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Nemzetiidentitastudatu
nk zavarairol
fRTA: DR. H6o1 SANOOR
AVajdaSagi
magyarsag egeszen a
Icgut6bbi idokig nem merte vallalni
nemzeti identitasa( Legalabbis a
kO7eletben, a nyilvanossag szintjen.
Szorongast, felelmet, buntlldatot valtott ki - es viilt ki ma is - az emberekben, ha nemzeli hovalartozasuk.
jelesOI maQyarsaguk sz6ba ketal.
Az elnyomott, 0ld6z6tt nepeknel ligyelheto meg hasonl6 tarsadalomlelektani jelenseg. A magukat valamiIyen oknal fogva megbelyegzettnek
erzo emberek nem merik vallalni
nyiltan csoporthovatartozasukat, ok
szegyenlik, haritjak, hallgaljak el
szarmazasukat.
HelyzetOnket nom lehet az elllyemott, 0ld6z6tt nepek helyzetehez hasenlitani, :nindazonaltal sulyos bajok
vannak nemzettudatunkkal es nemzeti erzesvilagunkkal. A vajdasagi
magyarok ugyanis t6bbsegOkben azl
hiszik, azt valljak, hogy aMI valnak
megbizhat6 jugoszlav allampolgarra,
jo patriolava, ha lelemas mOOonviszonyulnak szarmazasukhoz, ha affele terhes6roksegkenlkezellkmagyarsagukat. Sot, vannak akik"jugoszlav orientallsaguk" demonstralasa
vegett el is hataroljak magukal a halarainkon tIll elomagyarokt61, nem
lartjak az egyetemes magyarsaQhoz
tartozonak magukal.
.
Am akik valljak is magyarsagukat,
161oMbb 6vatosak e teren. Magyarsaguk vallalasa nyuglalansaggal,
felelemerzesekkel jar egyiitt, ameIyeken nagyon neMz urralenni.Eza
lelelem es szorongas minden val6szinuseg szerinl kollektiv tudattalaflunk termeke, s nom szunnek, nem
oldodnak mindaddig bennunk, amfg
multunkat illeloen ellojtasokkal kell
elnOnk, amig nom vethetiink szamot
a felelem legkorenek kialakulasaban
szerepet jatsz6 esemenyekkel, s
amig a velOnk elo nepekkel egyutt
nom sikerOI t6rtenelmiink leher foltJail eltiintetni.
Egyel6re meg tavol allunk eMI.
Nem csak a haboru utani politikai lelel6ssegrevonasoknak,
16rvenytelensegeknek, zaklatasoknak, diszkriminaci6s inlezkedeseknek a traumalikus elmel'yelt sOllyesztettOkkollekliv tudattalanunk melyere, de megfelemlitettsegOnkbOl, rosszul ertelmezett 10jalitasunkbOI kifoly61ag nagy

gonadal haritottuk, takargattuk kisebbsegi k6z6ssegOnk evtizedek 6ta
huz6d6, halmoz6d6 problemait is.
Szernrebbenes nelkLiI vettOk ludomasul elnikai k6z6ssegOnk bomlasanak nyilvanvalo jeleil, mint ahogyan peldas 6nmerseklelet tanusitottunk akkor is, amikor a "tomeglelektani 6sszeomlas" effektusa: a magyarsag reszar61 lellepo t6meges
nemzetiseg-megtagadas bek6velkezett.
Hadd koz61jOnk ezzel kapcsolatban csak neMny adatot emlekezte1601. 1961 as 1981 k6z6tt minlegy
60000 level (58 846) cs6kkent a vajdasagi magyarsag lalszama..Ha ehhez hozzaadjuk a kOlloldre' tavozoltak szamat is, a veszteseg 72 548 f6.
Ugyanezen id6szakban iskolaink atszervezese, osszevonasa, "korszerUsitese" k6vetkezteben az anyanyelvukon tanulok es tanit6k szama
t6bb mint egyharmadaval csokkent
az altalanos iskolakban. A magyar
k6zepiskolasoknak mar esaknem a
tela szerbhorva.\ nyelven vegzi tanulmanyait. ertelrni~kapzesOnk anya.nyelven megoldatla.n, azt k6vet6en,
hogy a Magyarorszagon val6 tovSbbtanulas lehet6seget adminisztratlv intezkedesekkel gyakorlatilag
megszOntettek, a helyzet meg kilatastalanabba veil.
De vajorlkinek is kellett \rolnafelligyelnie e romlasi folyamatokra? Talan ertelmisegiinknek, amelynek keves kivetelt61elteklntve - egyaltalan nines magyarsagtudata?

A kisebbsegikoz6ssegekbenlel.

tep6 nemzettudattal kapcsolatos
problemak forrasa rendszerint az,
hogy a velemenyado, iranyit6 reteg
hianyzik, vagy valamilyen oknal fogva nem tolthetl be funkci6jat. Esetleg
606s erdekeinel fogva Divan szerepet vallaJ,amely a nemzeti ertekjegyek, a kulturalls 5zokasok, viselkedesi mintak, k6z6ssegi kapcsolatok
rovasara megy.
Ha nem tevediink, ez utobbi eset
forog fenn nalunk is. Azzal, hogy pozieionalt

ertelmi!!egeink

- osszhang-

ban a politikai es ideol6giai elvarasokkal - megteremtettek az anyanemzett6J eltavolit6 6nallo vajdasagi
magyar kultura koncepci6jat, esak
nOveltek a zavart .as tanaestalansa-

got anemzettudat vonalkozasaban.
Mivel tarsadalmi belolyasanal logva
ennek a retegnek a szemleletm6dja,
helyzettudala, beallitOOasavilli szelrami eletiinkben meghataroz6va es
uralkodova, a nemzettudat haritasa.
egy hamis lojalitassal lulbiztositott
magatartas volt az, ami k6velend6
peldava villi, s ami eszmeileg igazolta a magyarsag reszer61 jelenlkez6
tomeges nemzetiseg-megtagadast.
Mik6zben eminens szemelyisegeink egymast tomjeneztek "jug05zlav
, orientaltsagukkal" es "europersegOkkel", kisebbsegi embereink mindezekat nom ertve, elvesztettek veleta
szellemi-iranyit6 retegiiket. A nemzeti ertekjegyek, kulturalis 5zokasok,
viselkedesi mintak, koz6ssegi kapcsolatok halvanyulasaval mind kevesbe tudtak, hogy 6k maguk is kicsodak-micsodak, hova tartoznak,
honnan szarmaznak. Gy6kereikben
elbizonytalanodva mind kevesbe
ereztek magukat teljes erteku magyamak, es teljes erteku jugoszlav
allampolgarnak. Nem Is annyira
jogszeru helyzetUk, mint amennyire
alattval6i erzasOkmiatt. De hogyan is
orizhettek volna meg 6nbecslesiiket,
tartasukiit, melt6sagukat, bels6 biztonsagukat, amikor szaltaben-hoszszBban azt laMk, hogy a vezet6ertelmisegnek sinGS szellemi tartasa,
rneltosaga, bels6 biztonsaga.
Mivel hfjan voltunk - as vagyunk a bizaJmatardemlo neveknek, a hiteles embereknek, a k6z6ssegert fele16sseget veillalo ertelmisegieknek,
pozicionalt ertelmisegunk 10jalit<issaJ
tulbiztosrtott rnagatartasa valt a vajdasagi magyarsag legjellemzobb sajatossagava. Ez a tulbiztositott magatartas volt az, ami a magyarsag
elellerenek lolyamatos beszukUlesehez, kozeleti as politikai passzivizalodasahozvezetett.
.
Terrneszetesen nom csak az ertelmiseg Judas abban; ha a kisebbsegek ugy erzik, hogy gazdasagi as
pelitikai helyzetiik megszilardMsa,
tarsadalmi felemelkedesuk erdekeben nemzeti identitasuk leladasara
kenyszerOlnek. A kisebbsegi jOgokkat sincs lIven esetekben minden
rendben. Bar az elmult evtizedekben
k6zeleti szemelyisegeink kaziil soha
senki gem mulasztotta el, hogy nem- .

zetisegi politikankat dicsero szavakkal ne iIIesse, nom kerulhetjtik meg
annak a"lajdalmas igazsagnak a lesz6gezeset, hogy - t6rvenyes' garanciak hijan -' ez a pelitika volt az
asszimilaci6 legfebb forrasa.
E;lgondolkodtat6 egyebkent, hogy
a kisebbsegek kepviseloinek hogy
sikerOlt a kinestari optimizmust meg6rizni e nemzetisegi politikal illetoen,
hiszen a4 elvek as a gyakorlat k6zti
szakadek az evek hosszu soran jott
letre. Ahelyett azonban, hogy ramutattak volna egyszer is a meghirdetell es a megvalosul6 nernzetisegpolitika k6z6tt melyOloszakadekra, inkabb maouk is kalszlnuve vallak: tovabb sza]k6ztak az iranyelveket es
elvi allaspontokat, mikozben a gyakorlati elet visszassagaihoz igazedtak d6nteseikben es cselekveseikben.
Ez a skizofren allapot voltakappen
maig gem szunt meg teljesen. Sokan
maig rem hajland6k tudomasul venni, hogy a .kiraly meztelen'. Tovabbra is ugy lesznek, mintha a nemzettudat es nemzeti erzesek haritasa,
az asszimilaci6t Cella es el61egez6
d6ntesek

-

pI. az anyanyelvr61

val6

lemondas,magyar gyerekek szerb
nyelven tortend iskolaztatasa, a vegyes hazassagok preferalasa a kisebbsegi ale! terrneszetes velejar6i lennenek, mintha a tarsadalmi
passzivitas, a politik{1I61val6 elhatarolOOas, a korOlmenyek es esemenyek sz6tlan tudomasulvetele, a foIyamatos alarendelOdes, a kisebbsegiek terrneszetes viselkedesformaja
kellene hogy legyen. Nehez volna
megmondani, hogy ebben mekkora
szerepet jatszika<meggy6z6des, a
megalkuvas, vagy a megfelemlftettseg. Az er~eny
sajnos egyre
megy: az asszimilaci6s, elnemzetietlenlta pelitika ut6vedharcosai es szekerlol6i ezek is, azok is.
Jo tonne vegre !isztarrlatnunk a
realitas es a paranoia hatarail magyarsagunk iigyeben. Jo lenne kinoni alattvalOi tudatunkat es levetkozni
kisebbsegi komplexusainkat. J6 lenne feladni sikertelen deffenziv politikai magatartasunkat, ami vajmi kevas "vedelmet" nyujtott szamunkra.
Ahhoz, hogy ez megval6sulhasson,
hogy lelkileg inegujulhassunk, t}ogy
ertelmisegiink az ahitott,eur6pai'
jelzore igenyt formalhasson, aktiv
szerepel kell vallalnunk sorsunk alakit<isaban.Harcolnunki<el'.azokert a
politikai jogokert, amelyek biztositjak"oogy belesz61hassunka nemzeti
k6zossegClnketerint6 dontesekbees
ellenorizhessiik

azok vegrehajtasat.

