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Történelmi esszé

Azt hiszem, soha nem fogjuk egé-
szen pontosan megérteni a történel-
mi emlékezet mechanizmusát � én
legalábbis biztosan nem. Nekem
például örök rejtély, hogy a Trianon-
nal kapcsolatos emlékezet miért
koncentrál szinte kizárólag Erdélyre.
Kárpátaljáról alig esik szó (talán
még ma is az a tilalomfa mûködik
bennünk, melyet a �nagy
testvér� idején magunkra
szorítottunk), a Felvidék
már inkább beszédtéma, a
Vajdáságról meg sokáig
úgy tudtuk, ott minden
rendben van. 1990 elõtt
még úgy tûnhetett, hogy
déli szomszédunknál való-
ban rendben mennek a dol-
gok, bár a koszovói háború
már a �80-as évek elejétõl folyt, csak
akkor még nem fegyverrel� No
meg persze �Jugóba� lehetett menni
nyaralni (szigorúan három évente),
és ha a tengerpart szép, akkor ott
biztos, hogy mindenki boldog�
Hiszen nagyon hasonlít az egész a
hollywoodi álomra.

Ez a könyv valójában annak a
�délszláv háborúnak� az egyik epi-
zódjáról szól, amelyrõl fogalmam
sincs, mikor kezdõdött, de az biztos,
hogy még nem ért véget. Az olvasó
ezzel a könyvvel a második világhá-

ború végén, a Délvidéken találja ma-
gát. A német megszállók éppen ki-
vonultak, a magyar hadsereggel és
közigazgatással együtt, helyükre pe-
dig megérkezik az új hatalom. Nem-
csak a szovjetek és segédcsapataik (a
bolgárok), de a partizánok is. És is-
mét köddé válik egy mítosz.

A Tito-féle Jugoszlávia egyik
természetes alapvetése az interna-
cionalizmus egy sajátos változata, a
jugoszlavizmus volt. Tudniillik ott
valaki �nemzetiségileg� lehetett �ju-
goszláv�, ami � valljuk be � úgy

marhaság, ahogy van. Eb-
ben az összefüggésben � ál-
lították õk � a partizánok
csakis becsületes interna-
cionalisták lehettek � a ki-
rálypárti csetnikeket és a
horvát usztasákat rövid
úton lefasisztázták, tegyük
hozzá, utóbbiakat némi
joggal. Ebbõl a könyvbõl
viszont kiderül, hogy a

kommunisták sem voltak valóban
internacionalisták� Bizony, Tito hí-
veinek egy része is vallotta és képvi-
selte a nacionalizmus egészen szélsõ-
séges eszméit.

Az események megtörténtéhez
szükség volt még a kollektív bûnös-
ség eszméjére is, mellyel a magyar és
német kisebbséget lehetett megten-
ni bûnbaknak valamiért, amirõl nem
is igen tudták, micsoda. Hiszen Tito
és hívei ugyanúgy gyûlölték a régi,
királyi Jugoszláviát, mint azok, akik
végül elpusztították; bár azok legke-
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vésbé a kisebbségbe szorult embe-
rek, sokkal inkább a nemzetközi po-
litikai játéktér szereplõi voltak. A he-
lyi lakosság csak megélte, átvészelte
a régi állam megszûnését, és több-
kevesebb örömmel üdvözölte a �sa-
játjait�. Amit 1944/45-ben a kom-
munisták kezdtek építeni, az � terü-
leti kiterjedését leszámítva � minden
tekintetben új állam volt, tehát azt
számon kérni ezeken a kisebbsége-
ken, hogy nem szerették a Versailles-
ban összetákolt nagy-Szerbiát, ak-
kor sem lehetett volna, ha valóban
nemzetközösségben gondolkodik az
új politikai vezetés.

De nem abban gondolkodtak,
hanem a kommunizmus védõpajzsa
alá helyezve magukat elkezdtek fára-
dozni a régi szerb álom, a nemzeti-
leg homogén ország megvalósítá-
sán. Ehhez persze a magyarok és a
németek útban voltak. Zentán is.
Megkezdõdött hát a kollektív retor-
zió idõszaka � lehetõleg akkor, ami-
kor az új rend még nem elég szilárd,
a közigazgatás épp csak megkezdi
mûködését, a politikai vezetés pedig
még nem tud valódi ellenõrzést gya-
korolni.

És ott volt a tetteket elfedõ átok-
szó � �fasiszták� �, amellyel meg le-
hetett indokolni a sok-sok vajdasági
magyar (és német, szerb, horvát,
�délszláv�) meggyilkolását, kitelepí-
tésnek csúfolt elûzését és deportálá-
sát. És az sem mentség, ha az áldo-
zatok valamelyikérõl bebizonyosod-
na, hogy valóban náci háborús

bûnös. Mert jogállamot építeni csak
jogi eszközökkel lehet, tehát a bûnö-
söket szabályos és törvényes bírósá-
gi eljárás során szabad csak elítélni.
Minden más megoldás közönséges
vérbosszú�

Szloboda János könyve ennek a
folyamatnak a zentai állomását örö-
kíti meg: feltárja, hogyan és miként
raboltak ki és pusztítottak el ott ma-
gyarokat a zavaros gondolatok vezé-
relte zavaros fejû emberek.
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(Kráter Mûhely Egyesület, Pomáz, 2005,
364 oldal, 1400 Ft)

BANK BARBARA � 
ÕZE SÁNDOR: 

��AA  nnéémmeett  üüggyy��
11994455��11995533
A Volksbundtól Tiszalökig

�Világomban körbenéztem � lelke-
met az emberiség szenvedései felse-
bezték. Magamba tekintettem � és
megláttam, hogy az ember nyomo-
rúsága az embertõl ered� � írta
1749-ben egy barátjának a méltatla-
nul elfeledett orosz filozófus, Alek-
szandr Ragyiscsev. Az elmúlt évszá-
zad történéseit vizsgálva megállapít-
ható, hogy az elõbb idézett mondat
mit sem vesztett aktualitásából. Kü-
lönösen igaz ez Magyarországra,
ahol az elnyomó diktatúrák emberek
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