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HodiSandor

Zarszo

Nem kfvanom osszegezni az itt elhangzott eloada-
sokat, hiszen az ido rovidsege miatt maguk az eloada-
sok es hozzasz6lasok is egy-egy problemakor osszege-
zesei voltak.

Annak ellenere, bogy a felettebb fontos kerdeskor-
reI is csak erintolegesen foglalkozhattunk, a tanacsko-
last eredmenyesnek es sikeresnek tartom, ha ugy tet-
szik, uttoro jellegiinek, hiszen az egesz terseg szellemi-
politikai allapotat minosfti, bogy itt T6thfaluban, es
nem valamelyik tudomanyos akademian kertilt sor elo-
szor Jugoszlavia letrehozasaval es szethullasaval kap-
csolatos okok es kovetkezmenyek megbeszelesere.

Sokan azt tartjak, bogy a szellem, a gondolat
mindig elotte jar a tOrteneseknek.Ha ez fgy van, akar
bizakod6ak is lehetiink, hiszen ma itt a multat idezo es
a jovobe tekinto szellemnek valamifele jelenese volt.
Szamomra mindenesetre frissfto, felemelo szellemi
elmenyt jelentettek az itt elhangzott eloadasok es hoz-
zasz6lasok.

Erdekfeszfto volt Jeszenszky Geza eloadasat hall-
gatni, aki szerint balfteletek okoztak az orszag szethul-
lasat. Sz6lt az Osztrak-Magyar Monarchia es Jugosz-
lavia szethullasaval kapcsolatban kfnaIkoz6 tOrtenelmi
parhuzamokr61, azokr61 a mulasztasokr61, amelyek
dontonek bizonyultak a tOrtenelem alakulasa szem-
pontjab61. Lehetseges, bogy ha az 1868-ban elfogadott
nemzetisegi tOrveny helyett mas, a nemzeti kisebbse-
gek igenyeit szem elott tart6 tOrvenyt hoztak volna,
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mindeD maskent alakul. De arra is merget vehetnenk,
bogy ha a szerbek kevesbe eroszakosak, s nem kfvan-
jak sajat akaratukat mindeD eszkozzel mas nepekre
kenyszerfteni, Jugoszlavia ma is allna. Az egyseges,
homogen nemzetallam fikci6jat6l mas szomszectos
nepek gem tudnak szabadulni. Pedig, ahogyan a koz-
mondas tartja: "Aki sokat markol, az keveset fog".
Azok az orszagok, amelyekben a tObbsegi nep nem
kfvancsi mas nepek velemenyere, pusztulasra vannak
Helve. J6leso erzessel hallgattuk Jeszenszky Geza fej-
tegeteseit az auton6miara vonatkoz6an. Az auton6miak
megoldast jelenthetnek az etnikai konfliktusokra. A
mesterseges allamok fennmaradasanak (es melyik al-
lam nem az?), fOltetele,bogy az ott e16nepek j6l erez-
zek magukat.

Major Nandor e16adasathallgatva ujra eltiik azokat
a veszterhes napokat, amelyek megpecseteltek az or-
slag sorsat. A szethullas szerinte akkor kezd6dott,
amikor a f6hatalom keptelen volt ervenyt szerezni aka-
ratanak. Az is lehetseges azonban, bogy a jugoszlaviai
integraci6 tOrtenelmi szerepe lejart. Ujra kellett volna
gombolni a kabatot, amire azonban a szerbek nem
hajlottak. Major Nandor szerint Dobrica Cosicnak, a
"szerbek atyjanak", jelent6s szerepe volt abban, bogy a
delszlav nepek konfoderaci6ja helyett a szerb foldek
integraci6janak, Nagy-Szerbia letrehozasanak a gondo-
lata kertilt eloterbe, ami szUksegkeppen verontashoz
vezetett. Cosic sugallta Milosevicnek, bogy Szloveniat
es Horvatorszagot rekesszek ki Jugoszlaviab6l, mert
fgy a szerbek konnyebben elbannak a tObbiekkel.
Major Nandor ugyanabban latja az orszag szethul-
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l<isanakokat, mint Jeszenszky Geza: a szerbek azzal
jatszottak el eselyeiket, hogy foderatfv allam helyett
homogen nemzetallamot kfvantak letrehozni.

Jugoszlavia sorsa azert foglalkoztat benniinket,
mert a az elso vilaghabonl utan idecsaptak felmilli6
magyart. Mi lett ezeknek a sorsa? Hogyan hatott az
imperiumvaltas a delvideki magyarsag tarsadalmi
szerkezetenek alakuhisara? Valamennyien erdeklodes-
sel hallgattuk Sajti Enik6 idevonatkoz6 eloadasat,
amely sok megszfvlelni val6t kfnaI szamunkra mai
hely-zetiinkre vonatkoz6an. Mindenekelott azt kellene
felismerniink es tudatosftanunk, hogy nemzeti
(kenyszer)kozossegiink felemelkedesenek legf6bb
akadalya a delvideki magyar szellemiseg hianya. A
magyar szellemiseg hianya miatt a magyarsag keptelen
kollektv erdekeinek a megjelenftesere es hatekony
kepviseletere. A szerbek persze j61 tudtak mit es miert
tesznek: a magyar ertelmiseg es kozeposztaly tObbszori
lefejezese pusztft6bb volt, mint a szonyegbombazas.
Ennek az ertelmisegnek es kozepretegnek a hianyat
nyogjiik valamennyien. Persze, talan ennel is jobban
hianyzik az a 168 bank, ami az imperiumvaltassal
szerb kezre keriilt.

Varga lime uj szempontokat folveto eloadasa
szamos bizakod6, eloremutat6 gondolatot tartalmazott
a helyzet rendezesere vonatkoz6an. Ennek ellenere 0 is
ugy latja, hogy a Balkanon az etnikai valsag meg nem
jutott nyugv6pontra, a konfliktust lezar6 bekekonfe-
renciat61 meg messze vagyunk. Az anyaorszag
szerepvallalasaval es a magyar erdekek ervenyesftesere
vonatkoz6 meglatasaival bar nem mindenki ertett
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egyet, de mindenkeppen frissft6en hatott allaspontjaval
a konferenciara.

Balla-Lajos Laci hozzasz6lasab6l kitiint, hogy az
egykori Jugoszlavia szethullasanak ut6rezgesei tovabb
tartanak, a folyamat Szerbia eos Cma Gora allam-
szovetsegenek letrehozasaval meg korantsem zarult le,
aminek - Wbbek kozott - szemelyi okai is vannak.
Konkret peldakkal szolgalt az allamtigyek intezeseben
tapasztalhat6 mulasztasokra es mellefogasokra.

Matuska Marton, aki szerint itt dertilt ki, hogy alig-
alig tudunk multunkr6l es magunkr6l valamit, Jugosz-
lavia szethullasaval kapcsolatban ad6sak maradtunk a
sztikseges kovetkeztetesek levonasaval, elmulasztottuk
a jov6nket meghatarozni, ezert haladektalanul hozza
kellene fogni valamilyen strategia kidolgozasahoz.

Zarszavamat en is Jeszenszky Geza reflexi6javal
szeretnem zami. Ahhoz, hogy a magyarsag fenn-
maradjon, nemcsak penzre, folk16rra, egyestiletekre
van sztiksegtink, hanem koncepci6ra is. Valamint arra
a bizonyos, Sajti Enik6 altal megfogalmazott,
mindannyiunk altal hianyolt magyar szellemisegre.

Koszonom az e16ad6knak, hogy megosztottak ve-
ltink gondolataikat, onoknek pedig kedves vendege-
inknek a megtiszte16figyelmet.

Ezzel a tanacskozast bezarom.
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