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"Ki szepen kimondja / a rettenetet, azzal tal is oldja" - csengtek
ftilembe Illyes Gyula verssorai
Tothfaluba igyekezven a Trianon a magyarsag tudatvilagaban elnevezesu tanacskozasra. S bar tudvan tudtarn, hogy Trianonrol - Raffay Emo Magyar tragedia Trianon 75 eve c. konyvenek es e targgyal foglalkozo
megannyi mas, figyelmet erdemlo munkanak az elolvasasa utan mar aligha hallhatok valami ujat, de azert
remenykedtem, hogy a tanacskozas ezuttal nem all meg
a tenyek felsorolasanal, hanem az egybegyiiltek a sorsdonto kerdesre is megprobalnak majd megnyugtato
feleletet adni: ,,:E;smost mit tegytink, hogyan tovabb?"
Sajnos, ez nem tOrtentmeg! Gambetta itt is idezett
figyelmezteto tanacsanak: "Sose beszelni rola, de mindig gondolni ra!" - mi csak a masodik reszet fogadtuk
meg, es ennek is ortilntink kell, hiszen a Trianon ota
eltelt nyolcvan-egynehany ev ota megszalloinkrabtartoink minden elkepzelheto es elkepzelhetetlen
dolgot elkovettek, hogy tOroljek egyeni es kollektiv
tudatunkbol a benntinket a XX. szazad masodik evtizedenek a vegen eft szomyii, talan csak Mohaccsal
osszehasonlfthato szerencsetlenseget es egre kialto
igazsagtalansagot. Trianonrol megfeledkezni viszont
annyit jelent, mint lemondani nemzeti onazonossagunkrol, s az igazsagtalan trianoni, valamint a negyed
szazadra ra kovetkezo, nem kevesbe igazsagtalan
versailles-i beke jogtalan haszonelvezoi eppen ezt ko152
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veteltek toltink puszta elettink "nagylelkii" megkfmelesenek elleneben.
Ezert hat megsem volt hiabava16 ez a tanacskozas,
s ezert nem hiabava16 egyetlen konyv, egyetlen fras,
ujsagcikk, de meg a szemek titkos osszevillanasa sem,
amely azt jelenti: "Emlekezz Trianonra!" Mert e
vegzetes sorscsapas 6ta eltelt immar 82 ev alatt
legalabb harem, rabsagban elo magyar nemzedek
cseperedett fel a tertiletenek es nepessegenek
ketharmadanal tObbet elvesztett haza hatarain till,
akiknek nem volt szabad meg meg sem tudniuk, hogy
miert lett beloltik a sajat sztilOfOldjtikonmasodrendii
polgar, elnyomott paria, "netan feher boru neger". S a
mult szazad negyvenes eveinek derekat6l az
anyaorszag magyarsaganak is egy olyan agymosason
kellett atesnie, amelynek celja a bolsevista
"nemzetkoziseg" neveben a tOrtenelmi tudat teljes
eltOrlese, sot "atformalasa", Ez az agymosas egyebkent
olyan hatekony volt, hogy hajdani magyarorszagi
latogatasaink serail meg meglett, tehat a "viszszacsatolas" idejen mar nem gyermekcipojtiket tapos6
emberek is rank csodalkoztak: "Hat maguk, ktilfOldi
lettikre, hol tanultak meg ilyen j6l magyaru17"
Nem art ujra es ujra elmondani nemzeti tragediank
hiteles tOrtenetet, s kozben elgondolkodni annak okair6l es kovetkezmenyeirol. Elgondolkodni arr6l, ami
egyebkent itt, T6thfaluban is elhangzott, hogy a nemzetek es orszagok sorsar6l szinte isteni omnipotenciaval
donto es hataroz6 gyoztes nagyhatalmak jelen levo
kepviseloi (a "Tigrisnek" becezett francia Clemenceau
kivetelevel) vajon va16ban a Benes-Masaryk kettos
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alnok ravaszkodasainak es kormonfont hazudozasainak
feltilo, naiv, tajekozatlan, j6hiszemuen egytigyii
bacsikak voltak-e, vagy tudatos celul tuztek ki
Magyarorszag es a magyar nemzet teljes tOnkretetelet,
ellehetetleniteset? S vajon miert tettek ezt alig tObb
mint fel evszazaddal a dicsoseges magyar polgari
forradalom es szabadsagharc titan, melynek

leveresekor- VorosmartySz6zatatparafrazalva- "az
ember milli6inak szemeben gyaszkonny tilt", s az
emigraci6ba kenyszeriilt szabadsaghosoket Kossuth
Lajossal az eltikon a vilag minden tajan grandi6zus
meretu rokonszenvtiintetesek es szeretetnyilvanitasok
fogadtak? Mi volt az aka, hogy a "gyozok" mit sell
tOrodtek a haldok16kolto, Ady Endre utols6 keresevel,
es "csak alert is", de meg milyen kegyetleniil megtiportak a magyar sziveket!
S a masodik megtipras alkalmaval meg Churchill
angol miniszterelnok is elegans konnyedseggel feledkezett meg Teleki Pal tragikus halalakor tell igereterol,
hogy a haboru befejezese utani beketargyalason egy
szeket jelkepesen tiresen fognak hagyni a haboruba
va16 belepes ellen ongyilkossagaval tiltakoz6 magyar
miniszterelnoknek. (Igy a masodik Trianon meg az
elsonel is kegyetlenebbre sikeredett.)
Mindez vagy legalabbis mindennek a nagyobb resze elhangzott ugyan a t6thfalusi tanacskozason (amely
val6jaban nem is volt igazi tanacskozas, hiszen az eloadasokat koveto vita ezuttal elmaradt, bar az ut6lagos irasos - hozzasz6lasok meg azza tehetik, amihez az itt
olvashat6 szoveg is egy szereny hozzajarulas kivan
lenni), bennem azonban nem keves hianyerzetet ha154
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gyott, mintha csak egy egyebkent helyes orvosi diagn6zis felallitasat nem kovetne a terapia meghatarozasa,
hanem a beteget egyszeruen a sorsara hagynak. (Az
egeszsegligy jelenlegi allapotaban sajnos ez a hasonlat
nem is tunik annyira abszurdnak!) Elvartam volna,
bogy megvitassuk: a mult es a jelen aldatlan kisebbsegi
helyzeten vajon hatarm6dositassal, a hatarok "legiesftesevel", a nemzetkozi kisebbsegvedelmi szervezetek
es szervek segitsegenek, netan beavatkozasanak a kieszkozlesevel kell es lehetseges-e javitanunk.
Az nem lehet vitas, bogy a dolgok jelenlegi allasa
szerint a passzivitas, azaz ha nem teszlink semmit a
helyzet megvaltoztatasa vegett, az anyaorszag hatarain
kfvtil rekedt nemzetreszek teljes felszamolasahoz fog
vezetni, megpedig nagyon is belathat6 idon belli!. Ma,
a XXI. szazad hajnalan a Balkan es Kelet-KozepEur6pa allamai - melyek koze a hajdani OsztrakMagyar Monarchia ut6dallamai is tartoznak - vezeto
politikusainak bevallott vagy titkos celjuk meg mindig
a tiszta nemzetallam letrehozasa, ahol a kisebbseg, a
"massag" nem a sokszfnuseg elOidezte gazdagodast,
csupan zavar6 kortilmenyt, a boldogulas akadaIyat jelenti (vagy azza van minositve), amelyet minel elobb
eliminalni kell, ha maskent nem megy, hat bekes aszszimilalas, de ha alkaloID ad6dik, ugy kenyszerii kitelepites, vagy vegso esetben - mint volt szerencsetlenseglink Wbbszor is megtapasztalni - akar nepirtas,
genocidium aran is! (H<ilaIstennek, ez a "vegso megoldas" a mai civiliz<iltvil<igbanmar egyre szalonkeptelenebb m6dszerre minostil!)
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Minthogy azonban minden letezo a megsemmistiles
ellen ktizd, es a fennmaradasra tOrekszik, fgy a sz6ban
forg6 magyar nemzeti kisebbsegnek is ez a celja es
szandeka, melynek biztosftasara - ugy latszik - val6ban itt az utols6 6ra. A megmaradas legradikalisabb
eszkoze termeszetszeruen az asszimilalasra tOrekvo
tObbsegtol val6 elktilontiles, elszakadas (szeparaI6das,
szecesszi6), amely lejatsz6dhat belso gett6sodas vagy
hatarm6dosftas utjan is. Az elobbi a mi esettinkben
nem kivitelezheto (bar az "allamalkot6k" ennek szandekaval mar tObbszor is meggyanusftottak benntinket)
a delvideki magyarsag csekely letszama, civilizaci6s
szintje es vegyes lakossagu tertileten val6 elhelyezkedese miatt.
Ami a hatarm6dosftast illeti, az termeszetesen
nemcsak eroszakos, hanem bekes megegyezes utjan
letrejovo is lehet, csakhogy erre a jogtalanul megszerzett tertiletek birtokosai reszerol semmi keszseget sem
latok. A nemzetkozi politikai helyzet is olyan, amely
inkabb a status quo fenntartasat tartja elonyosebbnek,
mint a hajdani tOrtenelmi igazsagtalansagok es jogtalansagok j6vatetelet. A Trianon 6ta eltelt tObb mint
nyolcvan eves a H. vilaghaboru befejezese utani tObb
mint fel evszazad celtudatos kisebbsegelnyom6 es telepftesi politikaja mar egyebRentis annyira megvaltoztatta az etnikai aranyokat, es fellazftotta az anyaorszag
hatarai menten el0 magyarsag kezdetben jelentos,
kompakt tOmbjeit,hogy az annak idejen meg elkepzelheto "neprajzi" hatarok ma mar j6val inkabb kozelftenenek a trianoni politikai hatarokhoz, bar meg most
sem esnenek teljesen egybe azokkal.
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Csakhogy a mai nagyhatalmak sem mutatnak sem-

mi hajlandosagotabbanaz iranyban,hogy - akar konfliktusok aran is - rendelkezzek a ma meg szemmel
lathatoan vilagszerte megoldatlan nemzetisegi kerdeseket. ("Eklatans" pelda erre, hogy Szaddam Huszein
vezetese alatt a110Irakot megrendszabalyozni kesztilo
Egyestilt A11amokmar jo elore biztosltotta a NATOszovetseges Torokorszagot, hogy az iraki rezsim megdontese eseten sem fog hozzajarulni az ottani kurd kisebbseg elszakadasahoz es ftiggetlen a11amanakletrehozasahoz. Megjegyzendo, hogy a kurd nep lelekszama
meghaladja pI. a szerbeket, s noha egy tOmbben, de
tObb szomszedos orszag tertileten elnek, melyek idonkent egymassal is hajba kapnak, am azonnal egyezsegre jutnak, mihelyt a kurd kisebbseg ftiggetlensegi torekveseinek a letOreserolvan szO.U gyanez a helyzet a
baszk kerdesben Francia- es Spanyolorszag kozott.)
Sajnos ma a vilag a11amainaksoraban alig akad
olyan, amely a kisebbsegi kerdest a neprajzi es a politikai hatarok kozelitesevel kfvanna megoldani, minthogy
egyetlen ilyen kfserlet is konnyen dominoeffektust (s
netan haboruk sorat) vonhatna maga utan. A hatarove-

zetekbeneta, rendszerintvegyeslakossag- egyebkent
sem refine lehetove egy mindenkit egyarant kielegfto
megoldast, legfeljebb a magukat kisemmizetteknek,
megrovidftetteknek, netan identitasukban veszelyeztetetteknek erzok szamat lehetne nemileg csokkenteni,
de ez ujabb gondok letrehozasaval jama.
A kisebbsegikerdes szamunkra kedvezo megoldasa a
hatarok "legiesftese",amely tOrtenhetallamkozimegallapodasokkal vagy pedig a kozos Europahoz valo csat157
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lakozas titjan. Elmondhatjuk ugyan, bogy az elobbi
megoldasra voltak es vannak biztat6 kezdemenyezesek, kfserletek, hiszen a nemzetkozi gazdasagi es kulruralis egytittmiikodes mindeDnormalisan gondolkod6
allamferfi altal konnyen belathat6 allamerdek, csakbogy amikor a kisebbsegi kerdesrol van sz6, akkor az
allamferfitii bo1csesseg gyakran csodot mood, atadvan
helyet a nemzeti onzesnek es sziikkebliisegnek. Es ez a
jelenseg nemcsak itt, a berces Balkanon meg a balsors
verte Karpat-medenceben figyelheto meg. Sok helytitt
a "fegyverrel megh6dftott" tertiletek meg ma is kizsakmanyolni va16 gyarmatoknak, azok (fOleg idegen
ajkti) nepet pedig robotra kenyszerftheto vazallusoknak
tekintik, maguk viszont szfvesen jatsszak a felsobbrendii "feher szahib" szerepet, akit a h6dftas jussan meltan
megillet a konnyebb (vezeto) munka, a nagyobb fizeres, egysz6val: a privilegizalt helyzet.
A hatarok "legiesftesenek" es a kisebbsegi jogok
"eur6pai szfntii elismeresenek" szep sz6Iamai mellett
azt tapasztalhatjuk, bogy az "allamalkot6" tObbseg ,eg
mindig gyanakodva figyeli az anyaorszagi tijsag- es
konyvbehozatalt, a hatarovezetben az anyaorszag fele
fordu16 teve-antennakat (szerencsere a parabolaantenoak es a kabeltelevfzi6zas koraban az mar egyre kevesebbeket irrital!), de a hazai tOrvenyekaltal egyebkent
engedelyezett anyanyelvii iskolak, iskolai tagozatok,
egyetemi karok, fOiskolakmegszervezesere, megnyitasara iranyu16 kezdemenyezeseket (hogy ktilfOldi eload6k, tanarok foglalkoztatasar61 ne is beszeljtink!),
miivelodesi rendezvenyeinket, anyanyelvtink es nemze-
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ti jelkepeink (himnusz, zasz16, cfmer) hasznalatat is.
U gyanakkor szeretnek a ktilfOld szemeben a nemzeti
toleraneia, a megertes es a nagyvonalusag latszatat
kelteni, amihez kisebbsegi politikai elittink kormanyzati szerepvallalasaval hajland6 is a sztikseges dekoraei6t
szolgaltatni - nemi anyagiakkal es pozfci6kkal jar6
viszonzas elleneben. Ez persze a tObbsegieket is gyakran kellemetlen, mar-mar a tudathasadast megkozelft6
helyzetbe hozza. S mindehhez jaml meg a bitangul
szerzett j6szag esetleges elveszteset6l va16 retteges,
ami lelektanilag megerthet6 ugyan, am meg nem boesathat6, mert ett6l megszabadulni esakis a meglopottak teljes kartalanftasa vagy teljes eliminalasa aran lehet, melyek kozi.il az ut6bbi ugyan biztat6 alapossaggal, de nem eleg gyorsan halad akar itt, a Delvideken
IS...

Sajnos, a kisebbsegekhez va16 ilyeten viszonyulas
az akadalya tObbekkozott annak is, hogy Kelet-KozepEur6pa es a Balkan arra igenyt tart6 allamai egyazon
id6ben valjanak az Eur6pai Uni6 tagallamaiva, ami
ugyan a nemzetisegi kerdesek kozi.ilsokat megoldana,
de va16szfniilegnem mindent. Mert bar tapasztalatom
nines ezen a teren, de el tudom kepzelni, hogy egy nemet anyanyelvu egyen azert nem egeszen ugy erzi magat Del-Tirolban vagy Elzaszban,mintha Ausztriaban,
illet6leg Nemetorszagban elne, bar ketsegkfvi.ilsokkal
jobban, mint egy magyar Horvatorszagban, Jugoszlaviaban, Romaniaban, Szlovakiaban vagy Ukrajnaban.
(Szloveniat azert nem emlftettem, mert ott mar alig van
magyar, es nem hinnem, hogy ez az allam reszer6l tOr159
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tent "agyondectelgetes" kovetkezmenye.) A felsorolt
allamok eltero (netan hosszabb) idoszak folyaman tOrteno EU-felvetele inkabb novelni, semmint csokkenteni fogja a kisebbsegi gondokat. Felo, bogy mire rank
kertil a sor, mar mi is Magyarorszaghoz vagy Szloveniahoz hason16 "elonyos" helyzetben lesztink a kisebbsegek lelekszamat tekintve. (Hacsak egy "kedvezo" vilagpolitikai fordulat ismet a "tObbsegi nemzet" nyakaba nem zudft nehany milli6 albant es muzulmant!)

"Mit van tenntink?" - kerdezhetnemArany Janos
Osszel c. kolteme'nyetparafrazalva, de azert talan megse kosstink ki Ossziannal, akinek koltoi targya "enyeszo nep, ki mela kedvvel multjan borong". Ehelyett
pr6baljunk felocsudni a nyo1cevtizedes letargiab61, es
a lehetosegekhez kepest valtoztatni eddigi sanyaru
helyzettinkon. Elsosorban azzal, bogy darabokra tOredezett politikumunk, kOlcsonos tamogatas helyett egymast marcango16partjaink, az elburjanz6 es mindenre
rMelepedo professzionalis politikai elit helyett pr6baljunk civil szervezeteinkre (mint amilyen a sz6ban forg6 tanacskozasnak otthont ad6 Intezet is) tamaszkodni,
azt minel jobban miikodtetni es ujakat letrehozni. (Persze, azert az sem artana, ha "csucspolitikusaink" vegre
sz6t ertenenek egymassal, es egyesitenek eroiket, de
oket ismerve erre alig van remeny, hiszen egy, a romaniaihoz es a szlovakiaihoz hason16anegyesftett jugoszlaviai-szerbiai-vajdasagi magyar partban mit is keresne
or-hat elnok, haromszor-negyszer annyi alelnok es megannyi - a j6 eg tudja, honnan es mibol - fizetett funkcionarius?!)
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A tenniva16inkatilleteen - ha csak elmeleti sfkon is
-

vizsgaljukalert mega leghatekonyabbnaktune alban

peldat! (Egyebkent mondhattam volna fr, roman, szloyak, ukran peldcitis, hiszen mindezek hozzank, magyarokhoz kepest egyarant sikememzetek!) Csakhogy ennek a peldanak a kovetesere a magyar nepesseg egyszeriien nem alkalmas. Nem letszambeli okokb61, hiszen
szekelyfOldi vagy felvideki lak6helyiikon aranyszamuk
nem rosszabb, mint az albanoke Koszov6ban. Csakhogy a magyarsag, ugy lcitszik,nem volt es nem is lesz
kepes a Karpat-medence belakasahoz sziikseges szaporodasra (hiaba biztatja erre szavakkal es peldamutatassal a zentai Burany doktor ur!), sem masok kiszontasara vagy beolvasztasara, mint azt szomszectai reszerel a
sajat beren tapasztalhatta es tapasztalja is. (Igaz, ez
sem valik be mindig, csakhogy ami nem megy a horvatokkal es a bosnyakokkal, az annal jobban megy a delvideki magyarokkal szemben, s meg csak egyetlen goly6t sem sziikseges kileni hozza!)
Vajon enervaltsagunk, belenyugvasra val6 hajlamunk, "azsiai" kozonyiink-e az aka, de mindenkeppen
sajnalatos teny, hogy a jugoszlav polgarhaboru idejen a
Tisza-videki haboruellenes tiltakozason kfviil alig tOrtent a resziinkrel valami kfserlet is arra, hogy belesz61junk sorsunk tovabbi alakulasaba. A szerb menekiilteknek a Vajdasagba t6dulasa es az etnikai aranyok
gyokeres (es a nemzetkozi kisebbsegvedelmi egyezmenyek altal tiltott) megvaltoztatasa ellen meg a tiltakozasra sem futotta partjaink vagy civil szervezeteink
erejebe1. (Nem a vilagnyelvek ismereteben val6 szinte
mar kozmondasos jaratlansagunk ennek az aka?)
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Talan Adynak van igaza, aki A hokoles nepe c. verseben ezt fIja r6lunk, magyarokr61:
Betyar urai fgy neveltek,
Nem rug vissza, csak busan atkoz,
S ki egyszer rugott a magyarba,
Szinte kedvet kap a rugashoz.

Persze, az eroszakt61 val6 osztOnos irt6zas, a konfliktusok bekes, targyalasos megoldasara val6 tOrekves
tekintheto a civilizaltsag, a kulturaltsag megnyilvanulasanak es tanubizonysaganak is, csakhogy az a kerdes,
mit lehet ezzel elerni meg a XXI. szazadban is? A mai
"civilizalt" vilag is jobbara csak az eroszak nyelven eft,
a leghatasosabb ekessz6las, a leglogikusabb okfejtes
sem er annyit, mint az "oklOk ervei", az eroszakt61
val6 vissza nem rettenes. Mert bar az eroszakos hatarm6dosftas a fentebb mar ismertetett okokb61a nagyhatalmak reszerol eleve visszautasftott megoldas, azert
vilagszerte jottek es jonnek letre ujabbnaI ujabb allamok es "auton6m" tertiletek, harcolnak ki maguknak
kisebb-nagyobb nepcsoportok es nemzetreszek viszonylag magas foku onkormanyzatot. Igaz, az anyaorszaghoz val6 csatlakozast (visszacsatolast) meg a legeroszakosabb fegyveres konfliktusok aran sem sikertilt
senkinek elernie, de egy allam tertileti felosztasat a
ktilonbozo etnikumok kozott annal inkabb. (Ciprust61
Jugoszlavian es a Szovjetuni6n at Palesztinaig es Koszov6ig?)
Cso6ri Sandornak Duray Mikl6s Kutyaszorft6 c.
regenyehez frt eloszavaban olvashatjuk:
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"Vegtil is a baszkok lonek, az trek robbantanakmiert nem kovetik peldajukat peldaul az erdelyi magyarok vagy a szlovakiaiak? E kihfv6 kerdest nem en
rogtOnoztem most, hanem radikalis olasz ertelmisegiek
dobtak magasba evekkel ezelott.
Mit vaIaszolhattam volna nekik? Nem azzal a kozhellyel erveltem, bogy Kozep-Eur6paban a kisebbsegek semmikeppen se juthatnak fegyverhez, hanem azzal, bogy meg a fegyverkezes fOlvillanyoz6gondolatahoz sell jutnak el. Tudniillik ahhoz, bogy egy gondolat, egy erzes, egy igazsag eletkepes legyen, legalabb
ket ember egyetertesehez van sztikseg."
Termeszetesen nem azt akarom mindezzel mondani, bogy nemzetisegijogaink vedelmebennektink is
fegyvert kellene ragadnunk, mint azt hajdani honfitarsaink, a koszov6i albanok tettek. Ehhez tul kevesen
vagyunk, es tul vegyes lakossagu tertileten eltink (bar
ez az ut6bbi kortilmeny a horvatorszagi es boszniai

szerbeketegy csoppetsell zavarta),es - ami a legfontosabb - egy ilyen ketseges vallalkozashoz anyaorszagunk reszerol sell szamfthatnank semmifele tamogatasra a fentebb emlftett nemzetekkel ellentetben. A
legfObb ok azert mindenkeppen az a civilizaci6s szint,
amelynek birtokaban tulnyom6 tObbsegtink (kozttik
j6magam is) mar visszaborzad mindeD eroszakcselekmenytol, de ugyanakkor az ertelem szava is azt sugja,
amit egyik vilagos pillanataban Dobrica Cask szerb
"fr6fejedelem" es jugoszlav koztarsasagi exelnok fgy
fejezett ki: "Mindent fel lehet aldozni a nemzetert, kiveve a nemzetet magat!" Sajnos, a legut6bbi anyaorszagi politikai esemenyek ttikreben kenytelenek va163
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gyunk megallapftani, bogy az ottani magyar nepessegnek legalabb a fele a nemzet egeszenek az erdekeben
meg ennel j6val kevesebb .Hdozatvallahisra sem erez
kesztetest...
De hat akkor megis mit tehettink a minket, delvideki magyarsagot egyre inkabb fenyeget6 asszimilal6das
veszelyevel szemben? Hiszen a mi esettinkben egyaltalan nem csupan irodalmi fordulat mar a Ko1csey-fele
tragikus j6slat: "E;smas hon all a negy folyam partjara,/
Mas sz6zat es mas keblii nep...", de talan meg Vorosmartye sem "a sfrr61,hol nemzet stillyed el". Hiszen az
ut6bbi tfz ev horrorfilmbe vagy regenybe ill6 tOrtenesei
annyira megtizedeltek sorainkat, meghozza a csaladalapftasra es nemzetgyarapftasra alkalmas, produktfv
ifjusagot sodorva magukkal, bogy mar-mar felmertil a
kerdes: jelen van-e meg az a bizonyos "kritikus tomeg", amely ala csokkenve mar nem allfthat6 meg az
etnikum teljes felmorzsol6dasa, eltunese? Erre a kerdesre azonban egyel6re a legut6bbi nepszamlalas adatai sem adnak feleletet, hiszen - nem tudni, mi okb61a majus vegere kozzetenni fgert adatok meg most,
szeptember derekan sem ismeretesek. Feltehet6en a
nemzetkozi egyezmenyek altal tiltott nemzetisegi aranyok megbontasanak eltitkolasa celjab61, bar - ha ez
ellen mi magunk nem tiltakozunk - az illetekes nyugati
diplomataknak e miatt aligha lesz almatlan ejszakajuk.
(Ktilonosen azoknak a menektilttigyi "szakert6knek"
nem, akik penzadomanyok gylijtesevel tamogatjak az
eluzott szerbeknek a magyar hatar kozeleben val6 letelepftesere alkalmas eptiletek emeleset.)
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Marpedig mirank es ktilonoskeppen kisebbsegi politikusainkra (tisztelet a keves kivetelnek) ink<ibbjellemz6 a meghunyaszkodas, a jambor alazat, a tObbseggel val6 egytittmukodesi keszseg, mint a bator, karakan
kiallas eddig kivfvott vagy ezutan kivfvand6 jogaink
mellett. Figyeljtik csak meg, hogyan viselkedik az egyszeru delvideki magyar, ha egy hivatalban, a bfr6sagon,
a rend6rsegen vagy egy nyilvanos kozintezmenyben
(bankban, postan, allomason) nem ertik meg anyanyelyen elmondott kereset/kerdeset! Alazatos, bocsanatker6 mosollyal valt at a "hivatalos" tObbsegi nyelvre
(meg ott is, ahol a lakossag tObbseget a "kisebbseg"
kepezi), s "csupa ftil" igyekszik megerteni az idegen
nyelven, sokszor kedvetlentil, morcosan elhangz6 valaszt, utasltast, haIas pislogassal nyugtazva, ha esetleg
nyelvtani botlasait a fels6bbrendu nyelvi muveltseg
birtokaban lev6 "hivatalos" szemely netan elnez6 lekicsinylessel kiigazftja. S ugyanez jatsz6dik le boltokban, elarusft6helyeken, szolgaltat6 muhelyekben, ahol
tulajdonkeppen az elad6, a szolgaltat6 erdekeben allna,
hogy sz6t ertsen a vasarl6val, a megrendel6vel. De
nem: inkabb az ut6bbi pironkodik, restelkedik az "aIlamnyelv" hianyos ismerete miatt. (Civilizalt orszagokban - akar itt, a szomszedsagban is - ez messze
nem fgy mukodik.) Ahelyett, hogy egyszeruen sarkon
fordulna, vagy kovetelne, hogy hfvjanak az 6 nyelven
beszel6 tigyintez6t, elad6t.
Megfigyelhet6, hogy a jelenlegi rendhagy6 gazdasagi viszonyok kozOtt a nagyfoku munkanelktiliseg is
f6kent a kisebbseghez tartoz6kat sujtja. Ha legalabb ott
megkovetelnek a kisebbsegi nyelv ismeretet az Ugyfe165
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lekkel, vasarl6kkal, paciensekkel stb. erintkezok reszereI, ahol a kisebbseg(ek) a lakossag jelentos reszet kepezi(k), szamos kisebbsegi juthatna munkahoz, egzisztenciahoz, megelheteshez. S feltehetoen a "tObbseghez" tartoz6k koztil is ereznenek egyparan kesztetest,
bogy - mint evtizedekkel ezelott - nemi jartassagra
tegyenek szert a kisebbsegi nyelv(ek)ben.
Hianyoljuk a magyar tObbsegu helyi onkormanyzatok elszantsagat, celratOroseget, bogy az eddig mar
kivfvott kisebbsegi jogokat ervenyesftsek. Hianyoljuk a
ket- vagy tObbnyelvu nyilvanos feliratokat, amelyek
nemcsak az eligazftast szolgalnak, hanem annak jelzeset is, bogy az adott helysegben a kisebbseg nyelve
kotelezo hasznalatban van, es azzal teljes joguan elni is
lehet. Elvarjuk az erelyesebb, kemenyebb fellepest a
nyelvhasznalati jogok csorbulasa eseten, s ha nem is a
kommunista egypartrendszer idejen szokasos "ku1csrendszer"-t kerjtik szamon, de megkoveteljtik, bogy
igenis mindentitt es minden teren legyen lehetseges az
osszes lakossagi nyelv hasznalata. Ezzel nem a
"gett6sodast" vagy a "szeparal6dast" kfvanjuk elomozdftani, hanem annak a lehetoseget, bogy mindenki, aki
csak akar, a sajat sztilOfoldjenelhessen es boldogulhasson, ne kelljen senkinek a kenyer, a megelhetes titan
kutatva tavoli orszagreszekbe vagy ktilfOldrevandorolnia, s ott elveszftenie anyanyelvet, nemzeti identitasat.
KoveteljUk, bogy az anyanyelvu iskolaztatas joga
az 6vodat61 az egyetemig ne maradjon papfrra vetett
"frott malaszt", hanem a kisebbseg nyelvet megfelelo
szinten beszelo pedag6gusok foglalkozzanak a kisebbsegi tanul6kkal az oktatas-neveles minden szintjen.
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Akar a "numerus clausus" annak idejen annyira karhoztatott jogszabaly<it is elfogadnank, mert bar ez a
tOrveny azt a celt szolgalta, bogy egyes magyarorszagi
kisebbsegek ne juthassanak be lakossagi reszaranyukat
meghalad6 szamban az oktatasi intezmenyekbe, mi
boldogok es elegedettek lennenk, ha kisebbsegi fiataljaink legalabb ilyen aranyban volnanak jelen a kozepes fels6oktatasi intezmenyekben, es ott anyanyelvu
oktatasban reszestilnenek.
Elvarjuk az altalunk megvalasztott kepvisel6kt61,
tanacsnokokt61 es a kozeljov6ben megalakul6 Magyar
Nemzeti Tanacs tagjait61, nemktilonben tartomanyi
minisztereinkt61, bogy b<itran,kovetkezetesen, es megalkuvas nelktil alljanak ki kisebbsegi nemzeti erdekeink mellett, ha kell, kormanyzati, ha ez nem megy, ugy
ellenzeki pozfci6ban is, am ezt ne egyeni erdekeik es
keszteteseik alapjan dontsek el, hanem a valaszt6kkal
fenntartott szoros kapcsolat utjan figyelemmel kfsert
kozerdek vonalan. S ugyanakkor valaszt6polgaraink is
kfserjek figyelemmel, bogy kik es milyen intezmenyek,
partok es szervezetek azok, akik es amelyek val6ban a
kisebbsegi erdekeket tartjak szem el6tt, es a meltatlanokt61vonjak meg bizalmukat!
Elvarjuk politikusainkt61,bogy nyelvUnk,kulturank
vedelmeben ne csak anyaorszagi kormanyzati szervekbel, alapftvanyokhoz forduljanak az oktat6-nevel6 es
muvel6desi intezmenyeink, egyesUleteink, konyv- es
lapkiad6ink miikodtetesehez szUkseges penzeszkozok,
segelyek, tamogatasok "kikoldulasa" vegett, hanem
els6sorban azokhoz a jugoszlaviai-szerbiai-vajdasagi
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kormanyokhoz-miniszteriumokhoz, amelyeknek ez a
tamogatas alkotmanyos, sot nemzetkozi egyezmenyeken alapulo kotelezettsegtik, amelyrol meg/mar az ominozus trianoni bekeszerzodes is megemlekezik (sajnos
a 45-os versailles-i mar nem!) S ha ez az allami
tamogatas Detailelmaradna, vagy nem erne el az osszlakossagi reszaranyhoz kepest minket megilleto merteket, ugy kepviseloink (a Magyar Nemzeti Tanacsunk,
kisebbsegtigyi minisztertink, ombudsmanunk) ne vonakodjanak a kisebbseg vedelemevel megbfzott nemzetkozi forumokhoz folyamodni, s ha kell, akar azt
kovetelni, hogy Jugoszlavia vagy Szerbia tegyen eleget
a nemzetkozi szerzodesekben foglalt kotelezettsegeinek, vagy ha arra nem kepes, ugy mondjon le a kisebbsegek aItal lakott (hatarmenti) tertiletekrol (bekesmegegyezeses hatarmodosftas).
Most, Kossuth Lajos szi.iletesenek200. evfordulojail elevenftstik fel a nagy hazafi es allamferfi egyik
kovetesre melto gazdasagi es politikai letesftmenyet, a
Vedegyletet, amelynek celja es eszkoze az osztrak elnyomo sulyos kori.ilmenyekkozott a magyar termekek
partolasa es vasarlasa volt a divatos ki.ilfOldiaruk helyett. Nos, ami Vedegylettink egymas anyagi, erko1csi
es gazdasagi tamogatasaban talalja meg celjat es ertelmet! Segftstik egymast az ervenyesi.ilesben,ne tiirjtik,
hogy az ujabban beteleptiltek kiszorftsanak benntinket
a vallalkozasokb6l, a kereseti lehetosegekbol! Ne engedjtik, hogy ut6daink munka- es ervenyesUlesilehetosegek hfjan meghasonlott semmittevokke vagy otthonukb61 kiiizott Gastarbeiterekke valjanak! Ne hagyjuk
kitepni gyokereinket az aldott bacskai, bansagi vagy
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akar szeremsegi sztilOfoldbol,hiszen van annyijussunk
nektink is itt elni, mint barki masnak! Ezt a jogunkat
viszont csal ugy ervenyesfthetjtik, ha megkoveteljtik a
mar annyiszor meghirdetett, majd visszavont nemzeti
es nyelvi egyenjogusag val6sagos megteremteset,
melynek eredmenyekent legalabb itt, a Vajdasagnak
nevezett, vegyes lakossagu tertileten csak az lelhessen
otthonra, aki tiszteletben tartja masok ugyanerre val6
jogat, aki hajland6 megtanulni a veltik egytitt elok
nyelvet, megismerni es elfogadni azok kulturajat!
Nem azt kivanjuk, hogy nezztik le, marasztaljuk el
a "kockabetlis" inissal rogzitett irodalmat, a bizanci
stflusjegyeket viselo muemlekeket. De ne is ertekeljtik
azokat sajat irodalmunk, mualkotasaink fOIe!"Varietas
delectat" Cavaltozatossag gyonyorkodtet), s Isten nem
alert teremtett benntinket ktilonfelenek, hogy a viszaly
magvait hintse el kozotttink, hanem hogy gyonyorkodni tudjunk egymas hagyomanyaiban, muveszeteben.
Hiszen ha az egyformasag allt volna a teremto szandekaban, akkor viragb61 is csak csupa r6zsat vagy tulipant teremtett volna! A vajdasagi etnikumok sokfelesege, az egymas mellett letrejott kultunik gazdagsaga
mar magaban is paratlan erteket kepvisel, de csak akkor, ha e kulturak kozotti kapcsolat nem egyoldalu,
csakis a tObbseg kulturajanak a befogadasara iranyul6,
hanem bi- illetoleg multilateralis, oda-vissza hat6 es
atjarhat6. Ne elegedjiink meg tehat azzal, hogy megteremtsiik anyanyelv.iioktatasi rendszeriinket, elektronikus es nyomtatott sajt6nkat, miivelOdesiintezmenyeinket es szervezeteinket! Koveteljiik meg, hogy a tObbsegi nyelvu iskolak tanul6i is ugyanannyit tudjanak a mi
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multunkr61es kiva16sagainkr61,mint mi az 0 neplikrol,
bogy az 0 sajt6juk,konyvkiadasukis annyitfoglalkozzek vellink, mint mi ovellik (gondoljunk csak a fordftasirodalom aranytalansagaira). Ismerjlik es becstiljlik
meg egymast, de az erre va16 tOrekves semmikeppen
sem lehet egyoldalU.
Csakhogy elegen vagyunk-e meg mindennek az eleresehez, sot: kikenyszerftesehez? Ht, a Delvideken
talan nemo De az egesz Karpat-medencei magyarsag
osszefogasaval es a nemzetkozi f6rumokon va16 ekes
lobbyzassal mindenkeppen. Ezert is van szlikseglink
ekes, muvelt, vilagnyelveket beszelo fiatalokra, akik
vilagszerte melt6an kepviselhetnenek minket, mint
ahogy azt nalunk kisebb nemzetek fiai is teszik. Csakbogy elmaradottsagunkban, masodrangu helyzetlinkben, a jugoszlav szellemu bolsevista-szocialista ideo16giaban tOrrent nevelteteslink folyhin hogyan termeljlink ki ilyen ifjusagot? Nem alert vezetgette nepet
M6zes negyven even at a Sinai pusztasagban, mert
nem tanult fOldrajzot, hanem bogy kihaljon az egyiprami husosfazekak mellett felnott nemzedek. Csakhogy
neklink mar aligha van negyven evlink, bogy eljussunk
a Kanaanba!
Megint csak Kossuth mondta: "Mar olyan kevesen
vagyunk, bogy meg az apagyilkosoknak is meg kellene
bocsatanunk." Mi is olyan kevesen vagyunk, bogy maradek csekely eronket nem fecserelhetjtik el meddo
partvitakra, szemelyes serelmek megtorlasara. Am ez
meg nem jelenti azt, bogy apa- es anyagyilkosainknak,
nemzeti erdekeink, anyanyelvUnk,kulturank aruba bocsat6inak is megbocsassunk! 6ket konyortelentil le
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ken leplezntink, hagy tavabblephesstink azon az titan,
amely kozossegtink remelheto ervenyestilesehez, felviragzasahaz vezet. Mar csak azert is,
"Hogy mihany maradt sereghajt6
Torotten, fogyva azt ne vallja:
Ezert a mipert ugyis mindegy,
Ebsorsot akar, hat - akarja. "
(Ady)

.
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