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H6diSandor

Interetnikai viszonyok
a Duna-Maros-Koros- Tisza-

eur6regi6ban

Konyvbemutat6

HOlgyeimes Uraim, ugy terveztiik,hogy a bemutarns-
ra keriilo Nemzeti onkep c. konyvbol nehany erdekes
abnit, diagramot, rnblazatot,egyebet vetitiink majd onok-
nek. Ehhez azonban, amint az itt a helyszfnen kideriilt,
elozetesenf61iakatkellett volna keszfteniink.Mivel erre a
hosszu es koriilmenyesmunkalatokramost mar nem val-
lalkozhatunk, majd en elosz6val illusztnilom a konyvet,
remelhetoleg olyan szepen es szfnesen,hogy az biztosan
karp6tolnifogjaonoket.

A Logos kiad6 kiilon erre a rendkfviilialkalomra 6ri-
asi erofeszftessel, szellemi es anyagi aldozatvallalassal
megjelentetetteezt a rendkfviilikonyvet. En frtam. Nem
ezert rendkfviili,hanem a temaja miatt al. Kerem szepen,
azt hiszem a maga nemeben egyediilal16a konyv - hogy
ebben a "szereny" amerikai sti.lusbanfolytassam -, mert
ebben a regi6ban,amelyrolitt ma annyisz6 esett, ez a mu
mar egy olyan szellemi termek, amit ha valakinek a feje-
hez vagunk, annak latnia kell, hogy itt nem csak beszel-
nek, hanem "termelnek",cselekszenekis.

A szegedi J6zsef Attila TudomanyegyetemSzocio16-
giroTanszeke, a temesvan Sz6rvanyAlapftvanyes a cso-
dalatos adai Selye-Szab6Stresszkutat6Intezet hamvaib61
fOlrnmadva,ezen szellemikozpontok osszeadva erejiiket,
anyagiakat, egyebeket egy erdekes felmerest vegeztek a
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tersegben.Termeszetesenegy reprezentatfvminta alapjan,
ahogyan ezt a nagykonyvbeneloftjak. Az elso felmeres
1997-bentOrrenta terseg orszagaiban.Nagyon aranyosan
el volt osztva, mindentinnen 300-300-300 fo vert reszt

ebben az elozetes mintavetelben.Ezt en kesobb egyma-
gam itt Vajdasagbankiegeszftettemtovabbi300 ravel, fgy
a vajdasagi minta 600 valamennyirebovtilt, fgy felettebb
reprezentatfv. Ugyanakkor fontos osszevetesre kfnaI al-
kalmat, mert a vajdasagimasodik mintafelvetelrea 2000.

.okt6ber 5-i fordulat titankertiltsor. igyaztan ossze tudjuk
vetni, hogy az 1997-tal 2000 okt6beret koveto idoszakig
mennyit vaItozott a szellemi, tudati hozzaaIlas ebben a
tersegben.Ha hiszik,ha nem, vaItozott,megpedigromlott
bizonyos ertelemben.Romlott a cstiggedeses a kila~sta-
lansag vonatkozasaban,mert ugye az emberek sok min-
denben csal6dtak.

De nem is ez a lenyeg.Ez a konyv egy reszletes, ala-
posan atgondolt kerdofv alapjan kesztilt. A kerdofvet
Utasi lenD atyavala konyv vegere beszerkesztetttik,ugy-
hogy barki, aki ehhez kedvet, ambfci6t erez, az fOlveheti
szomszedjair61,ismeroseitoles ha elktildi nektink, akkor
a legkozelebbifelmeresezzel bovtil.

A kerdofvenazt ftja, hogynemzeti identitas (errol sz6
volt), tertiletikotodes (az embemek van sztilOfOldjeis) es
interetnikai kapcsolatok (tehat a romanok, szlovakok,
magyarok, szerbek kozotti kapcsolatok)alakulasa Vajda-
sagban es a Duna-Tisza satObbiregi6ban.

Rendkfvtilsok meglepetesselszolgaIez a ttinemenyes
felmeres. Tobb mint szaz abra van ebben a konyvben az
atya es a Logos nyomdamunkatarsainaka nagy oromere,
akik rendkfvtiliterhetvettek a vallukraezeknek az abrak-
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nak a nyomdaikivitelezesevel.Ezek ugyanisszfnesabnik,
amelyeket ki lehetett volna nyomtatni sztirke-feherbenis.
A konyvet mindj:irta keztikbe vehetik, itt lent kifeIe me-
net, es gyonyorkodhetnekbenne. Addig mutogatom,bogy
kedvet csinaIjakhozza.

Mindj:irtmegmondjuka lenyeget is. Ennek a konyv-
nek az e16aIlftasarendkfvtilkOltseges,de itt, most kivaIt-
keppen ezen a tanacskozason jelenlev6k 250 dinarert
megvehetik. Legalabb ekkora csak a nyomda vesztesege
minden peldanyon,vagyisingyenvan, tehat 250 dinar.

Most pedig lassuk az abrakat, en meg majd mondom,
bogy mit is mutatnak ezek. Soha senki eddig nem merte
fal, illetvelehet,bogymertek,de nemtudunkr6la,bogy
hogyan is velekednekegymasr6la tersegbene16emberek.
A konyvb6l kidertil, bogy a politikusoknak,Belgradban,
Budapesten, Bukarestben fogalmuk sincs arr6l, hogyan
elnek egymassal es hogyan velekednek egymasr6l a kti-
lOnboz6(aItalukkepviselt)nepek, romanok, szerbek, ma-
gyarok. Err6l halvany fogalmuk sincs. (BekiabaIas:
,,2avar6 volna, tudnak"). Igen, ez a szerencsejtik.Kidertil
ugyanis,bogy a sajt6bana magyar politikusok aItal osto-
rozott szerbek es romanok igen j6 velemennyel vannak
peldaul r6lunk' magyarokr61.Szinte el kell szegyellntink
magunkat, annyirapozitfv a velemenyUk.De akar hiszik,
akar nem, csak azt ertekelik benntink, ami val6ban erte-
kelhet6, peldaul a kulturaIis habitust, a munkaszeretetet,
amely teren sajnos sokat romlottunk. Azokat a jellemvo-
nasainkat ertekelik tehat, amelyek teren jobbak vagyunk,
e16bbj<irunk,viszont van olyasmi is, amit nehezmenyez-
nek, es szemtinkrevetnek. Abban is igazuk van.Peldaul
azt tartjak r6lunk' bogy .nem vagYUnkelegge 6szintek,
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nyitottak es banitkoz6ak iranyukban. Meg kell, bogy
mondjam, ez bizony fgy van. Ami a nagy banitkozast
illeti, az a homogen nyelvteriiletekresemjellernzo, Eur6-
paban egyaItalannem divat. A tavolsagtartas az indivi-
dualizmus terh6dftcisanaka kovetkezmenye,nem magyar
tulajdonsag.

Ez csak egyetlen egy mozzanat. Ami igazan felvilla-
nyoz6, peldaul az, bogy ebben a regi6ban, az elszakftott
teriileteken, illetve a magyarsag es mas nernzetek aItal
lakott tersegekben hogyan alakult az elet, kinek hany
masnernzetisegiibaratja van, romannak szerb, szerbnek
roman, magyarnakszlovakes fgy tovabb. Tovabba, bogy
hany vegyes hazassag van? Azokban milyen nyelven be-
szelnek? EgyaItalanmilyenjellegiiek az interetnikuskap-
csolatok? Koszonnek egymasnak az emberek? Segftik
egymast? Keresztbetesznekegymasnak?Milyen gyakori-
saguak es intenzitasuakezek a kapcsolatok? A szomsze-
dok, rokonok hanyszor latogatjak meg egymast? Hany-
Sloe koszonnek egymasnak? A szomszoook hanyszor
nyitnak ajt6t egymasra?Ezekre a kerdesekrenem nagyon
tudtam volna eddig en sem vaIaszt adni. A felmeresi
adatok kellemesmeglepetesselszolgaItakerre vonatkoz6-
an. Peldaul en magam se hittem volna, bogy a tObbnem-
zetisegii tersegekben, ahol magyarok szerbek legalabb
ketszaz eve egytitt elnek, a szerbeknek ugyanannyi ma-
gyar baratjukvan, annyi magyarmunkatarsuk- felettesiik
nem, sajnos, azok kozott keves magyarvan -, mint ahany
szerb barMjuk, munkaffirsuk van a magyaroknak. Az
interetnikaiviszonyokbana kozvetlenszemelyikapcsola-
tok szintjen a mas nernzetisegiiekkelszemben nem ta-
pasztalunk sem elutasft6magatartcist,sem arroganciat.Ez
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az elet. Ott, 0001ktilonbozo ajkUemberek egyiitt elnek,
0001 a roman hitott magyar embert, a magyar romant,
szerbet stb. ott az a politikai maszlag, amellyel peldaul
megfertoztek,lemergeztekaz egesz Szerbiat, az gyakor-
latilag csaknem teljesen amortizaI6dik, kivedik, semle-
gesftik a kozvetlenszemelyikapcsolatok.Miert vedik ki?
Azert, mert a szemelyi kapcsolatok mas torvenyszeriise-
gek alapjan szervezodnek,mint a szemelytelenkapcsola-
tok. A szemelyi kapcsolatok hattereben mindig van egy
szociaIis, ffirsadalompszichol6giaiegyezseg, amely kote-
lez. Az anonim kapcsolatok, az anonim egyiitteles ilyen
ertelemben nem kotelez semmire, azokban mindenki a
sajat eropozfci6jatjelenfti meg.

Ez csak egy pelda. Ugyanilyenerdekes megvizsgaIni,
hogyan tekinteneka ktilonbozonemzetisegeksajat etnikai
kozossegtikhelyzetenekaz alakulasara,a terseg fejlodese-
re. Mindennek megismerese, nem csak azert mondom,
bogy a konyv elolvasasaraosztOnozzemonoket, de higy-
gyek el, megeri a faradtsagot,mert az ember ezekrol nem
hallott. Azt kerdeztek a nyomdaban tolem, bogy honnan
szedttik ossze ezt a rengeteg adatot? Kerem szepen, ren-
delkezestinkre all egy gazdag adatbazis, es Utasi lenD
atyavalaz az elkepzelestink,bogy ha sikertilebbe a regi6-
ba, a Duna-Tisza-Marosakarmilyenregi6ba egy kis eletet
lehelni, es az nemcsak formaIis adminisztratfv kepzod-
meny, kihalt termeszvarlesz, hanem csakugyanl11iikodik
majd, akkor a civil szervezetekkeles a meglevo szellemi
potenciaIlal kozosen olyan projektumot tudnank kidol-
gozni es felkfnaIni,amely az egesz regi6nak a hasznara
lenne.
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Tulajdonkeppenmar ez a felmeres vagy projektum is
a regi6 szellemebenkesztilt,a regi6ra vonatkoz6 adatokat
tartalmaz, s a ma itt letrejott civil f6rum egylittrniikodesi
kerelmevel egylitt ktildjtikel a regi6 vezetoinek, abban a
remenyben, hogy a tovcibbiakbanne mellozzenek ben-
ntinketa munkcib61.

Ajanlom meg egyszer szlves figyelmtikbe ezt a na-
gyon szep fedolapu, igen vastag, sok grafikonnales tciblci-
zattal illusztraItkonyvet, amit meg ebed elott, lefeIe me-
net meg lehet vasarolni.Koszonomfigyelmtiket.
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