,
helyukre- es mindenallamilagj61fizetett hivatalba-
szerbekkerultek.Ez al61nemkepeztekkivetelta szfn-
magyartelepuleseksem. A nagy-es k6zepbirtokokat
szetosztottak,az egyMzi es magyark6ztulajdontke-
pez6epuleteketkisajatftottak,a magyargazdasagiele-
tet az ad6politikavalmegfojtottak.

Az SHS az iskolakallamosftasavalhalalosesapast
mM a magyarnyelvGoktatasarais. 1918-bana Delvi-
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dekenmajdnemhetszazmagyariskolamOk6d6tt.Ket
ev alattez a Slama negyederees6kkent.A magyarok
oktatasaa szerbiskolakbanletesftettparhuzamostago-
zatokont6rtent.A nepessegszamaranyaszerint1.228
parhuzamososztalytkellett volna letrehozni,ehelyett
VajdasagterOleten6sszesen452 mOk6d6tt.A magyar
felekezetiiskolakatallamosftottak,a magyartanft6es
tanarkepzestsokaignemengedelyeztek.Hosszuhare
es kOzdelemutan a helyzetkes6bbvaltozottvalame-
Iyest,az alapvet6trendazonban- a magyartannyelvO
iskolakleepitese- ma is folytat6dik.A legut6bbitfz ev-
benpeldault6bbminthuszmagyartannyelvOaltalanos
iskolatzartakbe. De ott is, ahol megmOk6dnek,t6bb-
nyire esak a nevOkbenmagyartannyelvOek,hiszena
tantargyakjelent6sreszetszerbOIoktaljak.2

Az elmUlt nyolevan esztend6ben- a homogen
szerb nemzetallamletrehozasateelul tOz6 politikai
programkent- szervezettenfolyt Baeskaes Banatko-
lonizalasa.A mindenkoriszerbkormanytudatosanes
tervszerOent6megesentelepitettea szerbeketVajda-
sagba.A telepeseknek,hogymineljobbanmeggy6ke-
resedjenekaz uj helyen,nagy vagyonokatadtak es
kOl6nfeleel6jogokat,ad6mentessegetbiztositottak.Az
allam hazakat adott nekik, felszerelest, allatokat,
amellettaz elhelyezkedestillet6enmindenk6zhivatal-
ban, k6zintezmenyben,vallalatbanels6bbseg illette
6ket.A bevandorlasmais tart, az elmulttfz ev alatta
szerbekujabb szazezreierkeztekVajdasagba.Kon-
eentraei6jukegyestelepOlesekenDIymertekbenmeg-
n6tt, hogyazt semmifelekisebbsegvedelmipolitikaval
sem lehett6bbesemlegesiteni.Az elszerbesitettk6z-
segekbena magyar tannyelvOoktatas megszOnt,a
magyarsagmegelhetesilehet6segnelkOImaradt,s ket
lehet6segk6z01valaszthat:vagy asszimilal6dik,vagy
kivandorlasrakenyszerOI.

A szerbekbetelepitesevelparhuzamosanfolyta ma-
gyarsag kiszoritasa,elszegenyitese,megfelemlitese.
Az elesatolastk6vet6enk6zel40.000magyartutasftot-
tak kiazorszagb61,f6kenta kisebbsegvezeteserehiva-
tott k6zeposztalybelieket.Emelletta magyarf61dmOves
retegelszegenyedese,az iparases keresked6retegle-
t6rese,az ertelmisegmegfelemlitesees meghureolasa
nagyonsok szerenesetlenembernekadottvandorbotot
a kezebe. Senki sem tudja pontosanmegmondani,
hogy az elesatoltterOletekr611918-t612001-ighanyan
telepUltekat Magyarorszagravagyvandoraltakki Nyu-
gatra. Teny,hogya delvidekimagyarokszamafelere
es6kkentez alatt az id6 alatt,mik6zbena szerbekes
masdelszlavnepekletszamamegduplaz6dott.
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A ketvilaghaboruk6z6ttjelent6svolta Jugoszlavia-
b61Magyarorszagraes Nyugatrairanyul6migraei6,a
masodikvilagMboru vegen a magyarlakossagellen
iranyul6deportalastesnepirtastk6vet6enismetdrasz-
tikusmerteket61t6tta kivandorlas3.A szOl6f61dilyent6-
megeselhagyasaraezutan az elmUltevekbenkerOlt
sor a Jugoszlaviaszethullasatkiser6 haborukes az
er6szakosmozg6sitasokfolytan.

A 11.vilaghaborut lezar6 parizsi bekeszerz6des
meger6sftettekorabbi igazsagtaland6nteset. Ennek
k6vetkezmenyekenta legsulyosabbmegpr6baltatasta
delvidekimagyarsagszamaraketsegkivOIaz 1944-es
veres esemenyekjelentettek,amelyneksoran egyes
beeslesekszerint tfzezer, mas forrasok szerint t6bb
mint negyvenezermagyartmeszaraltakle Tito parti-
zanjai.A temavalfoglalkoz6publikaci6kt6bbnyiremint
megtorlasr61beszelneka verengzesekr61,a megszallt
terOletekvisszaveteleutani"hidegnapokra"utalva.Ez-
zel voltakeppentompitani igyekszenek a bOneselek-
meny sulyat es jelent6seget.A nepirtasnak,mint az
emberisegelleni bOneselekmenyneka megallapitasa
helyettarr61pr6balnakmeggy6znibennOnket,hogy a
vedtelenmagyarsagaffektfvreakei6knakesettaldoza-
tul, amelybenvoltakeppenmagais vetkes.TOneterte-
kO,hogya megtorlassz6tnema szerbektalaltakki a
magukmentsegere,hanemaz oktalanbOntudattalter-
heltmagyarok,talanatt61a naryelkepzelest61vezerel-
Ye,Mtha nemibOnreszessegatvallalasavala szerbe-
ket is belat6bbalehet tenni bOneikvonatkozasaban.

Min6tevedes!A szerbekegyaltalannemakarnaktudo-
mastvennia t6rtentekr61.Amellettalert is hamisesfel-

revezet6megtorlasr61beszelni,mertaznemfelelmeg
a tenyeknek.Tito partizanjaitnem bosszuvezerelte,
hanemugyanaza szandek,amimiatta k6zelmultbana
muzulmanokraes albanokrais kezetemeltek.Etnikai

tisztogatast6rtent '44-benis, meg az elmultevekben
is, azzala kOl6nbseggel,hogyk6zbenmegvaltozotta
vilag,es nemhajland6szemethunynifelette.

Perszevannakt6rteneszek,akiktisztanlatjak,hogya
magyarsag'44-benpolitikaimeggondolasb61valta szer-
bekaldozatava.4Azthogytudatoses tervszerOnepirtas-
r61volt sz6,egyertelmOveteszi IvanRakovinavezer6r-
nagynak,a katonaik6zigazgatasparanesnoka1944.ok-
t6ber22-ifelhivasa,amelyben"anemzetij6v6ese terO-
letekdelszlavjellegenekmeg6rzesere"hivatkozvaindo-
koltaa katonaik6zigazgatasbevezetesenekszOkseges-
seget.5A eel Delvideknemzeti6sszetetelenekmegval-
toztatasavolt, ezt szolgaltakaz un. tisztogat6akci6k,
amelyeknekt6bbtfzezerartatlanmagyaresettaldozatul.
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Ezta cell szolgaltaa nemetekes magyarokkitelepftese
es munkataborokbaval6elhureolasa,maidkes6bba ka-
tonaialakulatokbaesmunkaszazadokbaval6besorolasa.

1945elejenmega magyarokteljeskitelepfteseneka
terve foglalkoztattaa jugoszlavvezet6ket.19456szen
SretenVukosavljevictelepulesugyiminisztermar"esak"
a magyarokkorlatozottmertekOkitelepfteseretettjavas-
latot.Elegend6nekIMa volnanyolevanezermagyarkite-
lepiteset.1946szeptemberebena GyongyosiJanosma-
gyar kulugyminiszteres EdvardKardeljkozott letrejott
megallapodasenneka felereesokkentettevolnaa kitele-
pitend6magyarokszamat,negyvenezermagyarnakkel-
lettvolna"onkenteseskolesonos"lakossageserekerete-
ben elhagyniaszul6faldjet.A lakossageserenek1947-
benkellettvolnamegkezd6dnie,erreazonbana szovjet-
jugoszlavviszonymegromlasamiattmarnemkerUltsor.
Ajugoszlavvezetesa likvidalashelyettvegula magyarok
uj allambaes uj rendszerbetorten6"beintegralasa"mel-
lett dontott,amit tUzzel-vassalkeresztUlis vitt. A neme-
teknek,minttudjuk,nemvolt ilyen"szerenesejuk".

A szerbhataloma delvidekimagyarsagt61teljespoli-
tikai azonosulastes maximalis lojalitast vart el. Az
egyuttmOkodesikeszsegazel6zmenyekutannemis hi-
anyzott a magyarokreszer61.Annal is inkabb,mivel
1945veget61a Magyarorszages Jugoszlaviakozottife-
szult viszonyfokozatosannormalizal6dott,es - egykori
sz6hasznalattalelve- barativavalt. 1947-benalafrtaka

magyar-jugoszlavbaratsagi,egyuttmOkodesies koleso-
nossegelynyujtasiegyezmenyt,demar1948-ban,a Ta-
jekoztat6lrodakonfereneiajautan,amelyenTitoszem-
bekerultSztalinnal,a kapesolatokvalamennyiszocialis-
ta orszaggal,fgyMagyarorszaggalis ellensegesseval-
tak es megszakadtak.Vegul 1957 utan a ket orszag
kapesolatahivatalosannormalizal6dott,a gyakorlatban
azonbanJugoszlavianyugatikapesolataies el nemko-
telezettpolitikajamiatttovabbrais feszultmaradt.

A tit6i korszakvalamelyestengedetta szoritason,
amelynekellenebenillett 6dakatzengeniaz allam ki-
sebbsegekr61val6gondoskodasar61.Az ugyeskirakat-
politikanakkoszonhet6ensikerultelhitetnia kulvilaggal,
hogy Jugoszlaviabanpelda ertekOa nemzetikerdes
megoldasa,ahola kisebbsegeknagyobbjogokatelvez-
nek, mintbarholmasuttEur6paban.Ekozbentilos volt
barmilyenjellegOerdekvedelemes kulturalisszervez6-
des, es a hatalommallojalisretegt61eltekintve,amely
a nemzettudatfeladasaellenebenviszonylagosj61etre
tett szert, a magyarnepessegtobbsegenekhihetetlen
mertekOszenvedesbenes serelembenvolt resze.

Az elmUlttiz esztend6megpr6baltatasair61,az ese-
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menyekkozelsegemiatt,alighaszuksegessz6lnunk.A
nagyszerbnaeionalizmusfellangolasavalkegyvesztette
valt a jugoszlavsagideol6giajatfelvallal6korabbiprivi-
legizaltreteg is, fgy aztana delvidekimagyarsagegy
emberkentvesztetteel labaal61a talajt.A helyzetma
gemjobb, esakeppenmasn6tajarja.*

Di6hejbanennyia hanyattatastortenete.Arr61,hogy
a mindennapokval6sagabanmitjelentettez a nyolevan
esztend6,az idegenallambaval6 hosszues fajdalmas
beilleszkedesifolyamatmittakar,milyenaratkoveteltes
milyenaldozatokkaljart,gyakorlatilagsemmitgemtuda
nyilvanossag.Ezekreaz elettapasztalatokra,eletelme-
nyekre,esaladies egyenidramakranem volt kfvanesi
gem a politika,gem az irodalom,gem a tudomany.A
nemzetihovatartozassalkapesolatosmindenerzeses
gondolatszigoruantabutargyatkepezteegeszena ko-
zelmultig,Jugoszlaviafelbomlasaig.Ez a kollektivam-
nezia sulyos nyomokathagyotta magyarsaglelki- es
gondolatvilagaban,jellemeben,magatartasaban.

Sokanlefrtak,elmondtak,hogyTrianontkovet6ena
magyar elniakaras megroppant.Az az elniakaras,
amely korabbanallft61agellenallt mindenviharnak,s
amelynekkoszonhet6ena magyarsagminden balsors
elleneretalpraallt. Talpraallt, mert szfvees lelke tele
volt hittel, hazajaes nemzeteiranti hOseggel.igy latja
ezta kolt6ikepzelet,amelynelaz eletmindenbizonnyal
sokkalosszetettebb.

Masnepeknehezenertikmeg,hogymitjelent Tria-
nona magyarnepnek,a magyarleleknek.Talana szer-
bek fognaklegel6bberre az erzesreraismerni,ha ne-
hany ev mulva belejuk hasit az iszonyu fajdalom a
Triglavhavasesuesainak,a kekAdrianak,az ohridit6-
nak,a boles6juknektekintettRig6mez6nekazelveszte-
se miatt.lIyeniszonyumegelnia magyarsagnakErdely
elveszteset,a Felvidek,Delvidekes Karpataljaidegen
kezekbekeruleset.

Az elvesztettteruleteknemesakfaldet jelentenek,
teruletvesztest,hanema lelekserulesetis. Vennekel

Angliat61Wellst,Sk6ciat, Franciaorszagt61Bretagne-t,
a nemetekt61Bajororszagot,az 0laszokt61Lombardiat,
s kanyarftsanakle melle az orszagoktesteb61akkora
karejokat,mintaz egykoriMagyarorszagtesteb61,meg-
latnakhogyantorikmegveleaz az eleter6,amelyeze-
ket a nepeketmagasbaemelte.A esonkaMagyaror-
slag nemesak a terkepen, a lelkekben is ott hordja .
esonkasagat,hiszenhusz lakosab61hetet idegenura-
lamala kenyszerftettek,es ninesenesalad,amelyvala-
melyesaladtagjat,rokonat,baratjatne vesztettevolna
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el.6Vannakemberek,akikha cs6dbejutnak,elkesere-
desUkbenkepeseksajateletUkkioltasarais. A nepek
lelkenugyanilyennehezengy6gyul6,az onpusztftasje-
gyeitmutat6sebettudUtni,ha meltanytalannakerziazt
a helyzetet,amelybekerUI.

Vannak,akikszerintnemSzentIstvanezerevesal-
lamanakfeldarabolasaokoztaa magyarlelekmegrop-
panasat,hanemforditva:a magyarlelekelbizonytala-
nodasa,a nemzetszellemitevelygese,a tevespolitika
vezetett a tortenelmiszerencsetlenseghez.Lehetse-
ges.Keznela szerbekpeldaja,hogyanvaltajobbsors-
ra erdemesnepnyolcvaneyrevisszanyul6rosszpoliti-
kajavalsajatbalsorsanaka kovacsava. Nehezelhes-
segetnimagunkt61azt a gondolatot,hogymikenta le-
lek betegsegesokszorel6ttejar az egyesszerveksor-
vadasanak,a nepekszellemihanyatlasais el6ttejar
balsorsuknak,pusztulasuknak.Ez is olyasmi,mint a
tyukvagya tojasdilemmaja:nehezmegmondani,hogy
mi volt el6bb.Ketsegtelenviszont,hogy a komores
nehez id6kmegtorika szolgasorbakenyszerUltnepek
lelket.Meglehet-eusznilelkiserUleseknelkUIa kisebb-
segi letet?Az emberitermeszetsokfele,fgy a tUnetek
is masokes masok,de a felelem,a fUgg6seg,a kiszol-
galtatotthelyzetrivenvagyDIvanformaban,de sebetUt
az emberlelken.Ezaz, amit a lelektanmorbusminori-
tails nevenszokottemlegetni.

Az els6 nemzedeketmeg nem lehetett megtorni.
Oket meg egybeforrasztottaa sorskozossegtudata,a
kOlaSerdek,az ellenallas,a dac.A jogtipr6kkalkeme-
nyenszembenezvealltaka sulyosmegpr6baltatasokat.
Az id6 azonbanmegtettea magaet.A nagyszUl6kszi-
v6ssagaa multe,az utanukjov6 generaci6klelekben
megroppantak,er6tvett rajtuka puhasag,beletor6des,
fasultsag.A kozossegszellemierejemegtort,azeletaz
egyenierdekekmentenszervez6dik,ennekmegfelel6a
tudatzavar,az erkolcsfellazulasa,a politikaiviszonyok
kuszaltsaga.A delvidekimagyarsagnemegynagycsa-
ladtobbe,nemosszeszokotttestverikozosseg,amelya
kOlaScelokmegval6sulasaratorekedne.

A nyolcvanesztend6alatta magyarszellemetresz-
benmegfojtottak,reszbenfel6roltemagat.A magyaris-
kolarendszeresmOvel6desiintezmenyekfelszamolasa
a nemzetikulturaes szellemisegszempontjab61szor-
nyOkovetkezmenyekkeljart. Az anyanyelvianalfabe-
tizmus,a mOveletlenseg,a szellemiigenytelensegsze-
les nepretegekettett bizonytalannanemzetimultjaban
es erkolcsimagatartasaban.Az elemi es kozepiskola
diakjai kozottma feher holl6nakszamit az, aki a he-
Iyesfrassaltisztabanvan,a folyekonyolvasasesfogal-
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mazaspedigaz erettsegizettdiakokszamarais nagy
megpr6baltatas.

Az egyszerOemberekremiszt6enkozomboseklet-
tek nemzetiletUkvonatkozasaban.Serail nemzet-es
identitastudatukmiatt konnyOpredaivavaltakminden-
fele propagandanak:a kommunizmuseszmejenek,a
jugoszlavsag ideol6giajanak,az internacionalizmus-
nak,mintahogyanma is egyOgyOenfelUlnekkOlonfele
hamises hazugsz6lamoknak.Stabilmagyarsagtudat-
tal rendelkez6,a nemzettelsorskozossegetvallal6,an-
nakfelemelkedesenfaradoz6ertelmiseghfjanez nem
is alakulhatottmaskent.

A delvidekimagyarsagtobbszoris vezet6retegnel-
kOI maradt. Az ertelmisegetmindig megtizedeltek,
meghurcoltak,szetsz6rtak,elOztek,vagy addig tapos-
tak,mfgkezesbarannyanemvalt.A regiekhelyerefel-
kapaszkod6,parasztes iparoscsaladb61szarmaz6els6
generaci6s ertelmisegiek,mire diplomahozjutottak,
magyarsagukvonatkozasabantobbnyirekomplexusos-
sa valtak.Reszbena magyarnyelvOes szellemisegO
iskolakhianyamiatt,reszbena masnyelvies kulturalis
kornyezetbetorten6beilleszkedessoranelszenvedett
serelmekkovetkezteben.A pozfcionaltertelmisegpoli-
tikai-ideol6giaiszerepvallalasamiattmeginkabbmeg-
hasonlottonmagaval: lojalitasatbizonyftand6igyeke-
zetta magyarsagotelriasztanimultjat61,hagyomanyai-
t61,legf6keppena nemzetbenval6gondolkodast61,fgy
aztana kUIs6ellensegnelis jobbanhozzajarulta delvi-
dekimagyarsagfelmorzsol6dasahozes asszimilal6da-
sahoz.

Letszamahozviszonyftvaelkepeszt6ensok kolt6vel
es ir6valdicsekedhetez a maroknyirazsugorodottne-
pesseg,fr6inkazonban(keveskivetelt61eltekintve)sok
mindenr61frnak,csakegydologr61nem,es arr61soha-
sem, nevezetesenannaka szerencsetlenkisebbseg-
neka hanyattatottsorsar61,amelynekmagukis resze-
sei.Ellentetbenazerdelyi,felvidekifr6kkal,nalunknem
szOlettekfr6imOvekarr61,hogyanforgattakki apainkat
jogaikb61es javaikb61.Nemtema,hogya testverek,ro-
konok,ismer6sokkozUlhanyanes hogyanestekaldo-
zataulaz er6szaknak.Az sem,hogymilyenveszelye-
ket,buktat6katrejtetta kisebbsegisorsmagaban.Mint
ahogyannem ihlettekmeg ir6inkata nehezhelytallas
szfv-es torokszorongat6ritkakivetelespeldaisem.De
nemsz61taka passzivellenallasr61,arr61a fOlosleges-
neklatsz6viaskodasr61sem,amelyneka nemzetUkhoz
ragaszkod6emberekigensokanyagies erkolcsikarat
lattak.Arr61sem akartaktudomastvenni irastud6ink,

hogy milyenmely letargiabaesett az egeszDelvidek
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magyarsaga,milyendrasztikusancsokkena nepesseg
szama,mikentromlikszellemies fizikaiallapota,azer-
tekrendszereben,szemleletebenokozott torzulasok
miatt hogyanvalik karos szenvedelyekrabjava,s ho-
gyanpusztul,veszes szeledszeta nagyvilagban.

Mifelepolitikaikabulatnakvolt rabja- es rabjama is
- ertelmisegunk,amelyegy kepzeletbeli,virtualisvilag
miatt nem hajlandotudomastvenni sem a kisebbsegi
sorsbantoltottnyolcvanesztendorol,sema bennunket
korulvevokokemenyvalosagrol?Marpedig,ha a valo-
sagaselmenykimarada kollektives nemzetiemleke-
zetbol,ez olyan, minthaannaka pusztatenyet is ta-
gadnank,hogyegybizonyostortenelmihelyzetszerep-
loi: szenvedoalanyaies cselekvoreszeseivoltunk.

Pedigjelen voltunk es jelen vagyunk.A nyolcvan
eves elnyomatasellenerea kisebbsegbetaszitottma-

gyarsagnemcsakpusztaletet tudtabiztositani,hanem
a ra nehezedopolitikainyomas,a gazdasagihatterbe
szorftas,a tarsadalmifelemelkedestszolgaloiskolak,
intezmenyek,politikai erdekkepviselethianyabanis
megtudottmaradni,itt-ottszerezniisvalamit.Igaz,csak
hihetetlenszivossaggal,munkabirassal,takarekossag-
gal,onmegtagadassal.Eshallgatassal.Azelszenvedett
serelmekrol,bantalmakrol,az utlegekrol,megalaztatas-
raj, a felelembenes kiszolgaltatottsagbaneltoltottelet-
rol mega vegsotiszteletadassoransemesettszo.

Am hiabaa makacshallgatasTrianonrol,azelsoes
masodik vilaghaborut koveto idoszakrol, az elmult
nyolcvanesztendobenkialakulttabukes mitoszokfo-
lott eljart az ido. Sok minden,amiroleddigcsakszOk
csaladikorbenlehetettsuttogvabeszelni,maramarre-
sze a kollektivemlekezetnekes kozgondolkodasnak.

1 Dr.T6thPalPeter:Jugoszlaviab61Magyarorszagra.In.Feszekhagy6vajdasagiak.MTT,Szabadka2001.
2 E sorokir6jaannakidejena nagybecskerekiMasodikVegyesFegimnaziumbanvegeztetanulmanyait.

A magyartannyelvuosztalyokbanszamostantargyatszerbnyelventanitottak,t6bbekk6z6tta biol6giat,fizikat,filoz6fiat...
31d.mu.

4Igazavan SajtiEnikenek,amikorazt allitja,hogya 44-esverengzesekrenema szerbekbek6doltvalamifelezsigeri6szt6nmiatt
kerultsor,ahogyanazt CseresTiborsugalljaa Verbosszua Bacskabancimu k6nyveben,hanempolitikaimeggondolasb61.

5 LasdSajti,id.mu.
6 RaffayErneTrianontitkai,Budapest,Puski
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