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Autonómiára várakozóban
-  jelentés a Délvidékről -

...Autonómia; igen joggal tekinthető nap
jaink Európája kulcskérdésének, napjaink 
magyarságáénak is úgyszintén, és talán még- 
inkább -  indítanám jegyzetelő golyóstolla
mat fülemben a rádió ismételten felhangzó 
háttérhírével. -  Révkomáromról és az ott 
egybegyültekről. Egyelőre előzetesként még 
csak: hogy a nagyon is magyar többségű vá
rosban összesereglő magyar kisebbségi pol
gármesterek az ottani magyar autonómia 
kérdésében nem kívánnak állást foglalni. Bi
zonyára nagyon is óhajtva azt, mégis oko
san, nem feledkezve meg a nem csupán nél
külözhetetlen óvatosságról, hanem az illő ta
pintatról sem -  csakhogy a mindenben sze
paratizmust és irredentizmust szimatolókat 
jóelőre leszerelhessék. Nem feltétlenül si
kerrel bizonygatva, hogy amit a kívülállók 
szerint akarniuk vagy legalábbis kívánniuk 
"kellene", valójában nem is akarják, nem is 
akarjuk. Egyszerűen mert... legjobb lesz ta
lán, ha úgy fogalmazok, hogy nincs is lehe
tőségünk akarására. "Kívánni" viszont... nos

igen, "jámbor óhaj" gyanánt miért ne, akkor 
is, ha holmi, némelyek szerint bizonyára bé
kétlenséget okozó kívánság, lehet-e csak
ugyan "jámbor"?

Akár ott a Felvidéken, akár itt a déli vé
geken nálunk. Azon a bizonyos, némelyi
künk által még ma sem minden szorongás 
nélkül kimondható Délvidéken, amelyet mi 
többnyire Vajdaságnak szoktunk nevezni. 
És ahol a magyarság jogosnak és termé
szetesnek tetsző autonómia-igénye annál in
kább tekinthető a gyanakvók szerint az el
szakadás előszobájának, minél valóságosabb 
megoldást látszik kínálni. Kidolgozott for
májában is immár, sőt az úgy-ahogy, de 
mégiscsak bontakozgató európai integráció 
mérvadó tényezőitől méltányoltan is, neve
zetesen a Vajdasági Magyarok Demokrati
kus Közösségének (VMDK) abban a "hár
mas autonómia-tervezetében" formát öltve, 
amely vidékünk magyar többségű területei
nek további magyarként való megmaradását 
éppúgy biztosíthatná, mint az egyes magyar
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többségű enklávé-szigetekét vagy a szórvá
nyokét csak -  feltéve, hogy ragaszkodás-tar
talékainkból futja még az asszimilációval 
való szembenállásra. Egyedüli megoldásnak 
tetszőn és magyarságunk többségétől támo- 
gatottan is, ámde fenntartásoktól is kísérten. 
Kívülállók számára talán még meglepetést is 
okozóan, "magyar berkeken" belüliek részé
ről is utópiának bélyegezetten -  azaz olyan 
"irodalminak" is mondható értelmiségiek ré
széről is, akik, alkalmasint korábbi rezsim- 
hűségük maradványai folytán sem képesek 
könnyen szakítani azzal az egyszer volt vaj
dasági autonómiával, amely talán végleg ál
dozata lett a történelemnek. Figyelembe vé
ve azt, hogy a valamikor Habsburg bábásko
dással megalakult Szerb Vajdaságnak a Dél
vidék szerbsége számára addig volt igazán 
jelentősége, amíg a szerb anyaországtól ál
lamhatár választotta el, s hogy miután meg
szűnt, illetve a trianoni sorsintézők jóvoltá
ból az államhatár északabbra tevődött át, 
autonom tartományunk fennmaradását, il
letve újbóli létrehozását merőben másféle 
szempontok igazolhassák. Éppenséggel nem 
szerb jellege, sőt "európaisága" is, ha úgy 
tetszik, lakossági összetételének az a hetero
gén mivolta, sőt többségében nem is szláv 
jellege, ami az első komolyabb csapást a II. 
világháború után a vajdasági németség kiir
tása-internálása, majd kitelepülése követ
keztében szenvedte el, elindítójaként annak 
a folyamatnak, ami végül is -  félő, hogy már 
menthetetlenül -  az egynépűségbe és egy- 
nyelvűségbe készül beletorkollni. Területé
nek túlynomó részén legalábbis, eltekintve a

ma némileg még magyar rezervátumot képe
ző Tiszavidéktől és Észak-Bácskától, hiszen 
a velünk együtt élő, de akár az ilyen, akár az 
olyan autonómia kérdését meglehetős kö
zönnyel szemlélő szlovák, román és ruszin 
népességhez tartozók önmagukban már 
aligha lehetnének hordozói és fenntartói an
nak a többnyelvűségnek és a belőle fakadó 
autonómiának, amely a délszlávságon belül 
legfeljebb a mindinkább fogyatkozó horvát
ságnak képezhetné szívügyét csupán. Illetve 
a szerbségnek mindössze abban az esetben 
csak, ha sajnos még mindig tartó nagynem
zeti bódulatát más, elsősorban gazdasági el
képzelések lennének képesek ellensúlyozni. 
Ám ha ez netán be is következne valamikép
pen, számomra, de nyilván nemcsak szá
momra, akkor is több, mint kétségesnek hat, 
mennyire is biztosíthatná az a bizonyos újra 
visszaállított vajdasági autonómia sajátosan 
magyar érdekeinket. Azt, hogy itt továbbra 
is magyarként maradhassunk meg.

Minden nemzetiségi meghatározás nél
kül is, "pozitív diszkrimináció" nélkül is te
hát. Úgy ahogyan korábban is tette ezt. Vagy 
talán nem tette inkább.

Könnyen meglehet, hogy semennyire 
sem, hiszen az elmúlt évtizedek során az 
anyaország határaitól délre rekedt magyar
ság a Vajdaság mindinkább bővülő autonó
miája és a szemfényvesztés világra szóló 
karrierjét befutó "önigazgató szocializmus" 
agyonreklámozottan mindent megoldó 
nemzetiségi politikája mellett fogyatkozott 
meg ijesztően, s került veszélybe. Mindene
kelőtt annak következtében, hogy a vajdasá
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gi magyarság az egyik itt élő etnikumként al
kotóeleme volt ugyan a tartományi autonó
miának, ámde nemzeti kisebbségként vagy 
nemzetiségként (nevezzük, ahogy akarjuk) 
egészében és sorsába is beleszóló alanyként 
sohasem volt igazán lehetősége megnyilat
kozni. Nem, mivel a mindannyiunkat felül
ről testvériségre kényszerítő, de azt éppen 
ezért igazán meggyökeresíteni nem tudó ha
talom minden rezdülésünkben vagy puszta 
sóhajunkban is nacionalizmust vélve felfe
dezni, eleve gátat vetett valamennyi kezde
ményező törekvésünknek. Totalitarizmusá
nak megfelelően, amiért is szükségképpen 
ugrik be itt mindjárt egy ellenvetés is. Neve
zetesen, hogy egy többpártrendszerű parla
mentáris demokráciában ugyanaz az auto
nómia annyira másképp funkcionálna, hogy 
az itt élők nemzetiségi jogai, akár a kisebb
ségiekéről legyen is szó, akár a többséghez 
tartozókéról, pusztán az érintettek emberi- 
polgári jogaiból fakadóan olymértékben va
lósulhatnának meg, hogy kollektív nemzeti
ségi jogaik külön biztosítására nem is lenne 
szükségük. Nemcsak itt a vajdasági ég alatt, 
hanem a Felvidéken ugyanígy vagy a Szé
kelyföldön is, akárcsak Kurdisztánban vagy 
Abháziában. Attól tartok mégiscsak és kötve 
hihetően tehát: hogy egy nemzetet, etniku
mot, kultúrát, kívülről a legteljesebb jószán
dék és beleérző-készség mellett sem lehetsé
ges minden vonatkozásban annyira megér
teni úgy, mintha mindenekelőtt a beléje tar
tozóknak adatik meg a lehetőség önmaguk 
megértésére. Vagyis ha alanyi jogon illeti 
meg őket mindaz, amit enélkül a legszeren

csésebb esetben is legfeljebb ajándékként 
kaphatnának meg.

És amit némelyek talán még mindig re
mélnek. Alkalmasint az egyik utópiát he
lyettesítve be a másikkal, korábban a "szo- 
cializmustól" most viszont az általa oly 
hosszú időn át szapult "polgári demokráciá
tól" várva el, hogy mindent megoldjon. Azt 
is, amit mindenképpen és mindenütt, csakis 
a kollektív nemzetiségi jogokon alapuló ön- 
kormányzat oldhat meg - legalábbis remél
hetően.

Akkor is, ha a vele kapcsolatos elképze
léseket nem kevesen és nem is egészen alap
talanul nevezik utópiának.

Másutt talán ugyanígy némi joggal, itt 
viszont különösen is érthetően. Lévén, hogy 
a reálpolitika mifelénk, szorult helyzetünkre 
való tekintettel... nos igen, első pillantásra 
legalábbis úgy tűnik, egészen mást követel
ne. Elvégre mi itt mégiscsak a szerbséggel é- 
lünk együtt, hangozhat, sőt hangzik is az ér
velés, nem is könnyen elvethetően. Nem, mi
vel valóban így van. Hiszen csakugyan velük 
éltünk sokáig, s ők is mivelünk. Úgyhogy en
nek az együttélésnek nem is csupán külön
böző megtorlások és ellen-megtorlások az 
útjelzői, s nem is a beolvadás-beolvasztás 
csak. Az amiről nem is mindig könnyű el
dönteni, mennyire volt kényszer, s mennyire 
a magunk enerváltsága. Hanem egyfajta kö
tődés is, "mindennek dacára", hogyha úgy 
tetszik, csak mert a mögöttünk maradt évti
zedek gyakorlatában valamiképp mégis 
"összerázódtunk". Vagyis a nemzeti-nemze
tiségi vonatkozásokon kívül, azok nagyság
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rendjén mintegy innen és túl, a személyes 
kapcsolatok legkülönbözőbb formáiban gyö
kerezve, megvannak vagy inkább megvoltak 
ennek az együttélésnek a nem is minden te
kintetben negatív egyéni-emberi dimenziói 
is, -  érthetően keltve ma is bizonyos nosztal
giát sokakban, némelyekben fonáknak tet
sző szolidaritásra való készséget is táplálva. 
Olykor meg az efféle, téves ítéleteken alapu
ló etikai szempontokat bizonyos taktikai 
meggondolások igazolására is fel-felhasz
nálva. Legfőképpen a túlélés reményében kí
vánva a hatalom lojalitás-elvárásainak ele
get tenni.

Bizonyos pillanatbokban akár még en
gem is annak feszegetésére késztetően, hogy 
miért is ne érthetnénk meg a szerb népet. 
Legfőbb nemzeti aspirációjával együtt is 
akár, vagyis hogy összességében egy állam 
határai közt szeretne élni. Mert hát ki értse 
meg ezt, ha nem éppen mi, magyarok, éppen 
amiért ennek lehetősége végleg elveszett a 
számunkra. Ahogyan nyilván a szerbség szá
mára is elvész majd, szükségképpen kény
szerítve rá az átjárhatóvá tett és formálissá 
lefokozott határok elképzelésének vállalásá
ra. Látszólag pótmegoldásként, de a történe
lem jelenleg leginkább valószínűsíthető 
irányvételével összhangban tágabb horizon
tokat is feltárva. Hacsak "a szerb fegyverek 
győzelme" nyomán és egy példa nélkülien 
véres intermezzót követően nem az bizonyul 
végül is tökéletlenebb formában helyreállít
hatónak és a nemzetközi tényezők által még
iscsak szentesíthetőnek, ami a néhai Jugo
szláviában, mind a királyiban, mind a Utói

ban, már kétszer is megvolt. Mármint a 
szerbség áhított lehetősége az egy államban 
való életre, mielőtt az egyértelmű szerb do
minancia hiányát elviselni képtelen hege- 
monizmus azt szét nem zilálta. Főleg azért 
nem felmenthetően, mert bármennyire nyil
vánvaló legyen is napjaink balkáni kataszt
rófájában a rémtettek minden oldalról való 
kölcsönössége, a pokol elszabadítójának bű
nös szerepét aligha lesz lehetséges végképp 
elhanyagolni. Általunk, egyensúlyunkbó l  ki
billentett és elszivárgóban lévő vajdasági 
magyaroktól sem. Akkor sem, ha szoronga- 
tottságunk folytán úgy érezzük, nem kellene 
ellenállnunk az "adjunk a győztesnek iga
zat" kísértésnek. Érthető türelmetlenséggel, 
de rövidlátóan is, éppen mert a megállapí
tásban, miszerint háborúban a szerb nép 
mindig győz, ám a békét mindig elveszti, van 
is némi igazság. Egyáltalán nem valamilyen 
sorsszerű "szerb átok" miatt, hanem mert 
győzelmeit és számára túlságosan is előnyös 
békekötéseit végül is képtelen gyü
mölcsöztetni -  úgy tetszik egy olyan törté
nelmi jelenséggel összefüggésben is, amely 
valahányszor fejletlenebb fél arat győzelmet 
fejlettebb felett, már-már törvényszerűen 
mindig felbukkan. Voltaképpen ez történt a 
"Nagy Honvédő Háborúját" megnyerő Szov
jetunió esetében is, bérces Balkánunk dél
szláv térségeiben pedig egymás után kétszer 
is, ezért is, hogy nem a veszteseknek lenne 
szükségük itt revansra, hanem a győztesek
nek inkább a "győzelem repetájára". A ma
gát ismételten "túlgyőző" Szerbia esetében 
akár még annak az Európának és a világnak
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ellenében is, amelyet főleg addig érezhetünk 
csak tehetetlennek vagy éppen cinikusnak is, 
amíg eszünkbe nem jut, hogy ugyan miért 
kellene civilizált és drága pénzen kiképzett 
emberéleteket áldozni holmi mítoszokba ré
vült eszelősök háborúja, végső fokon az em
beri butaság következtében. És hát ennek a 
demokratikusan tutyimutyi Európának és 
az egész fogyasztói közönybe süppedt fejlett 
világnak annyi ereje alighanem mégiscsak 
lesz, hogy mások szenvedését némi humani
tárius segítségnyújtás mellett elviselve, ne 
siesse el az ártatlanokat is egyre hatéko
nyabban sújtó zárlat megszüntetését. Első
sorban a kimerítés technikája segítségével 
várva ki a végső összeomlás, valamint a szá

munkra mellesleg könnyen életveszélyessé 
is válható sírás és fogcsikorgatás idejét, me
lyet követően talán még a szerb nemzettudat 
is közelebb kerül valahogy a megtisztító ön
vizsgálathoz.

Holnap, holnapután, avagy jóval később 
csak? Honnan tudhatnánk? Amiképpen 
egyelőre arról is csak sejtéseink lehetnek, 
lesz-e valójában időnk autonómiánk kivárá
sára. Leszünk-e még elegen hozzá? Hogy ne 
csupán elnyerhessük, de valóságos tartalom
mal ki is tölthessük.

Ehhez lenne mindenképpen szüksé
günk ... nem is kevésre. Legfőképpen mégis
csak a magunk kitartására. (1994, január 
hava)

Benczúr Gyula : Tanulmány - rajz
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