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J6 par eve mar annak, hogy egy alkalommal Toman
Laszl6 f6lvetette: j6 lenne, ha az altala szerkesztett Forum
Kisk6nyvtar sorozatba irnek valamit a "vajdasagi ember"
psziehol6giai jellemz6ir61, szemelyisegjegyeir61, az itt el6
emberek lelkOleter61. Megkapott az 6t1et, izgalmasabb,
szebb feladatot el sem tudtam volna a magam szamara
kepzelni. Arra gondoltam, vegre szamot lehetne adni magunkr61, foglalkozni lehetne a kisebbsegi let erzelmi, tudati
k6vetkezmenyeivel, tudomal'lYos elemzes targyava lehetne tenni identitaszavarunkat, kisebbsegi komplexusainkat,
gy6kertelensegOnket, magunkba fordulasunkat, a esontjainkat atjar6 esztelen felelmet, apad6 elet6szt6nOnket 5
megannyi mas vonasat szomoru, 6npusztit6 lelkOnknek. A
gondos k6rOltekintesre szorit6 k6rOlmenyek - megmerevedett muveI6des-, kiad6- es nemzetisegpolitikank
- ismereteben azonban nyomban belattam, hogy amit a fejemben forgatok, az mer6 keptelenseg. A sors kihivasa
volna egy ilyen lepes, 5 mar a helyzetOnkkel val6 szamvetes puszta gondolata is affele szentsegt6resnek
szamit.
Beleborzongva a felsejl6 veszelybe - ami, mellesleg, tompa remOletkent ott lapul minden kisebbsegi lelkeben a
nemzeti vonatkozasu kerdesekhez k6t6dve - gyorsan letettem arr61, hogy a psziehol6giai helyzetelemzes lehet6seget komolyan vegyem. De ugy gondoltam, ha sok mindem61 nem is tanaesos fennhangon elmelkedni, eletOnk
nemely vonatkozasanak tudomanyos szempontU megk6zelitese es kell6keppen arnyalt kifejtese megisesak m6dot
kinal valamifele helyzetelemzesre
es 6nismeretre. lIyen
kompromisszumra hajl6 keszseggel megpr6b8.ltam "kitapogatni", mi az, ami a "taj es lelek" kapesan nemzetisegi
nelkOI a k6nyv esonka, suta.
Aztan az evek multak, es egyre-masra kerOltek az asztalfi6kba a sikertelen keziratok. Akarhogyan k6zelftettem
nemzetisegi letOnk fajdalmasan ervenyes es id6szeru kerdeseihez, folyton soromp6kba botlottam, elgondolasaimat
sehogyan sem sikerOlt 6sszhangba hozni a szerkeszt6i
(kiad6politikai) elvarasokkal. VegOI t6bbsz6ri nekifutasa
utan - kOl6nb6z6 fejezetek kihuzasaval, betoldasaval, atirasaval - valahogyan megisesak 6sszealt a mu, amelyb61
azert t6bbe-kevesbe kiderOI, hogy milyen jellemvonasokkat, magatarasi jegyekkel, lelki sajatossagokkal rendelkezOnk, miben hasonlitunk mas tajak embereihez, 5 miben
kOl6nb6z0nk t610k.
Mar ab ban a hiszemben voltam, hogy a kezirat a nyomdaban van, amikor varatlanul ujabb keressel fordult hozzam a k6nyv szerkeszt6je. Hogy hianyol a k6tet veger61
egy ,,6sszefoglal6 fejeztet", neMny oldalt arr61, hogy
,,6sszessegeben milyen is a vajdasagi ember pszieheje".
Mert beszelOnk err61, arr61, hazassagr61, valasr61, 6ngyilkossagr61 - frja -, de nines meg a teljes, kerek kep, ami
nelkOI esonka, suta.
Mivel szerkeszt6m eszreveteleit a korabbiak soran i$
mindig meltanyoltam - a keziratot kivanalmainak megfele16en atdolgoztam -, hianyerzetet ezuttal is jogosnak talaltarn. Annal is inkabb, mivel - bar a kihuzasokba, atfrasokba
belefaradtam - a kezirat leadasa utan magam sem voltam
egeszen megelegedve a munkaval. Igaz, bennem az elegedetlenseg forrasa mas volt. Nem a neMny oldalas
,,6sszefoglaI6" hianya miatt ereztem a k6nyvet "esonkanak", "sutanak" , hanem az~rt, mert csonka va/6sag az,
amir61 benne szamot adtam. Ugy ereztem, hogy akimondhat6, megnevezhet6 do/gok mogott maradt az, ami a "taj
es lelek". szempontjab61 igazan fontos. S ezekert a hianyossagokert nem a szandekaimat keresztez6 tilalomfakat
kell hibaztatnom, hanem 6nmagamat. VegOI is rajtam mulott, mir61 es hogyan frok. Az en lelkem nyomja, hogy valamilyen beidegz6desnek - felelemnek vagy esak szokasnak - engedelmeskedve "kilugoztam"
mondanival6mat,
hogy a k6rOlmenyekre (megmerevedett muveI6des-, kiad6-, es nemzetisegpolitikankra
val6 tekintettel szigoru,

talan a kelletenel is szigorubb oncenzurat gyakoroltam.
Bar vallom minden sorat a k6nyvnek ma is, felek, a fentiek
miatt tUlsagosan attetelesen sz61gondjainkr615 magunkr61.Felek, hogy esakugyan nem nyujt teljes, kerek kepet
lelkivilagunkr61,k6zerzetOnkr61,allapotunkr61.Ezert 6r6mmer vallaltam ennek az ,,6sszegez6 fejezetnek", ennek a
sokaig elnapolt szamadasnak a megfrasat, am ezuttal maradektalanul elni kivanok a lelkiismereti es velemenynyilvanitasi szabadsag jogaval.
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Lassuk Mt, milyen is a "vajdasagi ember pszieheje",
6sszessegeben milyen lelki sajatossagokkal is rendelkezOnk.
De ne siessOk el a hianyolt 6sszegezest, mert ami ,,6szszessegOnket" iIIeti, tisztaznunk kell el6bb valamit. Vajon,
ha r6viden, nehany oldalba sOrftve, attekintenenk most a
korabbi fejezetek eredmenyeit, teljes, kerek kepet kapnank-e ezaltal magunkr61? Aligha, hiszen annak a kerdesnek az erdemi megvalaszolasahoz,
hogy 6sszessegeben
milyenek vagyunk, nem korabbi eredmenyeink 6sszegezese reven jutunk el, hanem ha elemzes targyava tesszOk
,,6sszessegOnket", azaz magunkat mint k6z6sseget. Eddig
ugyanis a szemelyi hasonl6sagok es elteresek szambavetelevel a szeme/yiseg szintjen kerestOk egy elnagyoltan
k6rOlhatarolt, laza halmazt alkot6 nepesseg jellemz6it.
Most va/tsunk szempontot. BeszeljOnk magunkr61, psziehikumunkr61, az identitasunk alapjaul szolgal6 kozosseg
szintjen. Ne azt keressOk - ismetelgessOk -, hogy e tajegyseg lak6ikent milyenek vagyunk egyedisegDnkben,
hanem hogy milyen psziehol6giai sajatossagok jellemzik
kisebbsegi kozossegDnket. Fel6 ugyanis, hogy e szempontvaltas nelkOI pusztan az 6sszegezes mit sem erne
6nmagaban veve, tovabbra is jog os lenne 0lvas6im hianyerzete.
E szempontvaltasra
szOkseg volna egyebkent korabbi
eredmenyeink ertelmezese vegett is. K6z6ssegi meghatarozottsagaink ismerete nelkOI a leveg6ben lebegne mindaz, amit megallapitottunk lelkisegOnkr61.
Az, hogy egyes nepek kOl6nb6znek egymast61, annyira
nyilvanval6, hogy nem szorul senki szamara sem bizonyitasra. Amint azonban ezt a mindenki szamara nyilvanval6
dolgot megpr6b8.ljuk konkret tartalommal felt6lteni, 5 valaszt szeretnenk adni arra a kerdesre, hogy miben all, es
milyen mertekD ez a kOl6nbseg, nevezetesen, hogy miben
kOl6nbOzOnk pI. mi "vajdasagi emberek" mas nepekt61, iIletve, hogy miben kOl6nb6znek a Vajdasagon belOIi etnikumok egymast61, egyszeriben elmos6dnak, kOdde valnak
ezek a kOl6nbsegek.
Ennek a kOl6n6s jelensegnek az a magyarazata, hogy
amiben a kOl6nbsegeket esakugyan tetten erhetnenk,
azon a teren altalaban megengedhetetlen a kOl6nbsegteves, amiben viszont szabadon kereshetjOk az eltereseket,
a teren nines tenyleges kOl6nbseg.
Mondjuk es vallaljuk, hogy minden nep egyforma erteku
reszese az emberisegnek. Jellemz6 sajatossagkent nem
tulajdonithatunk semmifele emberi erteket, erenyt, szellemet stb. egyik nemzetnek sem valamely masikkal szemben. Minden nep ugyanannyi j6t es rosszat reil magaban,
nines minek alapjan valamelyiket a t6bbinel kOl6nbnek tekintenOnk. Ennelfogva megengedhetetlen
barmifele hierarchikus kD/onbsegteves a kOl6nb6z6 nepek k6z6tt. Ha a
nepek megis kOl6nbOznek egymast61 - marpedig mindanynyian tudjuk, hogy kOl6nbsegteves a kOl6nb6z6 nepek k6z6tt. Ha a nepek megis kOl6nb6znek egymast61 - marpedig mindannyian tudjuk, hogy kOl6nb6znek -, akkor ez a
kOl6nbseg nem fair, antropol6giai
meghatarozottsagu,
nem psziehol6giai termeszetU, hanem elter6 he/yzetDk k6vetkezmenye. A nepek, nemzetek, vagy f61drajzi tajegysegek lak6inak massagat t6rtenelmi multjuk es tarsadalmi
viszonyaik hatarozzak meg: a gazdasagi fejl6des, a muve16des, a szellemi elet lehet6segei. Ezek a letteltetelek evszazadok soran mint szerepek, szokasok, ertekrendek,
eszmek rak6dtak le es esiszol6dtak a mindennapi elet
sztereotip formaiva. Amit teMt egy nep sajatos areulatanak tekintOnk, az voltakeppen nem mas, mint az adott embert6meg kultUraja. A kulturalis sajatossagokt61 kap k6z6ssegi jelleget valamely embert6meg, 5 a kultUra elemef
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azok, amelyek kifejez6dnek a magatartas kOls6 jegyeiben
es a bels6 ertekekben: az emberek viselkedeseben, erzelemvilagaban, felfogasm6djaban stb.
.
A nepek, nemzetek, etnikai esoportok vagy tajegysegek
lak6inak massagat anyagi es szellemi fejI6de&Ok.k6rOImenyei hordozzak, azok az el6nyok es hatranyok, ameIyek az erdekazonossag felismerese es az 6sszetartozastudat kialakulasa reven a k6z6ssegszervez6des
alapjaul
szolgaltak. A kOl6nbsegek nem velOnk szOletettek, hanem meghatarozott tarsadalmi viszonyoknak, eletfelteteleknek, egy-egy nep tOrtenelmi-tarsadalmi helyzetenek a kifejez6desei.
A kOl6nbsegek, magyarazatat
ennelfogva
nem a szemelyisegkonstituci6ban,
hanem a megnyilakotzas, a szemelyisegge valas lehet6segeiben, nem az emberek elvont lelkOleteben, hanem a kultura 6sszetart6 erejeben es "emberformaI6"
jellegeben kell keresnOnk.
A massag kihamozasa, a kiilonbsegek
magyarazata minthogy a kOl6nbsegek m6g6tt a nemzetek es nemzetisegek elter6 helyzeter61, k0l6nbOz6 el6ny6k es hatranyok
6sszeveteser61 van sz6 - gyakran keresztez6dik eszmeiideol6giai eelokkal. A tudomany val6sagfeltar6 szandeka
mellett - es ellenere - e teren k6nnyen talalja szembe magat tiltasokkal, s k6nnyen kerOl kOl6nfele politikai t6rekvesek befolyasa ala.
Az id6ben fennmaradni, folytat6dni kfvan6 k6z6ssegeknek a megelhetes alapfeltetelein - az eletben maradas fizikai eselyein es az anyagi gyarapodas mas nepeket megillet6 lehet6segein - kfvOl eszmekre, hitre, k6z6ssegi elmenyekre is szOksegOk van. Mert a k6z6ssegek eszmeikben,
k6z6ssegi erzeseikben es gondolataikban, a k6z6sen vallair es vallott t6rtenelmOkben biztosftjak folytonossagukat
Csak az 6nmagukra reflektal6 - eszmekt61, gondolatokt61,
erzesekt61 atitatott - k6z6ssegben erzik az emberek otthonosan magukat, amennyiben epp kulturalis javaik ujratermelese es gyarapftasa reven 6rzik meg identitasukat Ha
egy k6z6ssegnek nines sajatos eszmekben, hitben, gondolatokban es erzesekben kifejez6d6 szellemi-Ielki Wkre kultUraja -, amelyben folyamatosan 6nmagara eszmelhetne, s amely reven tagjai szamara felfedne a k6z6sseg
helyzetevel, sorsaval 6sszefOgg6 problemakat,
el6bbut6bb szethullik. Eleg, hogya k6z6sseg szellemi-Ielki kepviselete er6tlenebbe valjek, hogy a kultura valamelyest
halvanyodjek, maris tanaestalansag-, gy6kMelenseges
tavlattalansagerzes
vesz er6t a k6z6sseg tagjain. Ha egy
k6z6ssegi kultUra nem gyarapszik, akkor mar sOllyed, s
amelyik sOllyed, annak szamolnia kell a szeteses es szetsz6r6das minden gy6trelmevel.
Olyan k6z6ssegi kultUra az eszmenyOnk, amelyben az
ember nem kenyszerOI idegen mintak szerint elni. Amelyben nem koekaztatja bels6 biztonsagat es szemelyes eletet, ha kinyilvanftja k6t6desi igenyeit, identitasat, t6rekveseit, szOksegleteit Olyan kultUra az eszmenyOnk, amelyet
a lelkileg szabad emberek k6z6ssege hoz letre, amelyben
az embernek nem kell kett6s eletet elnie, hamis azonossagot vallalnia, nem kell gondolatait eltitkolnia, 6nmagat
meghazudtolnia, es nem kenyszerOl dogmaknak, f616tte
all6 hatalmaknak vakon engedelmeskeni.
De hat hol van ilyen kulturalis vagy etnikai k6z6sseg? A
vilagnak ezen a reszen jobbara esak olyan nepek elnek,
amelyeket az alland6 fenyegetettseg, lappang6 vagy nyflt
er6szak tavol tartott att61, hogy sorsuk szervezeset sajat
kezOkbe vehessek, s6t, gyakran az iIIuzi6t1an szamvetesre
gem nyflt lehet6segOk. K6zep- es Kelet-Eur6pa tele van
fejl6desOkben megtorpant etnikai es kulturalis k6z6ssegekkel, tele van megfelemlftett, gy6kMelen, befele nez6,
rezignalt emberekkel. Vajon mifele nagyft6val tudnank ill
k0l6nbseget tenni azok k6z6tt, akik sorsukat idegen er6k
kezeben tudva mind hasonl6va valtak lelkOleWkben, s akik
hasonl6sagukon tul egyarant nelkOl6ztek - es nelkOl6zik
ma is - az autentikus letezes lehet6seget?
Egy sokareu, ellentmondasos vilagban 6nmagaban veve is problematikus volna valamifele alland6 "lelkOlet" f61rajzolasa. Az elter6 szerephelyzetek, amelyekben egymas
szamara megmutatkozunk, j611ehet kOl6nb6z6 megnyilvanulasi formai annak, amit szemelyisegOnk egysege jelent, nem kfnaljak fer gem az emberi teljesseg, gem az
autentikus letezes lehet6seget Akarmilyen karaktervonasokat pr6baljunk is rahUzni valamely nepessegre, k6z6ssegre, az emlftett okoknal fogva sosem fog ra}lIeni ege-

szen. Valami mindig kimarad a kepb61, fontos dimenzi6k
maradnak rejtve el6ttOnk, s legf6keppen az marad titok
el6ttOnk, amit jobb sz6 hfjan ugy nevezOilk, hogy a k6z6sseg "szelleme-Ielke".
Mi az, amit ilyen k6rOlmenyek k6z6tt
a k6z6ssegre es a k6z6sseget konstitual6 egyedekre nezve re/evans vonasnak tekintheWnk?
Az elet meg inkabb tele van alakoskodassal, a letezes
mfmelesevel ott, ahol a part - egyetlen part - szabja meg a
jogot a tarsadalmi megnyilatkozasra. A politizalni nem tud6
vagy nem akar6 emberek hangja ezekben a tarsadalmakban egyaltalan nem hallatszik. fgy a tarsadalmi bajok is
egyoldaluak, eltorzultan mutatkoznak, s az elet szOksegkeppen kinDs meglepeteseket tartogat mind a nemzeti kulturak, mind az emberi magatartasok vonatkozasaban.
Ha valamilyen k0l6nleges teehnikaval r6ntgenfelvetelt
keszfthetnenk az ill el6 nepek lelker61- az erzelmekeben,
indulatokban Wkr6z6d6 val6sagr61 -, minden bizonnyal
lehangol6 kep tarulna elenk.
Erett, higgadt embereket latnank, akik valamilyen felelemnek vagy szokasnak engedelmeskedve tetlen varakozasban tekozoljak el eleWket A kOl6n6s muszer nyilvan
felfedne el6ttOnk azt is, hogy ez a lemond6 belenyugvas
kimondatlan, naponta megelt fenyegetettsegerzesb61
fakad, hogy a tUlzott higgadtsag es fegyelmezettseg voltakeppen felelmet es kiszolgaltatottsagot takar.
Taj es lelek szempontjab61 mindenkeppen nehez es sajatos t6rtenelmi pillanatot 6r6kftenenk meg. A demokratizal6dasi folyamatok mar fellazftoMk a korabbi merev k6tOttsegeket, a struktUrak korabbi tehetetlen babjai kezdenek uj arGot 6lteni, K6zep- es Kelet-Eur6pa orszagaiban
azonban meg tavolr61 gem zarult le az ember szellemet es
lelket guzsba k6t6 diktatura korszaka. El es eleven meg a
hatalomgyakorlas
regi m6dja, amely kitermeli es megk6veteli a meghunyaszkodast, a felelmet, az alavetettseget
Az az intezmenyrendszer,
amely generaei6kon keresztOl
megbenftotta, megtOrte az ellene szegOl6 akaratot, ma is
magaban hordozza az er6szak lehet6seget Ennek veszelye miatt az elet tele van hazugsaggal, mellebeszelessel, a
lappang6 gondok elleplezesevel. Nem esoda hat, ha a
"kemeny kez" politikajaval, es a politikai intezmenyrendszer dogmajaval egyetlen szoeialista orszagban gem sikerOlt megallftani az eletter beszukOleset, a gazdasagi- es
kulturalis elet szfnvonalanak
zuhanasszeru
eseset, ha
nem sikerOlt megakadalyozni az elad6sodast, a szeles nepretegek elszegenyedeset,
lerongyol6dasat es lezOlleset
Az etnikai k6z6ssegek, nemzeti kulturak sora kerOlt valsagba a nagy t6rtenelmi valtozasok kOsz6ben. Fenyeget6
nepessegfogyasr61, kitelepOlesr61, a halalozasi aranyszam
megn6vekedeser61,
a esalad bomlasar61, az altalanos
egeszsegi allapot romlasar61, uj nepbetegsegek - alkoholizmus, 6ngyilkossag, elmebetegsegek - terjedeser61 halrani mindenfel61. Valahonnan, a f61d valamely tavoli pontjar61 nezve, az ill el6 nepe~ ilyen szempontb61 egyformanak tOnnek valamennyien. Es egyformanak vagy hasonl6nak latszanak maguk az emberek is, legalabbis azok, akik
mindmaig a felelem g6reseiben elnek.
Termeszetesen a felrajzolt kep - a szOkseges hatter es
tavlat vegett - elnagyolt Egy szigorubb 6nvizsgalatnal ez
az elnagyolt kep, helyzeWnk sajatossagainak megfelel6en, szamos vonatkozasban pontosftasra szorul. Mar eleve
megkOl6nb6ztetett figyelmet kfvan a kisebbsegi sors. Hiszen a kisebbsegeknek - helyzeWknel fogva - eggyel t6bb
okuk van a rettegesre, es ez az egy ok 6nmagaban veve is
elegend6 lenne ahhoz, hogy felelemben eljenek.
TOrtenelmi gy6kereik, nyelvi es kulturalis k6t6deseik
miatt a kisebbsegekre fokozott nyomas nehezedik. Hiaba
is szepftenenk a dolgokat, barhol is elnek, mindenOtt azt
varjak t610k, hogy eltepjek ezeket a gy6kereket, hogy ne
anyanemzeWkh6z
tartoz6nak erezzek magukat, hanem
ahhoz az orszaghoz k6t6djenek els6dlegesen, amelyben
elnek. S annal inkabb fgy van ez, miner kevesbe biztosftjak
szamukra az egyenl6seget es az akadalytalan fejl6dest
lIyen-olyan kompromisszumokat
a t6bbsegi helyzetben
lev6 nemzetek tagjainak is meg kell k6tniOk magukban. A
kisebbsegi helyzetben lev6 embereknek azonban naluk is
szelfdebbe kell tenni lelkOket jogaik k6vetelesenek vonatkozasaban, nehogy nekimenjenek
a politikai-ideol6giai
korlatoknak, amelyek sohasem ott hUz6dnak, ahova a t6rvenyesseg es jog el6latja, hanem ahol a politikai struktura

.

.
j6nak tartja. Hiaba a legjobb szandek, hiaba a deklaralt
szep elvek, ha azok a gyakorlati megval6sulas soran rendre haj6t6rest szenvednek. Marpedig altalaban ez tOrtenik:
valami mindig gatat vet a kisebbsegi-nemzetisegi erdekek
ervenyesOlese ale, valamiert nem nyilik lehet6seg a kollektfv jogok biztositasara, a kultura es anyanyelv meg6rzeset, fejleszteset szavatol6 hatekony jogszabalyok kidolgozasara, valami mindig akadalyozza asajat anyagi forrassal (is) rendelkez6 kisebbsegi intezmenyMI6zat kiepfteset, a megfelel6 erdekvedelmi szervezetek letrehozasat,
az auton6mia kivfvasat.
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Egy korrekt 6nvizsgalat so ran nekOnk is szamolnunk kell
azzal, hogy megzavarjuk a magunkr61 apolgatott kepet.
Arra a megallapftasra hagyatkozva, hogy nalunk a nemzetisegek helyzete kedvez6bb, jobb, mint mas szocialista
orszagokban, sokaig hagytuk magunkban a lelkiismeret
hangjat elaltatni. Hosszu evtizedeken at nem keszOltek a
magyar lakossag anyagi helyzetevel, demografiai sajatossagaival, tarsadalmi retegez6desevel, szellemi eletevel foglalkoz6 tanulmanyok. Igaz, nem kerOlt sor a tenyleges
helyzetfelismerest szolgal6 vizsgaltokra mas nemzetisegek k6reben sem. A nemzetisegi vonatkozasu kerdesek j6l1ehet, egy t6bbnemzetisegu k6rnyezetben, amilyen Vajdasag is, ezek volnanak a relevans, mindenkor aktualis
kerdesek - valamilyen rejtelyes oknal fogva kfvOI rekedtek
a k6zgondolkodas (az irodalom a tudomany, a publieisztika) hatarain. Egyaltalaban, mintha leszoktunk volna arr61,
hogy fOnnhangon t6prengjOnk 6nmagunk61.
Mindezt a hianyt e szamvetes soran lehetetlen p6tolnunk.
K6nyvOnk el6z6 fejezeteiben sz6 volt ugyan arr61, hogy
milyen magas a valasok gyakorisaga, az 6ngyilkossagok
es elmebetegsegek szamaranya mas nepekhez, tajegysegekhez viszonyftva, de, sajnos, a demografiai sajatossagok mas vonatkozasaival - a betelepitessel, kivandorlassal, a nagyaranyu bels6 migraci6val, a nepesseg 6regedesevel, letszames6kkenesevel,
identitasvaltasaval - foglalkoz6 fejezet "statisztikai jellege" miatt nem kapott heIyet a k6tetben. igy, bar talan a k6nyvben szerepl6 utalasokb61 k6vetkeztethetOnk a magyarsag roml6 egeszsegi,
szellemi-Ielki allapotara, e hianyossagok vegett nem kaphatunk viragos es egyertelmu kepet arr61, hogy a nepesseg egeszenek helyzete mennyire riaszt6.
A taj es lelek 6sszefOggeseit keresve aligha hagyhatnank figyelmen kivOI azt a lehangol6 k6rOlmenyt, hogy a
magyarsag letszama es reszaranya az elmUlt hetven ev
soran alland6an es6kkent, s hogy ez a tendencia az ut6bbi
egy-ket evtizedben feler6s6d6tt. Nem tartozna targyk6rOnkbe ez a kerdes, ha a nepesseg ugyanilyen merteku
es6kkenese volna tapasztalhat6 mas magyar kisebbsegek
eseteben is, vagy ha ez a jelenseg altalaban a kisebbsegi
helyzet termeszetes velejar6ja lenne. Csakhogy tudjuk,
nem ez a helyzet. Masutt nem, vagy j6val kisebb aranyban
es6kkent a magyar lakossag szama, mas kisebbsegek, pI.
az albanok eseteben pedig viharos letszamn6vekedes figyelhet6 meg.
A nepessegfogyas egyik, ketsetgkfvOllegf6bb aka, hogy
rosszul allunk utanp6tlas dolgab61. A Karpat-medenee
magyarok altar is benepesftett terOletei k6z01 itt a legalaesonyabb a nepessegszaporulat. A szOletesek szamat tekintve az orszagon baWl is az utols6 helyen allunk: a magyarlakta terOleteken szOletik a legkevesebb gyerek Jugoszlaviaban.
Mfg a szOletesek szamat tekintve utols6, a halalozasok
teren els6 helyen allunk. Ennek a gyaszos els6bbsegnek
reszben az a magyarazata, hogy az atlageletkor tekinteteben a magyarsag Jugoszravia legel6regedettebb nepesoportja, reszben pedig altalanos egeszsegOgyi helyzetOnk
szamlajara frand6, amelyr61 itt esak annyit, hogy a lakossag szamaranyahoz viszonitva k6rOnkben k6vetik el a legt6bb 6ngyilkossagot a vilagon.
A letszames6kkentes masik alapvet6 aka a kOlfOdi munkavallalas, pontosabban a kivandorlas, melynek k6vetkezteben t6bb tizezer f6vel es6kkenta magyarsag lelekszama. A kOlf61d6n dolgoz6k egy resze minden bizonnyal
visszater maid, a vandorbotot fog6k t6bbsege azonban a
kitelepedes szandekaval hagyta el - iIIetve hagyja el ma is
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az orszagot.

Arr61 mar volt sz6, hogy a valasok teren a vilagranglista
elen allunk. Nem beszeltOnk viszont meg arr61, hogy minden harmadik Mzassag vegyesMzassag,
es hogy a vegyesMzassagokban
el6k altalaban a t6bbsegi nephez tartoz6nak, vagy egyszeruen esak "jugoszlavnak"
valljak
magukat. Ez az identitasvaltas a nepesseges6kkenes
harmadik aka.
Ugy velem, hogy "taj es lelek" vonatkozasaban semmir61 sem beszelhetnenk hitelt erdeml6en e neMny demografiai sajatossag elhallgatasaval,
vagy megkerOlesevel.
Mar esak azert sem, mart ezek a tenyek t6bbet elarulnak
r6lunk, mint barmilyen karakterol6giai elemzesek. E tenyeknel ugyanis semmivel sem tudnank jobban erzekeltetni etnikai k6z6ssegOnk szellemi-Ielki tartasnelkOliseget,
lassu felbomlasat, szeteseset.
Sokan hajlanak arra, hogy ezt a sok kedvez6tlen jelenseget a nepesseg "biol6giai eI6regedesevel",
az "eletkedv megfaradasaval",
a "vitalitas es6kkenesevel"
hozzak 6sszefOggesbe. En szemely szerint nem hiszek ebben. Nem.hiszem, hogy a magyarazat genetikai termeszetU lenne. Ugy gondolom, hogy a megbetegedesi, halalozasi, nepesedesi mutat6k valamely nepesoport tarsadalmigazdasagi helyzetenek, eletformajanak, kultUrujanak a demografiai vetOletei. Hogy nepesedesi helyzetOnk roml6 kilatasai, a kedvez6tlen megbetegedesi es halalozasi mutat6k, a devians jelensegek (valasok, 6ngyilkossagok, elmebetegsegek), a szetsz6r6das, identitivasvaltas stb. etnikai
k6z6ssegOnk diszfunkci6janak es dezintegraci6janak a jerei, mas sz6val, hogy tarsadalompatol6giai
jelenseggel aljunk szemben.
Ezek a tarsadalompatol6giai
jelensegek szellemi eletOnk hianyossagaiban es nemzetisegi ontudatunkban is
kifejez6dnek - ha ugyan nem innen eredeztethet6ek. Mivel a nyelv mellett a kultUra az, amely az etnikai k6z6ssegek eleteben a szervez6-6sszetart6 er6t jelenti - amennyiben a kultUra hangolja egybe a k6z6sseg 6nfenntartasat
es ujratermeleset szolgal6 egyedi viselkedeseket es tevekenysegeket, s a kultUra szolgaltat helyzetOnk es 6nmagunk vallalasahoz hitet, erveket es erzeseket -, ha a k6z6sseg kohezi6ja megbomlik, ha ujratermeleseben zavarok lepnek tal, ha a szorongas, otthontalansag, menekOlesi vagy valik uralkod6 erzesse, annak okat mindenekel6t1 a
szellemi elet hanyatlasaban, a kultUra hianyossagaiban
kell keresnOnk.
Vajon nemzetisegi kultUrank tud-e megfelel6 k6zerzeti
es erzelmi tamaszt nyujtani? Megvannak-e az anyanyelvu
muvel6des folytonossaganak es fejl6desenek - az etnikai
megmaradasnak - a feltetelei?
K61t6i kerdesek. Mert milyen lelki tartast nyujthat pI. a
nemzetisegi k6zoktatas tartalma es hal6zata, ha az altalanos iskolak es tanul6k szama az 6tvenes evekt61 alland6an es6kken, ha a gyerekek egynegyede (Ujvideken fele,
Verseeen, Panesovan haromnegyede)
nem anyanyelven
tanul? Reform reformot er, es a k6zoktatasi intezmenyeink
"korszerusftesenek"
eredmenyekent a "reformerek"
atszervezik, 6sszevonjak,
elsorvasztjak,
megszOntetik a
meglev6 iskolakat is. A nemzetisegi kultura szempontjab61
katasztrofalis k6vetkezmenyekkel
jartak az eddigi "ujitasok" is, az ujabb javaslatok azonban, amelyek a tanul6k
letszamat61 (gyakorlatilag mindegy, hogy 30 vagy 20 total)
.tennek fOggove a nemzetisegi tagozatok megnyitasat,
amennyiben elfogadasra kerOlnek, k6vetkezmenyeikben
ezeken is tUltennenek.
K6zoktatasunk
hianyossagaink
k6vetkezteben
etnikai
szempontb61 jelentos strukturalis aranytalansagok j6ttek
letre. KOl6n6sen szembetUno a felsofoku vegzettseguek
hianya, az ertelmiseg vekony, foghijas retege.
A k6zallapotokert mindenOtt az adott nepesseg szellemi
elitje a felelos. Nalunk a hianya. Nemesak hogy "szellemi
elitOnk" nines, de a sz6 igazi ertelmeben vett ertelmiseggel is alig rendelkezOnk. Dlyan ertelmiseggel, amelyik a
megmaradas sorskerdeseinek a felvetesere vallalkozna, s
amelyik peldajaval a nemzetiseggel val6 azonosulasra, a
hovatartozas vallalasara 6szt6n6zne azokat, akik a nemzetisegi let kilatasaiban elbizonytalanodtak.
KultUrank erosen irodalomeentrikus, vagyis esonka kultUra. Ertelmisegi szakemberkepzesOnk
nemzetisegi nyelvan megoldatlan, fgy keptelenek vagyunk a tudomanyos
gondolkozast - a t6rtenelmet, szoeiol6giat, demografiat,
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jogtudomanyt, szocialpsziehol6giat, szocialpsziehiatriat,
kozgazdasagot, politol6giat sib. - nemzetisegi letOnk,
helyzetismeretOnk,identitastudatunkszolgalataban allitani.
Ezen a tajon (az egesz kozep-eur6pai regi6t Mve most
taj alatt) az irodalomvoltmindiga nemzeti tudat gondoz6ja
es letetemenyese. A kolt6k, ir6k tartottak, er6sitertek az
emberekben a lelket. Ok segitettek a nehez id6kben "almodni valamit", amiert erdemes elni, maradni, vallalni. A
mondottakat nehez volna a mi ir6inkraes kolt6inkrevonatkoztatni. Irodalmunktavol akarja tartani magat a politikat61,
olyannyira, hogy a nemzetisegi sorskerdesek is hidegen
hagyjak. Ez az apolitikusmagatartas talan Mhet6 is volna,
ha lennenek "hivatasos" politikusaink,akik a. nemzetisegi
kultUraerdekkepviseletet magukra vallalnak. Igy azonban,
ebben a vegtelenUltulpolitizalttarsadalomban, amelyben
a nemzetisegek az allamiszervekben es partszervezetekben melyen szamaranyuk alatt kepviseltetik magukat, erdekeiket es torekveseiket nem tudjak kifejezesre juttatni.
Tortenjek barmi is, onnon erdekOkben semmifele konstruktivpolitikatgem tudnak ervenyesiteni. Az az elgondolaB,hogy maid az altalanos politikaiszervezetek es a tarsadalom onigazgatasi szervei oldjak meg a nemzetisegi
letter kapesolatban fOlmerOl6problemakat, a val6sagban
nem valtotta be a hozza f(Jzottremenyeket.
Vagy javultak-e a nemzetisegi kultura es tudomany
szervezeti es intezmenyes feltetelei? Megoldottuk-ea kulturahordoz6 es kultUrateremt6Melmiseg kepzesenek, ujratermel6desenek a kerdeset? Letrejottek-e a tarsadalmi elet egeszet attog6 nemzetisegi muvel6des intezmenyei? A vajdasagi magyarsag ma gem rendelkezik onnall6
konyvtarral,keptarral, leveltarral,muzeummal. De hasonl6
szlovak,.roman, ruszin intezmenyek letrejorter61gem hallottunkeddig.
Ott, ahol a kisebbsegek - megfelel6 intezmenyek, szak-

16kUls6 nyomas kovetkezteben, az anyanemzethez val6
hozzatartozas szoros, kozvetlen megelesevel es kihangsulyozasaval jar egyOtt.A nemzeti identitas tehat nem kerdeses.
A nemzetisegi status - ezt is j61 tudjuk - az identitas
szempontjab61 uj helyzetet teremt. A nemzetisegi status
azt jelenti, hogy a kisebbsegek es mas "allamalkot6 nepek" kozott nem lehet semminemu megkOlonboztetes: a
nemzetiseg eppugy reszese, allamalkot6 eleme az orszagnak, mint mas tobbsegi nepesseg. A nemzetisegi status
ennelfogva az otthonossag erzesevel jar egyOtt, jogformalassal mindarra, ami a tobbi nepet megilleti. A tarsadalmi,
gazdasagi, kulturalis es politikai eletbe val6 bekapcsol6-

kader hijan - szellemi eletOkkel nem kepesek a tudomanyt,
a muveszetet, a kozosseg alkot6kepesseget, intelligenciajat nemzetisegi letOnk szolgalataba allitani, szOksegkeppen szamolni kell a kisebbseg ontudataban (mentalitasaban) es magatartasaban bekovetkez6 kedvez6tlen valtozasokkal. Az identitaserzesben es az identitas kifejez6 viselkedesben val6 elbizonytalanodas, a szorongas, otthontalansagerzes, menekOlesi vagy nem anyagi, hanem szellemi-Ielki termeszetu. Anyagi, egzisztencialis szempontb61
a magyarsag helyzete velhet6en se nem jobb, se nem
rosszabb mas nemzetek es nemzetisegek helyzetenel.

tus kozotti kOlonbsegek a gyakorlati eletben nem differeneial6dnak kell6keppen, a nemzettudat vonatkozasaban bizonytalansagok lepnek tal: bUntudat es infantilizal6das k6vetkezik be.
Az otthonossagerzeshez
nem eleg a nemzetisegi stalust meghirdetni, ennek az alaperzesnek a gyakorlati felteteleit kell megteremteni. Tarsadalmi- szerephelyzetOk es
politikai jogkorOk bizonytalansagai
miatt a kisebbsegek
sok helyOtt inkabb otthontalannak, "sehova-sem-tartoz6nak" erzik magukat. A "kett6s kotodes", a "kett6s identitas" nem egy igenyesebb, teljesebb emberi elet lehet6seget villantja fer el6ttOnk, ahogyan ennek lennie kellene, hanem identitaszavart es onismereti bizonytalansagot eredmenyez. S ha e bizonytalansag mellett "Iojalitasuk" szamonkeresevel,
megkerd6jelezesevel
tarsadalmi helyzetOkt61 es befolyasukt61 fOggetlenOI a kisebbsegek barmikor
sarokba szorithat6ak, sorsukkal szemben tehetetlennek
erzik magukat, feladjak jov6be vetett hitOket, s maradektalanul urra lesz rajtuk helyzetOk tragikus megeleseb61 fakad6 rossz kozerzetOk.
Ennek a rossz k6zerzetnek - a gatl6, passzivitasba, tetlensegbe hUz6 felelemnek - a jelei a magyar kisebbseg
koreben is felismerhet6ek. Mint ahogyan felismerhet6ek a
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kozosseg

azonban

- a nemzetisegi

kultura

esonkasa-

ga, a nemzeti identitas apol6, vedelmez6 szervezeti es intezmenyi feltetelek hianyossagai miatt - nem kepes a
korszeru etnikai tudat kialakitasara es fenntartasara. A
korszeru nemzettudat hianya miatt nemzeti kisebbrendDsegi erzes, nemzeti identitasvalsag valt liralkod6va a magyar nemzetiseguek soraiban.

Es ezzel elerkeztOnka "taj es lelek" talan legfontosabb,
de mindenkeppen egyik sarkalatos kerdesehez, a bennOnkat masokt61 megkOlonboztet6 lelki sajatossagainak gyokerehez. Ha ugyanis erzelemvilagunk, felfogasm6dunk, viselkedesOnk valamiben esakugyan alter masoket61, akkor
ez a kisebbsegi helyzetOnkhOz es etnikai mivoltunkhoz va16viszonyulasunkban nyilvanul meg els6sorban. Mas sz6val, kOI6nboz6segOnk abb61 fakad, hogy valamilyen szinte patol6gias meretu - felelem miatt nem merjOk vallalni teljes onmagunkat.
A szorongas, sM6dekenyseg,
bizalmatlansag,
befele
fordulas, tarsadalmi-kozeleti
passzivizal6das, a maganeletbe val6 bezark6zas - vagyis rnindaz, ami jellemz6 rank
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szoros

kapesolatban

van etnik'tti

identitasunk

bizonyta-

lansagaival.
Az etnikai ontudat hianya vagy elbizonytalanodasa
termeszetesen nem fOggetlen a kisebbseg tenyleges helyzetenek a bizonytalansagait61, az adott etnikai esoport tarsadalmi statusat61. A kisebbsegi status - mint tudjuk - az allamhatalomb61 tobbe-kevesbe
kirekesztett nepessegre
jellemz6. A kisebbseg esak targya a nemzetisegi politikanak, egyenrangu felkent es "kollektiv szubjektumkent"
nines belesz61asi joga az ossztarsadalmi folyamatokba. A
Mtrfmyos helyzet elleneben viszont, mint "idegen elemek" zavartalanul a nemzeti tortenelem es nemzeti kuliura r~szeseinek erezhetik magukat. Mas sz6val, a kisebbsegi helyzet, epp a jogfosztottsag vegett, a kohezi6t nove~

daB a nemzetiseg integral6dasahoz
vezet, ami egyOtt jar a
korabbi egyoldalu nemzeti-politikai
kot6desek gyengOleBevel. Optimalis esetben un. "kett6s kot6des" ion letre: a
nemzetisegek egyforman erzik magukat tartoz6nak mind
anyanemzetOkhOz, mind az 6ket integral6 allamrendszerhez. A nemzettudat kerdese ebben az esetben mar kozelr61 gem magat61 ertet6d6. Akkor adekvat, ha hiven tOkrozi
a nemzetisegi kozosseg helyzetet, kulturalis fejl6desenek,
politikai akaratervenyesftesenek
lehet6segeit.
A nemzetisegi status a teljes jogegyenl6seg koneepei6jan nyugszik. A teljes jogegyenl6segnek
azonban a gyakorlatban szamos akadalya szokott lenni, olyannyira, hogy
e szep koneepei6 neha mar inkabb esak vizi6nak tUnik.
A bajok forrasa rendszerint az, hogy a nemzetisegi status esak nevleges - a kisebbsegeket egyszeruen atkeresztelik nemzetisegeknek. Az atkereszteles reven az allamrendszer "integralja" a kisebbsegeket, anelkOl, hogya
termeszetes integraci6 felteteleit megteremetene, vagyis a
kisebbsegeket egyenrangu partnerkent kezelne es relevans politikqi tenyez6nek tekintene. Ebben a felemas helyzetben,

amikor

a kisebbsegi

helyzet

es a nemzetisegi

sta-

nemzettudat vonatkozasaban a bDntudat es infantilizal6-

daB jelei is. ugy teszOnk peldaul, mintha megkerOlhetnenk
a tOrtenelmi folytonossag problemajat. Multunk egy solei
nagy ur, amire politikai "szemermessegb6I"
fatylat borftottunk. Nines jov6kepOnk. Sokan szegyenlik, titkoljak szarmazasukat: egymas kozott gem beszelnek anyanyelvOkon. A lemorzsol6das,
szetsz6r6das peldatlan aranyu.
Mintha teljesen megszunt volna, hianyozna a szOl6foldhoz
val6 ragaszkodas, mind tobben forgatjak fejOkben az elkoltozes, kivandorlas gondolatat. A kozvetlen emberi
kapesolatok szintjen is hatalmas er6zi6 munkal: gyanakv6va valtunk, senki gem bizik a masikban. Mindent egybevalve azt kell mondanunk,
hogy nemzettudatunk
osszeroppant, s ennek k6vetkezteben kivetel nelkOI valamennyi-

en komplexusosak vagyunk.
Nemzeti identitastudatunkkal,
allampolgari bizonytalansagunkkal kapesolatos gatlasainkat - komplexusainkat,

frusztraltsagunkat - a hallgatas jegkerge takarja. Nem
esak gyavasagunkb61kifoly6lag: a val6sagnak ez a szferaja kulturpolitikankban "tabu" volt. Minden nemzet es nemzetiseg olyan politikai, ideol6giai es tarsadalmi konstrukci6ban ell eddig, amelyben nem volt eelszeru mindig nevO-
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kon nevezni a dolgokat. Legkevesbe a nemzeti egyenjogusag hianyossagai, fonaksagai kerOlhettek sz6ba. Aki
netan ketsegeinek megis hangot adott ilyen vonatkozasban, annak szamolnia kellett azzal, hogy meghureoljak.
Ma mar tudjuk, hogy a kotelez6 hallgatas miatt jutottunk el
oda, ahol vagyunk. Nem esak a nemzeti viszonyok vonatkozasaban, amelyek a problemak alland6 haritasa folytan
a melypontra jutottak, a gazdasagban, a politikaban, es a
kulturaban is.
A "tabuk" halalanak korat eljuk. Ma mar hangosan kimondhat6k a tegnap meg eretneknek szamft6 gondolatok.
De vajon valtoztat-e valamit a helyzeten az, ha valamenynyien felmondjuk a magunkban hordozott, elhallgatott felmondatainkat? Lelki-egeszsegugyi szempontb61 biztosan,
ilyen vonatkozasban az elhallgatott, mindenki altal tudott
dolgok kimondasa is fontos. A nyilvanos beszed es fras
azonban tobbet jelent ennel: tanusagtetel magunkr61, odafordulas masokhoz, a parbeszed felajanlasa, amire ma dolgaink allasa miatt mindennel nagyobb szukseg van. Soktela tevhittel kellleszamolnunk,
amelyek rendkfvul melyen
gyokereznek mindannyiunkban. Mindenekel6tt a fejl6de.st
es el6relepest sokaig gatl6 eszmei-ideol6giai
kerdesek
vonatkozasaban.
Meg kell szabadulnunk
a dogmakt61,
mftoszokt61, babonakt61, politikai frazisokt61, amelyek sokaig megfosztottak bennunket annak lehet6seget61, hogy
szandekainkkal es eselekedeteinkkel szavaink mogott 13.11junk. Meg kell szabadulnunk a megalazkodast61 es kepmutatast61. A lelkiismereti ontisztulas nelkulnines tarsadalmi kibontakozas.

A valtozas szelei fujnak. Nem maradhatunk kfvul a
tarsadalmi demokratizal6dasi folyamatokon. Am, ahhoz,
hogy e folyamatokba bekapesol6dhassunk, egy onmagunkban elvegzend6 szamadassal mindannyian tartozunk magunknak. Tisztaznunk kell, hogy multunk es jefen helyzetOnk mennyiben allt rajtunk, a kenyszer-nemasag, az Oresmellebeszeles mennyiben volt szuksegszeru,

s legf6keppen, hogy a lehetseges jov6k kozOl melyikhez
jarulunk hozza meggy6z6desunkkel,
er6feszftesunkkel,
kiallasunkkal.
Ha a vajdasagi magyarsag nem akar mul6 tortenelmi jelenseg lenni, meg kell ujulnia, fer kell ebrednie abb61 a tunya tespedtsegb61, kozonyb61, lemond6 belenyugvasb61
es remenytelensetb61, amelybe a tavlattalansagerzes
es
szellemi tehetetlenseg sullyesztette.

Sajat er6nk azonban aligha eleg arra, hogy talpra alljunk, hogy a zsakuteab61kikeveredjunk. Ahhoz, hogy tenyleges kozossegge valhassunk, hogy mint nemzetiseg
"kollektfv szubjektumkent" egyenrangu felkent bekapeso16dhassunk,es eselekv6 reszesei lehessunk a tarsadalmi
valtozasoknak, a jelenleginel egyMelmubbe kell tenni
jogkorunket, statusunkat. Mivel a nemzetisegi status korul
tapasztalhat6 bizonytalansag rendkfvul karosan hat a
nemzettudatra, onbizalomra, allampolgari magatartasra,
meg kellene szuntetni a deklaralt jogok es a megval6sulasuk kozotti szakadekot. Ez a szakadek azert johet tetra es
allhat fenn, mart a meghirdetett teljes jogegyenl6segnek
nines megfelel6 garanciaja. Tovabba az egyeni polgarjogok sem bizonyulnak elegend6nek - meg ha teljes mertekben meg is val6sulnanak - a nemzetisegi kultUra meg6rzesehez es fejlesztesehez, az etnikai kozossegek fennmaradasahoz. Ehhez valamifele "kollektfv jogvedelemre"
is szukseg volna, amit els6kent epp Jugoszlavia kezdemenyezett a kisebbsegi kerdesekkel foglalkoz6 nemzetkozi
f6rumokon. Addig is azonban, amfg ezek az elvi allaspontok realizal6dnak a gyakorlatban, talan nem kellene annyira felnunk a nemzetisegunket atfog6 kulturalis szervezet
letrehozasanak gondolatat61.Anelkul, hogy kulonosebb illuz16kattaplalnank magunkban egy nemzetisegi kulturalis
szovetseg hatasfokat iII-et6en,egy ilyen szervezet is fontos
szerepet jatszana a vajdasagi magyarsag kultUrajanak,
hagyomanyainak, anyanyelvenek, identitasanak meg6rzeseben.
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