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H6di Sander

Volt egyszer egy orszag

HOlgyeim es Uraim! Kedves Vendegeink! Mai ta-
micskozasunk temaja Jugoszlavia letrehozasa es szet-
hullasa. Termeszetesen ezt a hosszu idoszakot felOlelo
bonyolult kerdeskort nem fogjuk ma itt elejetol vegig
kimerftoen megtargyalni, legfeljebb erintolegesen be-
szeltink nehany, benntinket szorosabban erinto vonat-
kozasar61. Annak a tOrtenelmifolyamatnak az ertekele-
se, amely az Osztrak-Magyar Monarchia szetzuzasaval
kezdodott, a delszlav nepek nagyra tOroaImainak meg-
va16sulasaval tetozott, majd pedig egy rogeszmenek
bizonyu16 tOrekvescsUfos bukasaval vegzodott, a tOr-
teneszekre tartozik.

Benntinket elsosorban az elorozott tertiletek kap-
csan erint Jugoszlavia sorsa, valamint annak folytan,
hogy helyzettink az orszag megszunese utan is nyflt es
megoldatlan kerdes maradt. Vannak persze mas, alta-
lanosabb veti.iletei is Jugoszlavia letrehozasanak es
szethullasanak, amelyek szelesebb erdeklOdesre tart-
hatnak szamot. Ezekkel a kerdesekkel, ugy tiinik, a
tOrteneszek meg, a politikusok pedig mar nem kfvan-
nak foglalkozni.

Arr6l a permanens fesztiltsegrOl van sz6, amely a
nemzetallamok kialakulasa 6ta jelen van nem csak a
tersegben, hanem az egesz vilagon, s amely sem az
egykori Osztrak-Magyar Monarchia, sem Jugoszlavia
szethullasaval nem szunt meg. Lenyegeben veve az
egykori Jugoszlavia letrejotte es bukasa is ebben az
elhuz6d6 politikai valsagban gyokerezik, amely felo,
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hogy Wbbszor okoz meg altalanos krfzist a nemzetkozi
politikaban.

A nemzeti kerdes megoldatlansagar61, klilOnbozo
nepek egylittelesenek a rendezetlensegerol beszeltink,
amely a nagyhatalmi erdekeltsegek, klilOnbozo dinasz-
tikus Wrekvesek, de a balkani kis allamok vetelkedese
miatt sem kerlilt kozelebb a megoldashoz. Tulajdon-
keppen - sulyanak megfeleloen - a formal6d6 kozos
Eur6pa sem vesz szfvesen tudomast errol a kerdesrol,
j611ehetaz elmult evek veres balkani esemenyei min-
denkit meggyozhettek a nemzeti kerdes megoldatlan-
sagab61szarmaz6 feszliltsegek elhuz6d6 jelenleterol es
permanens veszelyeirol.

11.
Noha az. egyeni eletszervezodes es a tarsadalmi

esemenyek koze nem lehet egyenlosegjelet tenni, egyes
nepek sorsit nem lehet valamilyenlelki alkathozvagy
szemelyisegtfpushoz kotni, a Wrtenelem menete, a W-
meg- es esoporthelyzetek pszichodinamikaja valami-
keppen megis osszefligg az egyeni sajitsagokkal, a
kozosseg tagjainak tudatc'illapotaval, Wrekveseivel,
felfogasaval. Alaposabban utanajarva kimutathat6,
hogy a megraz6 Wrtenelmi esemenyek szorosan
osszefliggenek az esemenyekben resztvevo emberek
gondolkodasm6djaval, erzelemvilagaval, ertekfteletei-
vel, beallft6dasaval.

Tortenelmi tavlatb61nezve az esemenyek egy lane
szemeinek tiinnek, amelyek kozott szoros ok-okozati
viszonyt kereslink. Ennek a lanenak ugyan sem a kez-
deter, sem a vegpontjat nem ismerjlik, valamiert azon-
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ban megis a folytonossag megorzeset tartjuk termesze-
tesnek, s akkor kapjuk fel a fejtinket, ha a folyamatos-
sag megszakad, vagyis ha valaminek vege szakad.
Ilyenkor kezdjtik az ok-okozati viszonyokat vizsgalni.

Ez a megkozelftes alapjaban veve helyenval6, fel-
teve, ha tisztaban vagyunk vele, hogy az esemenyek
korantsem agyaz6dnak mindig valamilyen logikai
rendbe, azaz nem vegzetszenlen kovetik egymast. Az
elet val6jaban a problemak es hibalaneolatok soroza-
taba van agyazva, ennelfogva nines mindig mindennek
esszeru, raeionalis magyarazata.

Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy bar a sztile-
res, a fejlodes es a hanyatlas a konkret egyedekre es
esemenyekre vonatkoztatva egyarant sorsszerunek tu-
nik, sem Jugoszlavia letrehozasa, sem megszunese nem
volt sztiksegszeru. Az ember formalhatja, alakfthatja
sorsat, mar pusztan azaltal is, hogy tanul sajit hibaib61,
vagy ellenkezoleg: ismetelten elkoveti ugyanazt a hi-
bat.

Nos, a problemamegoldas, a merlegeles, a tanulas
az individualis fejlodessel all osszeftiggesben. Az em-
ber azaltal, hogy folyamatosan merlegeli eselekmenye-
inek kovetkezmenyeit - illetve ha nem merlegeli,
kenytelen konfrontaI6dni tevedeseivel es buneivel -,
elobb-ut6bb rajon arra, hogy sorsaert tObbnyire0 maga
a felelos. Altalaban mindenki azt aratja le, amit egykor
elvetett, es amit ma elver, azt egyszer le is kell aratnia.
A szemelyi erettsegnek erre a fejlettsegi szintjere ter-
meszetesen nem mindenki jut el. Minel kevesebben
jutnak el, annal tObb az osztOnos, irraeionalis elem a
nepek tOrteneteben.
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Ill.

Ha ezek titan feltessztik a kerdest, bogy milyen sze-
repet jatszik a tarsadalmi esemenyek ertelmezeseben ez
a lelektani felismeres, azt mondhatjuk, bogy gyakorlati-
lag nem sokat. A tarsadalmi esemenyek Wrtenelmi,
jogi, politikai, szociol6giai magyarazata mellett csak
elvetve Wrtenik kiserlet annak megertetesere, hogyan
lehet beltilr61 rekonstrualni a Wrtenelmi szituaci6kat es

az azokat letrehoz6, s ugyanakkor azok fogsagaba ke-
riil6 emberek reakci6it. Pedig az emberi kozossegek
alapelmenyei, a problemak es konfliktusok, amelyek-
kel egyes nepek ismetelten szembekertilnek, alapvet6-
en lelektani termeszetuek. Ezek koze sorolhat6 azok-

nak a torz es zsakutcas helyzeteknek az egymasra hal-
moz6dasa is, amelyekr61 peldaul Bib6 Istvan beszel az
Eltorzult magyar alkat, zsdkutcds magyar tortenelem
cimu irasaban.

De hozhatnank mas peldat is. A szerbek reszer61
peldaul - j611ehet igen tarka etnikai kornyezetben elnek
- heves ellenallasba titkozik mindenfele auton6mia

gondolata. Marmint a masok reszer61 felmeriil6 igeny,
viszont annal sziv6sabban ragaszkodnak saj<it jogaik-
hoz. Ugy velik, bogy a nemzeti onrendelkezes joga
kizar6lag 6ket illeti meg, mindenki mas ellenseg, aki
auton6miar61, onrendelkezesr61 aImodozik. Ez a saja-
tos elkepzeles az egyenl6segr61, a jogokr61, a nemzeti
onrendelkezesr61 szorosan osszeftigg Jugoszlavia let-
rehozasaval es bukasaval.

Mint ismeretes, a szerbek egy csoportja 1918. no-
vember 25-en Ujvideken megszavazta Vajdasag Ma-
gyarorszagt61 va16 elszakadasat es Szerbiahoz Wrten6
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csatlakozasat, j611eheta magyarok, nemetek, romanok
es mas nemzetisegiiek tObbsegbenvoltak veliik szem-
ben. Az 0 szavuk azonban nem szamftott. Igy volt ez
orszagos szinten is. Bar a szerbek az egykori Jugosz-
laviaban mindig kisebbsegben voltak, kemeny kezzel
igyekeztek asszimilalni a tObbi nepet. Esziikbe gem
jutott soha, bogy tiszteletben tartsak a "testveri tOr-
zsek" igenyeit (sokaig csak sajM magukat tekintettek
nemzetnek, a tObbi szlav nepet tOrzsnek neveztek), a
kisebbsegekrol nem is beszelve.

Es ez az6ta is igy v~n. A szerbek kollektiv tudata-
ban 85 esztendovel ezelott tevesen rogziilt valami. A
kettos merce, azaz mas nepek onrendelkezesi es auto-
n6mia-igenyeinek a semmibevetele. Sokan azt tartjak,
bogy Jugoszlavia ennek az onkenyes es eroszakos ma-
gatartasnak koszonheti letrejottet is, es megsziineset is.

IV.
Masok azon a velemenyen vannak, bogy Jugoszla-

viM kiilso erok hoztak letre es tartottak egybe, amig
erdekeik ugy kivantak. Ez az eropolitika, mondjak,
voltakeppen utjat allta a tOrtenelmifejlodes termesze-
tes rendjenek, darabokra szaggatva egy olyan orszagot,
amely kiilonbozo nepeket, fajokat, kulturakat integralt
magaban, ha ugy tetszik, affele elozmenye volt a hat-
arok nelkiili Eur6pa vizi6janak.

Sokan jobb velemennyel vannak az egykori Jugosz-
hlviar61.Nem feledkezhetiink meg r6la, bogy sokaig a
vilag csodajanak tekintettek ezt a balkani miiallamot,
amelyekrol 6dakat zengett a vilagsajt6, j611ehet- ami a
parthatalmat, az allamrendorseget es a kozigazgatas
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intezmenyeit illeti - alapvetoen ugyanaz a szisztema
jellemezte az orszagot, mint a tObbiatkosnak nevezett
kommunista diktaturat.

Nagy kerdes, bogy Tito allamferfiui nagysaganak
volt-e koszonheto Jugoszlavianak ez a diesoitese,
avagy maga Tito is produktuma volt a vilagpolitikanak.
Teny viszont, bogy Tito halalaval felig Jugoszlavia is
sirba szallt, veglegesen pedig akkor, amikor a nagyha-
talmak erdektelenne valtak a kreatura fenntartasaban.

Tito halalakor meg szamoltak Jugoszlaviaval. Nem
veletlen, bogy harom kiraly, harmine allamfo, tObb
tucat miniszterelnok es ktilligyminiszter gyaszolta ot
kopors6ja korlil. A gyasz akkor Jugoszlavia fenntartasa
melletti nema demonstraci6 volt.

Addig, amfg Amerika dollarmilli6kkal tomte az aI-
lamkasszat, Jugoszlavia talpon is maradt, de ahogy a
tamogatas elmaradt, az orszag belso szethuz6 eroi mu-
kodesbe leptek, a Nyugatr6l erkezo hangzatos nyilat-
kozatokkal pedig mar nem lehetett egybetartani az or-
szagot.

Sokfele meglatassal, ertelmezessel talalkozhatunk.
Mi itt abban a szerencses helyzetben vagyunk, bogy
eload6ink kozott van Major Nandor, aki az allamgepe-
zeten beltilrol figyelhette meg a hanyatlas jeleit, s koz-
vetlen tamlja volt a krfzis-helyzet kialakuhisanak,
amely megpecsetelte Jugoszlavia sorsat.

v.
Az Eur6pan vegigsopro viharok, amelyek a mult

szazadban uj allamokat teremtettek, bogy a szazad ve-
gere eltOroljek oket a fOld szfnerol, otfele vagtak Ma-
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gyarorszagot. Magyarorszag 1akossagaa 16. szazadban
meg annyi, mint Angliae. Ezt kovetoen szinte folyama-
tos hadszinterre valt az orszag, amely a lakossag nagy
reszet e1soporte.Ez nem volt eleg. Az elso vilaghabo-
rut kovetoen a megmaradt magyar anyanyelvuek egy-
harmada,szamszerintmintegyharommilli6le1ek,azaz
mindeD harmadik magyar idegen allamok keretebe
kertilt.

Nem lehet Jugoszlavia sorsar61 beszelni anelktil,
bogy a magyar kisebbseg nyelvi es kulturalis nyomoru-
sagat ne erintenenk. A hataron kivtili magyarok tarsa-
dalmi deklasszal6qasa, beo1vadasa a szlav-roman ten-
gerbe szoros kovetkezmenye annak az ouzo nemzeti
vetelkedesnek, annak a verszomjas hatalomvagynak,
amely az elmult evek balkani Mboruiban mutatta meg
igazi arcat.

Mi1yen kovetkezmenyekkel jart anyagilag es szel-
lemileg a kisebbsegi sors az egykori Szerb-Horvat-
Szloven Kiralysaghoz (a kesobbi Jugoszlaviahoz) csa-
tolt magyarok reszere? Errol a felettebb fontos kerdes-
ro1 Sajti Eniko tart szamunkra megsziv1e1endo elo-
adast.

VI.
Az a foldrajzi tajegyseg, amelyen eltink, s amelyet

egyesek Delvideknek, masok Vajdasagnak neveznek,
az egyik legosibb magyar teleptilestertilet. Belgract,
Jugoszlavia fovarosa, Nandorfehervar neven magyar
vegvar volt hosszu evszazadokon kereszttil. Sok min-
dent megeltek az idevetodott nepek, a Dunan lehaj6z6
nemetek, a magyar te1epesek,a tOrokok elol idemene-
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kiil6 szerbek es romanok, a Karpatok a16l erkez6 ru-
szinok, felvideki t6tok es masok. Es bar olykor voltak
kozttik vallasi-nemzeti fesztiltsegek, a legendasan ter-
mekeny fOldes a novekv6 gazdasagij6let osszebekitet-
te az embereket.

Aztan, ahogyan Jeszenszky Geza fogalmaz, 1918-
ban Atlantiszkent elstillyedt mindaz, ami korabban a
Vajdasagga lett Delvideken szep volt es j6 volt. Az6ta
lidercnyomasos remregennye valt az elet, amit csak
rovid id6szakok enyhftettek id61egesen.

A retteges, a fenyegetettseg, a megalazottsag, amely
korantsem egyforma aranyban stijtotta az itt el6 nepe-
ket, szorosan osszeftigg Jugoszlavia tOrtenetevel. Mint
cseppben a tenger, ennek a tObbnemzetisegiivideknek
a helyzete felreerthetetleniil arulkodik az orszagban
uralkod6 helyzetr61.

Kortinkben van Jeszenszky Geza, volt kiiltigymi-
niszter, a magyar sz6 es kulttira mindenkori nagykove-
te, a kisebbsegi jogok vedelmez6je, aki a soknemzeti-
segii tersegek nemzetisegi problemair61 beszelve min-
den bizonnyal az etnikai-nyelvi kozossegek felviragoz-
tatasanak a titkat fogja megosztani veltink.

VII.
Nem sorolom tovabb, hogy el6ad6ink koziil kik es

hanyfele szaIon fogjak boncolgatni az egykori Jugosz-
lavia sorsat, de hiszem azt, hogy mindeD el6ad6 es
hozzasz616 azt az utat pr6baIja gondolatilag el6keszf-
teni es jarhat6va tenni, amely a nemzeti megbekeles es
Eur6pafele vezet.Ezen az titan - a veltinkegytittEu-
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r6pa fete igyekv6 nepeknek - hegyeket ken elrnozdi-
taniuk, rnert Jugoszhivia rnegsziint ugyan letezni, a
tudat rnegvilagosodasa azonban elrnaradt.

Sok sikert kivanok a tanacskozashoz.
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