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Szemeredi Magda
Jelenunk a mult fuggvenye

Tudomanyos tanacskozas T6thfalun

A hazigazda, Utasi Jeno atya tidvozlo szavai titan
H6di Sander, a Szechenyi Istvan Strategiakutat6 es
FejIesztesi Intezet vezetoje vette at a sz6t azon a tudo-
manyos tanacskozason, meIynek temaja Volt egyszer
egy orszag, Jugoszlavia letrehozasa es szethullasa.

A t6thfaIusi pIebania kortil kiaIakult szellemi mu-
heIy adott otthont a het vegen annak a nfv6s, adatokkal
aIatamasztott eszmecserenek, meIy egeszeben megvi-
Iagftja szellemileg Ieszegenyedett jeIentink tOrteneImi
okait.

H6di Sander egy rogeszme csUfos bukasar6I sz6lt,
meIynek folyamataval a Wrteneszekmeg, a politikusok
mar nem hajIand6k foglalkozni. A Trianon titan ossze-
takolt orszagok kozos sorsra jutottak. Egyarant jellem-
zo rajuk a kettos fierce, az egyik nep uraIornvagya a
Wbbi feIett, az auton6mia gondolatanak hiszterikus
eIvetese.

Jeszenszky Geza Magyarorszag volt arnerikai
nagykovete az Antall-korrnany ktiltigyrninisztere:

- Nern hiszek a tOrteneIrni deterrninizrnusban. A

balsorsban. Az Antall-korrnany 1990-ben nern gondol-
ta, hogy a vilagot rneg tudja vaItoztatni, de bfzott a
reaIpolitikaban es a Iehetosegek kiakmlzasaban. Ezert
vaIIalta fel a 15 rnilli6s rnagyarsag gondjat. Jugoszlavia
kudarcanak az aka? A hornogen nernzetallarn fikci6ja.
Tilo rnegkfsereIte leWmi ezt a jeIenseget, de haIaIa
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titan bekovetkezett a szerbseg egyeduralomra va16 to-
rekvese, ami vegiil is a szethullashoz vezetett. Az au-
ton6mia jelenti a megoldast a vihlg szamara, es az Eu-
r6pai Uni6n bellil is. A nepek megbekelese, a decent-
ralizaci6.

Major Nandor szerint Milosevic rosszul merte fel a
helyzetet. Arra szamftott, bogy Amerika az egyseges
orszagot mindenaron tamogatja, elnezi az eroszakot is.
Megsziintette az auton6miak funkci6it. De 1990-ben a
tObbikoztarsasag megejtette a tObbparti valasztasokat.
A belgradi kozpont pedig magara maradt, az eropoliti-
kara alapozott, ami tudjuk, mit eredmenyezett.

Dr. Sajti Eniko magyarorszagi tOrteneszelsosorban
a vajdasagi magyarsag sors:it vizsgalva merlegelte az
elso es masodik delszlav allam tOrtenetet.

- A jelen problemainak fenyeben latjuk a multat -
mondta. - Eszleljiik a nagyformatumu kisebbsegi poli-
tikusok hiany:it, ami egyuttal a felvilagosult kozepreteg
hianyara vezetheto vissza. A 20-as evekben errol a
videkrol 44 000 embert utasftottak ki. Aki nem tett
hiisegeskiit vagy szerb nyelvvizsgat, azt azonnal elbo-
cs:itottak allasab6l. Zomborb6158 tisztviselot atdobtak
a hataron, folszamoltak a magyar bankokat, 1500 vas-
utast bocs:itottak el. Szinte megsemmisiilt a magyar
kozeposztaly. Az uj Jugoszlavia 84 800 fat utasftott ki.
Egyes, nem vegleges adatok szerint mintegy 40 000
magyart likvidaltak. Az 1832 tanft6b61 1948 titan
mindossze 600-an maradtak. Zommel csak a szakmun-

kasok es a fOldmiivesektudtak megkapaszkodni.
Varga Imre a Hataron Tuli Magyarok Hivatalanak

munkatarsa mint hivatasos diplomata sz6lt az egybe-
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gyiiltekhez. Velemenye szerint a szeteses egyik aka a
nemzeti kerdesek megoldatlansaga volt. Fokozatossag,
tlirelem, kiegyezes a helyi elittel - szerinte ez a jarhat6
ut. Magyarorszag jelenlegi kormanyzata fokozza mun-
kajat a nemzetkozi szervezetekben, valamint legfonto-
sabb Wrekvesei koze tartozik a szomszedos orszagok-
kal va16j6 viszony kialakftasa.

A hozzasz6l6k, Balla Lajos, Kanizsa polgarmestere
az aktualis belpolitikai esemenyekr6l szamolt be,
Matuska Marton pedig osszegzeskent - a kutat6 szem-
szogeb6l - ramutatott, milyen elkepeszt6en keveset
tudunk magunkr61.Egy emberolt6 alatt ketszer is lefe-
jeztek az itt e16magyarsag szellemi vezet6it. Most mar
a puszta fOnnmaradasunkert kell szfv6s klizdelmet
folytatnunk, Julianus barat mozgalmahoz hason16an.

Nagyon sok fligg az anyaorszag strategiajat6l, az
anyagi es szellemi t6ke bearamlasat61. Ez az, ami le-
nyegesen befolyasolja ajov6nket.

(Magyar Sz6, Ujvidek, 2003. jun.26.)
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Friedrich Anna

Volt egyszer egy orszag

A fenti cimmel tudomanyos tanacskozast tartottak
T6thfaluban a Jugoszlav allamok letrejotterOl es

szeteseserol. -Mik a tanulsagok?

Nem tudok erzelmek nelktil beszelni a volt Jugosz-
Hiviar6l, hiszen Horvatorszagban tanultam, es eltem
Boszniaban is, ahol tanuja voltam?hogyan elnek egyiitt
az emberek, es hogy a mas-mas vallasuak kozosen
epitenek templomokat. Utasi Jena atya, a t6thfalusi
Szeehenyi Istvan Strategiakutat6 es Fejlesztesi Intezet
alapit6ja fogalmazott igy, amikor junius 2l-en megnyi-
totta a Logos Magyar Szellemi Muhelynek a tanaesko-
zasat. H6di Sandor, az intezet igazgat6ja pedig meg a
tanaeskozas megtartasa elatt fogalmazott igy: volt egy
orszag, amelyben elttink, es ez az orszag nines t6bbe,
es sz6 nelktil nem lehet elmenni e teny mellett.

Pedig valahogy sz6 nelktil menttink el mellette az
ev elejen, 2003. februar 4-en, amikor az tiles elatt meg
Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasagnak mondott orszag
parlamentje az alkotmanyos alapokmany elfogadasaval
kikialtotta Szerbia es Montenegr6 uj allamkozosseget.
Sz6val megszunt Jugoszlavia, volt egy orszag, amelyet
a ket tagkoztarsasag lazabb kozossege valtott fer, hogy
evek mulva akar teljesen ktilon titan jarjon. Mi pedig,
akik itt eltink, Szerbia allampolgarai letttink.

. A mostani szerb allampolgarok kozott jelentas
szamban vannak meg szep kart megert idas emberek,
akik meg 1918 elatt magyar allampo1garkent lattak
meg a napvilagot. Sorsukat szomoruan befolyasolta,
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bogy egy - most mar vilagos - mestersegesen osszetar-
tott orszagban, alland6 viszalyok, eroszakos intezkede-
sek es habonik kozepette eltek elettiket. A Magyaror-
szagt61 elcsatolt tertileteken elo, kisebbsegbe kertilt
emberek (es esalactok)sajatosan klizdelmes elete a mo-
narehia szetzuzasaval kezdodott, es az akkor letrejott
ctelszlav allam esUfosbukasaval megint esak egy saja-
tos kisebbsegi helyzettel folytat6dik.

Mi az, amit ebbeD a helyzetben egy tanaeskozas
"asztalra tehet" a mult tanulsagakent, okulasul a jelen
kerdeseinek lehetseges megoldasara? Valaszkereses-
kent - a teljesseg igenye nelki.il- nehany szempont is-
mertetesevel erdemes visszaterni a tanaeskozason el-
hangzottakra.

Szerb hegemonia

- A politikai valsag folyamatos, es tela, bogy a bal-
kani kisallamok vagyai miatt nem kerlili.ink kozel a
megoldashoz, a nemzeti kerdes meg nem oldasa pedig
permanens veszelyt hordoz magaban - mondta H6di
Sandor. - Az elet a problemak es a hibalaneolatok so-
rozataba van agyazva, ezert nines mindennek esszerii
magyarazata: ennelfogva Jugoszlc:1vialetrehozasa es
szetesese sell volt szliksegszerii.

H6di Sandor a tovabbiakban kifejtette, ha abb6l in-
dulunk ki, bogy az ember elObb-ut6bbrajon, a sorsaert
0 maga a felelos, akkor azt is megallapfthatjuk, bogy
erre az erettsegi szintre nem mindenki jut el, es minel
tObb az osztOnos, irracionalis elem a viselkedesben,
annal tObb konfliktust teremt. A szerbek reszerol pel-
daul heves ellenallasba litkozik masok auton6mhlja,
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viszont a sajat onrendelkezesiikrol nem mondanak le.
Ez a sajatos irraciomilis viszonyulas szoros osszefiig-
gesben all Jugoszlavia letrehozasaval, amikor a szer-
bek Ujvideken (1918. november 25-en) megszavaztak
Vajdasag csatlakozasat Jugoszlaviahoz, bar akkor ki-
sebbsegben voltak ezen a teriileten. 85 evvel ezelott a
szerbek kollektiv tudataban a kettos merce tevesen

rogziilt, ez az aka a terseg szamos tragediajanak. Ma-
sok szerint viszont a kiilso akarat miatt jolt letre az
orszag, es ebben a vonatkozasban Tito szemelyisege-
nek a szerepe ketfele magyarazatot kap. Az egyik sze-
riot a masodik vilaghaboru utan letrejott szocialista es
fOderativ Jugoszlaviaban egeszen az 1980-ban beko-
vetkezett halalaig uralkod6 Josip Broz Tito szemelyi-
sege tartotta ossze az orszagot, masok szerint viszont
Tito egyszeriien produktuma volt a kiilso akaratnak, es
amikor megszunt Amerika dollarmilli6kban mert ta-
mogatasa, akkor szethullott az orszag is.

Jeszenszky Geza, az Antall-kormany kiiliigyminisz-
tere, Magyarorszag volt amerikai nagykovete a magyar
tOrtenelem szomoru tanulsagait szambaveve tette fel a
kerdest, hogyan mondott csodot negy nekirugaszkodas
ellenere is a volt delszlav allam, es mi volt Jugoszlavia
kudarca?

- Ma vilagosan latjuk, bogy a homogen nemzetal-
lam fikci6 volt a vilagban, es a vilag nem nemzetekbol
all (ahogyan az ENSZ kimondja), hanem allamokb61!
fgy a szerbek etnikai tisztogatassal tOrteno nemzetal-
lami tOrekveseis kudarcba fulladt.

Jeszenszky Geza szerint a delszlav egyseg gondola-
tanak volt alapja, es sok hive is volt ennek, de ezt a
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szerbek a XIX-XX. szazad fordul6jan eljatszottak, es a
Szerb-Horvat-Szloven Kiralysagot is szerb dominanci-
aval hoztak letre. "Szerettek jugoszlavoknak nevezni
azokat, akik horvatok, szlovenek, magyarok voltak,
mert ebb61az kovetkezett, bogy mindenkiszerblesz" -
mondta. Meg ha azt feltetelezztik is, Tito val6di inter-
nacionalistakent el akarta tOrOlnia nemzeti ktilonbse-

geket, az orszagot a szerb hatalmi gepezetre tamasz-
kodva verrel es vassal tudta osszetartani.

Mint elhangzott, a Tito halala utani rendszervaItasi
pr6balkozasokat szemlelve az Antall-kormany a ju-
goszlav konfoderaci6t jarhat6 utnak tartotta, azt szem
el6tt tartva, bogy az Osztrak-Magyar Monarchia fel-
bomlasa is nagy szenvedessel jart, es egyetlen nep sem
volt haszonelvez6je a monarchia szetdarabolasanak.
Ugy gondoltak, laza konfoderaci6val megmenthet6 a
jugoszlav allam, es az emberek is megmenthet6k a
szenvedest61, de a szerb politika ezt az eselyt levette a
szfnterr61.

Milosevic es a Nagy-Szerbia 81ma

Hogy hogyan tOrtent a hat tagkoztarsasagb61 a116
szovetsegi allam horvat, szloven es reszben bosnyak
reszr61 szorgalmazott aszimmetrikus foderaci6va vagy
laza konfOderaci6va val6 atalakftasanak elvetese, Ma-
jor Nandomak, akkori politikai tisztsegvisel6nek az
el6adasab61 tudhattunk meg reszleteket. Ertekelese
szerint az egykori Jugoszlav Szocialista Szovetsegi
Koztarsasag szethullasa akkor kezd6dott, amikor a
mult szazad '80-as eveinek a derekan a f6 hatalom mar

keptelen volt realizalni az akaratat. Akkor valt id6sze-
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rove a megoldas keresese, a Szerb Tudomanyos es
Miiveszeti Akademia 1986-ban megjelent memoran-
duma kore tOmortilt szerb ertelmiseg viszont megmu-
tatta, milyen egyol9alUmegoldast tamogat, es ezeknek
az elkepzeleseknek az utjan haladva Slobodan
Milosevic 1987-ben megbuktatta politikai vetelytarsat,
1988-ban pedig az antibtirokrata forradalmat meghir-
detve az egesz Jugoszlaviara ra akarta eroszakolni po-
litikai akaratat. Megsztintette a tartomanyok auton6-
miaj<it,kozponti hatalmat epftett, am a volt szocialista
orszagokban a reaIszocializmusnak 1989-ben bekovet-
kezett osszeomlasa teljesen varatlanul erte, es tevesen
ltelte meg ennek a jelentoseget es az utana kovetkezo
folyamatot. Nem fogta rei, hogy a ketp6lusu vilag ve-
get eft, hogy tObbe nem volt sztikseg "jugoszlav koz-
vetltesre" a ket tOmb kozott. Ugy gondolta, Amerika
elnezi az eroszakot es tamogatja a szerb dominanciat.
Kieroszakolta az allampart kongresszus<it(1990. januar
20-an kezdodott, 22-en megszakadt - a szloven es a
horvat ktildottseg kivonult az tilesrol), es Koszov6t is
meg akarta kaparintani az egyparti hatalommal. Mind-
ezek kozepette Szlovenia es Horvatorszag politikai
elitje ugy ltelte meg, hogy a koztarsasaguk tavlatai be-
sziiktiltek Jugoszlaviaban, meg abban az evben uj al-
kotmanyt hoztak, es tObbp<irtiva1asztasokat tartottak
(majd 1991 juniusaban Szlovenia es Horvatorszag is
deklanUta ona1l6sagat).

Szerbiaban Milosevic a tartomanyokat megfosztotta
tOrvenyhozasi, kormanyzasi, igazsagszolgaltatasi jo-
gukt6l es penztigyi ftiggetIensegtiktol, es amikor a ko-
szov6i (alban) kepviselohazi ktildottek 1990 juniusa-
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ban zarva ta1alt:ika par1amenteptiletet, oda soha tObbe
nem tertek vissza, es az ev szepternber 7-en
Kacanikban kikia1tottak Koszov6 alkotrnanyat. Vajda-
sag viszont 1eeptilt,es ve1eegytitt a tObbi volt jugosz-
1av tagkoztarsasag cegerti1szolgalt Milosevic szamara,
hogy Szerbia tusza 1egyen. 1990 oszen a tagkoztarsa-
sagokban mar tObbp:irtistruktura volt, a jugosz1av fO-
deraci6ban pedig meg egypartrendszer. Csokkent Ante
Markovic kormanyanak cse1ekvokepessege,egyedtil az
allame1noksegnek volt meg ese1ye, ame1yet 1989-ben
ot eyre sz616anva1asztottakmeg. Ve1eegytitt a Jugosz-
1avNephadsereg miikodott a foderaci6 szintjen. Mive1
az allarne1noksege1en 1990 marcius:it61szerb Borisav
Jovic allt (egyeves megbizatassal), Mi1osevic fe1fogta,
hogy menet kozben ve1ekia1akfthatjaNagy-Szerbiat, es
az ezt propaga16 kozhangu1atban 1990 decernbereben
Mi1osevicrnegnyerte az e1sotObbpartiva1asztasokat.

Major Nandor e1oadasabanfeltette a keredest: rniert
tOrtent, hogy a "szocia1ista" Mi1osevic nyerte e1 a ta-
mogatast a nernzeti programma1fellepo Vuk Draskovic
vagy Vojis1av Sese1j elleneben? Magyarazata szerint
azert, rnert kezeben tartotta az allamapparatust, a tObbi
szerb nacionalista csoportnak pedig null:ir61 kellett
vo1naindu1nia.

Es a magyarok?

Igy a szerbek es a szerb hata1rnitOrekvesek.De rni
tOrtent a Jugosz1aviaba szorftott, a mu1t szazad e1ejen
meg nem egesz fe1milli6nyi kisebbsegi rnagyarra1?
Sajti Eniko magyarorszagi tOrtenesz a t6thfa1usi ta-
nacskozason az erte1miseg 1efejezesenek a kovetkez-
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menyeit merlegelte, el6rebocsatva: "nem hiszek abban,
hogy a t6rtenelem a felderftett tenyek osszessege, amit
haza lehet vinni". Az akaratan kfvtil kisebbsegre keny-
szertilt delvideki magyarsag egy kenyszerkozosseg,
amely olyan kenyszerpalyan mozgott, amelyet onereje-
b61nem tudott megvaltoztatni - allapftotta meg. Ennek
egyik aka a szellemiseg hianya, a kozeposztaly t6bb-
szori megsemmisftese. A Szerb-Horvat-Szloven Ki-
ralysag letrejotte utan rogt6n a '20-as evek elejen
(amikor a magyar lakossag zome, t6bb mint 70 szaza-
leka fOldmuvelesb61elt, es csak alig 15 szazalekat
foglalkoztatta a kisipar) mintegy 44 000 embert utasf-
tottak ki az orszagb6I. Adatok vannak a tisztvisel6k,
kozigazgatasi pozfci6ban lev6k, tanft6k, vasutasok
folyamatos elbocsatasar61,es peldaul amikor 1921-ben
megkoveteltek a szerb kiraly iranti husegesklit, es azt
Zomborban 58 varmegyei tisztvisel6 kellektfvan meg-
tagadta, tigy dobtak at 6ket a hataron, hogy mindeD
ing6sagukt61 is megfosztottak 6ket, es meg a legszlik-
segesebbet sem vihettek magukkaI. Nehany tovabbi
teny: a varosokban a magyarok aranya a szlavok javara
folyamatosan csokkent a ket vilaghaborti kozott; a ko-
zeposztaly tijratermel6dese behatarolt volt (1941-ig
500 magyar szerzett diplomat Belgradban es
Zagrabban, pI. az 1932-ben Belgradban nyflt tanft6-
kepz6 250-300 magyar tanft6t adott); a H. vilaghabortit
kovet6 id6szakban az 1944-47 kozott kier6szakolt po-
litikai inzultusokkal kiutasftottak mintegy 85 000 em-
bert, es hianyukkal a magyarsag ismet elveszftette ko-
zepreteget (akkoriban az tij allamhatalom elitje altali
er6szakos hatas kovetkezteben csaknem ketszer annyi-
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an hagytak el az orszagot, mint 1918 titan); a kozosseg
az 1944-45-os megtorlasok aldozatai kovetkezteben
(egyes szamitasok szerint 40 000 embert elveszftve)
traumatikus kortilmenyek kozott tovabb csappant. Ilyen
multban ket reteg maradhatott allva: a mez6gazdasag-
bol e16 uj es regi kozepbirtokosi reteg, tehat lefejezett
kozossegkent az itteni magyarsagnak ujra es ujra meg
kellett kapaszkodnia.

A megkapaszkodasban segithet, ha a tersegben je-
len lesz a nemzetkozi kozosseg, amfg a helyi komp-
romisszumkeszseg meg nem er6sodik. Varga Imre, a
Hataron Tuli Magyarok Hivatalanak f6osztalyvezet6je
erre hivatkozva allapitotta meg, hogy a nemzetkozi
diplomacia szamos valsagkeze16probalkozasa ellenere
is meg ma sem beszelhettink visszafordithatatlan pozi-
tfv folyamatrol es stabilitasrol. Szerinte egy atfogo,
hosszu tavu megoldast hozo, a balkani konfliktust leza-
ro konferencianak meg nem ertek meg a feltetelei. Ami
pedig a magyar erdekek ervenyesfteset illeti, szerinte
konnyii helyzetben van az anyaorszagi diplomacia,
hiszen a tartos rendezeshez valo hozzajarulassal tud
igazan segfteni.

Sajnos, a tartos rendezest61Szerbia meg tavol van,
ugyanis az allamtigyek intezeseben az allami vezet6k
meg mindig nincsenek feladatuk magaslatan. Ezt a
temahoz hozzaszolva Balla Lajos, Kanizsa polgarmes-
tere, parlamenti kepvise16konkret peldaval szemleltet-
te, Matuska Marton pedig azt szorgalmazta, hogy at-
gondoltan kell potolnunk a szellemi t6kenket, de
ugyanakkor azokat a mechanizmusokat is meg kellene
talalni, hogy az anyaorszag anyagi t6kejevel befolya-
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solja az itteni folyamatokat. Jeszenszky Geza tette hoz-
za mindehhez a kovetkezo mondatot, ami a volt ju-
goszlav aIlamokban elszenvedett, itt is emlftett veszte-
segeket szamba veve a jovore vonatkoztatva akar zar-
sz6 is lehet: hogy a magyarsag fennmaradjon, nemcsak
miivelodesi egyesiiletekre van szlikseg, hanem arra,
hogy legyen koncepci6nk.

(Csaladi Kor, 2003. julius 3.)
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