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MIRNICS KÁROLY 

Fő  a kakaspaprikás 

Bűnös asszisztálásunk az etnikai arányok megbomlasztásához 

Mint arról tudomást szereztem a Magyar Szóból, 
a kormánykoalícióban levő  magyar politikusaink kakas-
paprikás-pikniket rendeztek Szabadkán a kisipari vásár 
területén a következő  hívogatóval : „Mi főztük — ti egyé-
tek meg!" A „ti" minden bizonnyal a magyar nép kelle-
ne, hogy legyen. Vagyis „mi". 

Milyen fülbemászó, milyen kedvesked ő , milyen 
behízelgő . Lám, mennyire becsülik választópolgárai-
kat! 

Mától kezdve azonban én nagyon szégyellem 
magamat, hogy valaha is foglalkoztam magyar kisebb-
ségvédelmi politikával, hogy oroszlánként harcoltam jo-
gainkért, hogy sokszor voltam életveszélyben is. Meg-
aláztak, kiközösítettek, szerb barátaimat elvesztettem 
(pedig ugyanúgy ragaszkodtam hozzájuk). 

„Panem  it  circenses" — a római birodalom ural-
kodóinak, imperátorainak a „Divide  it  impera"-val 
együtt hatalomgyakorló elve volt, hogy butítsák a né-
pet. Annál könnyebb rajta uralkodni. Könnyebb féken 
tartani. 

Kedves Olvasó, mivé lett a harcunk! Milyen 
mélyre süllyedtünk! Erkölcsi nulla lettünk. Ők kakaspa-
prikást főznek, s közben elhallgatják el őlünk, hogy a 
menekültek betelepítése a személyes asszisztenciá-
jukkal történik a községek területén a magyar adóf ј ze-
tő  polgárok pénzéb ől. Például Szabadka határában, 
Nagyfénynél 18 000 menekült letelepítését készítik el ő , 
mert „ennek nem lehet ellenállni, mert a menekültek 
nem akarnak visszamenni. A kérdést nem lehet tovább 
halogatni, mert szerencsétlen emberekr ő l van szó. Se-
gíteni kell rajtuk." 

Az ő  asszisztenciájukkal és hatáskörükben! 
Az, hogy nekünk, magyaroknak is van 50 

000-60 000 menekültünk —arról többé már egy szót 
sem ejtenek! Azok talán nem szeretnének visszatérni? 

Bennünket még mindig szinekúrába lehet ültet-
ni? Mindazok után, ami velünk történt és történik, min-
ket még mindig meg lehet vesztegetni? Egy tál lencsé-
ért minden aljasságra képesek vagyunk? Mi továbbra  

is képesek vagyunk arra a gaztettre, hogy eláruljuk né-
pünkérdekeit? 

Én többé nem szeretem a kakaspaprikást, és 
halálomig nem fogok kakaspaprikást enni. 

A továbbiakban nyugodt lelkiismerettel el is 
hagyhatom a kérd őjeleket, mert a vezet ő ink — ha a 
szerbek a parlamentben történetesen törvényesítenék 
az apa—anyagyilkosságot annak jogalapú megindok-
lásával — azt is végrehajtanák. Igaz, 85 éve taníttatják 
velünk a szolgalelk ű séget, mégis számomra hihetetlen, 
hogy ilyen rövid id ő  alatt bele tudják magukat élni az 
engedelmes, jól nevelt lakáj szerepébe. Nem kell kétel-
kedni az általam említett becstelen cselekedet hiteles-
ségében és az elkeseredettségem megalapozottságá-
ban. „B ű nösök közt cinkos, aki néma." Mell őzzük tehát 
nyugodt lelkiismerettel a kérd őjeleket, hogy teljesebb 
és igazibb legyen a róluk alkotott kép. 

Döntésük alapján 2002. június 27-e óta el is 
kezdték parcellázni a szabadkai határt a menekültek 
számára. 

Nem kell különösebb zsenialitás ahhoz, hogy fel-
fogjuk ennek a következményeit. Szinte valamennyi 
szerb menekültnek van valahol háza—lakása és más 
anyagi java. Én igen gyakran elbeszélgetek velük. 
Őszinték velem, és a fentieket soha nem tagadják. Mi 
fogjuk megépíteni nekik az új lakást—házat, s ők akkor 
el fogják adni a saját meglév ő  házukat—lakásukat a 
szomszédos „testvéri" köztársaság területén. Ezáltal 
olyan előnyhöz és el őjoghoz fognak jutni valamennyi itt 
élő  őslakossal szemben, ami behozhatatlan. Munka-
vállalóként és munkáltatóként egyaránt el őnyben lesz-
nek. Az állítólagos nemzetközi pénzügyi alapokból 
megígért támogatásokat eszük ágában sem lesz a Vaj-
daságban és éppen itt, Szabadkán beruházni. A mene-
kültkérdés rendezését ránk hagyják. Mi a menekültek- 
ben pedig új urainkat fogjuk tisztelni, a munkahelyek ja-
va részét a szerb közösség kohéziós erejéb ő l kifolyó-
lag ők fogják kapni. A magyar kisebbséget még jobban 
kínozza majd a munkanélküliség, és anyagilag teljesen 
lerongyolódik. 
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Nekem, az „értetlennek" így „érvelnek": —Köztük 
mégis sokan vannak olyanok, akiknek valóban nincs la-
kásuk—házuk a hátrahagyott „testvéri" köztársaságban. 
Emberbaráti dolog segíteni rajtuk. A válaszom a követ-
kező : melyik magyar kapott, vagy fog kapni ingyen la-
kást—házat Magyarországon? Európának ebben a ré-
szében nem m ű ködik a „daj—davaj" logikája. Bármelyik 
magyar, aki innen kiköltözött, az itteni nagy házáért 
Magyarországon csak kicsit vehetett. Ez az igazság. 
Magyarország drága ország. Még az amerikaiak is el-
borzadnak az árak láttán. 

Sem Magyarországon és sehol a nagyvilágban 
egyetlenegy magyar még nem kapott ingyen lakást 
vagy házat. 

És újabb érvekkel jönnek el ő : „De a szegény 
kosovóiak! Mi lesz velük?" Ugyan már! A szegény 
kosovói szerbek már tíz—húsz évvel ezel őtt rendezték 
az anyagi helyzetüket s áttelepültek Közép—Szerbiába. 
Nem piaci áron, hanem annak többszöröséért adták el 
ingatlanjaikat. Ezért a pénzért legtöbbjük két házat vett. 
Igen sokan közülük nagy bankbetéttel rendelkeznek, 
amiből életük végéig nyugodtan megélhetnek. 

Nekem szegeznek újabb érveket: „De a szegény 
kosovói romák? Azokkal mi lesz?" Valóban, az „etnikai 
ingeneering" keretein belül sok ezer cigányt ide irányí-
tottak Észak—Bácskába (a Helsinki Bizottság 
2000/2001-es jelentése errő l hírt ad). Mi volt ennek a 
célja? A dolgok természetéb ő l ered, hogy ez a sok ezer 
cigány még sok ezer cigányt fog idevonzani. 

A magyarok fogják be a szájukat! Nem mi, szer-
bek vagyunk azok, akik megváltoztatják az etnikai ará-
nyokat! Minket ne érjen semmilyen vád! A kóborgó ci-
gányok az okai mindennek. Ha némely magyar veze-
tőnk vízfej ű  is, éppen minden magyar nem az. 

Kifogyhatatlanok az érvek velem szemben: is-
merjem el , hogy bizonyos számú nagyon szegény és 
elesett földönfutó mégiscsak van. Talán csak nem va-
gyok olyan kegyetlen szerbfaló, hogy ne lássam, való-
ban vannak hontalan emberek? Például: a házukat föl-
dig rombolták! (Igaz, el őző leg ők is valaki más házát 
földig rombolták, de ez itt most nem fontos). Ezek már 
egy évtizede várakoznak, arra várnak, hogy a nekik 
ígért házakba, a magyarok üres házaiba beköltözhes-
senek. 

Miért nem telepítik e „szerencsétleneket" Ke-
let—Szerbiába? Kelet—Szerbia „üres", elnéptelenedett. 
Csak nézzünk bele a hirdetésekbe. Kelet—Szerbiában, 
például Bor városában háromszobás összkomfortos la-
kást lehet venni csupán négyezer euróért, 

Vezető ink nemcsak romlottak, hanem vakok és 
ostobák. Nem akarják látni, hogy valaki ki akarja 
egyenlíteni a szerb nyelvhatárt az országhatárral. Ami-
lyen „nagyszer ű " magyar képvisel ő ink vannak, ez sike-
rülni is fog nekik. Csakhogy ha itt, Szabadkán letelepí-
tenek 18 000 szerb menekültet, állítom, mi mindannyi-
an el fogunk menni, szét fogunk széledni a szélrózsa 
minden irányába. Szabadkának évszázadokon keresz-
tül az a történelmi szerep jutott, hogy három kultúra 
érintkezési pontjában van. Szabadkán többé a magya-
rok számára nem lesz munkalehet őség, sem életmin ő-
ség. 

A magyarokat (engem különösen) azzal vádol-
ják, hogy a „terület és vér" meg ő rzésének a viszonyla-
tában gondolkodnak. 

A kisebbségi sors nem a terület hovatartozásá-
nak a kérdése. A kisebbségi sors mindenekel őtt és el-
sősorban a rossz, és egyre romló életmin őség valósá-
ga, a magányos igénytelenségbe zuhanás, a kitaszí-
tottság valósága, a folytonos háborgatás valósága, 
mindennem ű  háborítatlan kisebbségi társadalmi és tár-
sasági élet megélése lehetőségeinek a fogyatkozása. 
Ezért fogunk nem 18 000-en, hanem újabb 50 000-en 
elmenni. Ők 18 000-en jöttek — mi 50 000-en fogunk el-
menni. 

Ne legyünk naivak s ne felejtsük, velünk együtt 
fognak távozni a talpnyaló, lelkük mélyén korrumpált, 
lakáj módra udvarias és kiszolgáló vezet őink is. Csak 
még egy kicsit kivárnak. Megsúgjam meddig és miért? 
Előbb meg szeretnének ők is gazdagodni és szeretnék 
zsebre vágni a júdáspénzt. Közülük néhánynak ez si-
kerülni is fog. Utána fuss utánuk! Ezt tették a melldön-
gető  magyarból lett jugoszlávok is. Ha netalán valahol 
más országban fognak meghívni kakaspaprikásra, ott 
is azt fogom mondani nekik, hogy egyék meg ők. 

S végül a szakmai becsületem úgy kívánja, hogy 
az egész kérdéskomplexumot vizsgáljam meg szerb 
szempontból, a szerb érdekek figyelembevételével. 

Csak az ostoba szerbek fognak örömmámorban 
úszni attól, hogy végre sikerült kiszorítani a magyarokat 
ebből a térségbő l, hogy a németek után végre sikerült 
megszabadulni a magyaroktól is. A becsületesen gon-
dolkodó szerbek ebben a multikulturalizmus igazi tra-
gédiáját fogják látni. Csak az ostoba és megtévesztett 
szerbek hihetik azt, hogy önmagukban és önmagukkal 
multikulturális társadalmat építenek. 

Attól kezdve, hogy nem lesz több magyar, az 
egyenrangú és még egyenrangúbb szerbek fognak 
együtt élni és egymással szemben állni a vajdasági tér- 
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ségben. Ez borzalmas állapot lesz. Ezek után nem szá-
míthat nyugodt álomra egyetlen közéleti gondolkodású 
szerb sem. A nemzetközi közösség évtizedeken ke-
resztül fogja vádolni és büntetni a szerbeket. A szer-
beknek pedig nem lesz elfogadható feleletük arra, hogy 
miért tették ezt. 

A történelmi emlékezet nem felejt, olyan a „ter-
mészete". Ha a szomszéd valamit mégis el fog tudni fe-
lejteni, bőségesen be fogja pótolni a szerbek megnyu-
godni képtelen emlékezete. A szerbek évszázadokig 
fogják marni és vádolni egymást. Életerejük ebben fog 

• elenyészni. Ilyen a káini lelkiismeret logikája. Az üldö-
zőből üldözött lesz, és saját üldözési mániájában fog 
gyötrődni és verg ődni. Ő rjítő  állapotba kerül: a „sike-
res" üldöző  elkezd félni a valamikori sikerétől és önma-
gától.Állandóan az nyugtalanítja, hogy mi lesz, ha egy-
szer mégis fordul a kocka. Az egyenes és nyílt közgon-
dolkodást a titkolódó, vádaskodó és rögeszmés félelem 
fogja helyettesíteni. Ahogy múlnak az évtizedek, úgy 
növekszik a büntetést ő l való félelem. 

Így van ez, amikor rövidlátó politikusok „építik" 
(gyarapítják) az államot (a daj—davaj logikájával), és 
nem a társadalmat (a családom—családod és mindenki 
fáradtságos munkájával). A nemzetközi közösség ál-
láspontja a menekültkérdés megoldásában világos és 
egyértelmű : a menekülteknek lehetővé kell tenni, hogy 
visszamenjenek oda, ahol élvezhetik a valamikori pol-
gári és emberi jogaikat. 

„Hatalom, mint a víz, vagy apad, vagy árad, 
Soha középszerben tespedve nem állhat..." 

Arany János 

Az elmúlt 13 évben a délvidéki magyarság válta-
kozó magatartással és sikerrel „politizált": védekezett 
az északra agresszíven terjeszked ő  nagyszerb nacio-
nalista törekvések ellen. A közéletb ő l évtizedekig kire-
kesztett, gyakran üldözött és sokszor bántalmazott pol-
gári világnézetű  emberek és néhány valóban őszinte 
magyar hazafivá lett, a kommunista hazugságokból és 
ideológiából kiábrándult közéleti személyiség összefo-
gott. Cselekedni kivántak. Nagy akarással tenni valamit 
a magyar nemzeti érdekvédelemért. Ne idealizáljuk a 
múltat: együttm űködésük nem volt mindig zökken ő -
mentes. Meg—megjelent köztük a kölcsönös 
gyanakvás—gyanúsitgatás „kisördöge" (rossz szelle-
me). Ha politizálni nem is tudtak, de menetközben (a 
gyakorlatban) is rengeteget tanultak. 

A politikai közerkölcs területe nagyon sikamlós. 
Nagyon nehéz meg ő rizni tisztaságát. Ahol közpénzek 
vannak, mozgásukat nehéz ellen ő rizni, mert a „közpén-
zek" nincsenek közszemlén és a közvélemény rálátá-
sának kitéve. 

A hatalommal még rosszabbul áll a dolog. A po-
litikusokra bízott hatalommal való visszaélés valószín ű -
sége mindig jelen van. („A hatalom mindig megronthat-
ja az embert, a nagy hatalom nagyon megronthatja” —
ismert egy angol lordtól ered ő  mondás). 

Volt, ahogy volt. A politikai közerkölcs területén 
azonban sohasem vétett a délvidéki magyarság akko-
rát, mint nemrég a Magyar Országházban. Nagyon 
nagy fokú politikai erkölcstelenség, züllöttség és arcát-
lanság kell ahhoz, hogy a Szerb Köztársaság kormá-
nyának meghívott magyar alelnöke (a délvidéki magya-
rok „képvisel ője") ott kijelentse a következ ő t: az id őben 
egymásután sorakozó magyar kormányok „kés őn vet-
ték észre a szerb betelepítési szándékot és a betelepí-
tés méreteit a Vajdaságban". 

A délvidéki magyarság politikai „f őméltósága" 
ilyet tudott mondani a Magyar Országázban. Politikai 
közerkölcsünk mutatója valóban a nullát mutatja. 

Feléd fordulok, kedves Olvasó, hogy ne szé-
gyelljem délvidéki magyar mivoltomat és értelmiségi hi-
vatásom. Kérdem én: ügy nem is lett volna, hogy az 
anyaországunk főméltóságának (a magyar nemzet leg-
magasabb rangú megbízottjának) figyelmét ilyen sike-
resen kijátszották volna az álnok és fondorlatos szer-
bek, hogy történhetett meg az, hogy a mi éberségünket 
is kijátszották (mi minden percben velük vagyunk, egy-
mással farkas szemet nézünk). 

Nem! Mi mindent tudtunk! Miért nem jelentettük 
a Magyar Országháznak és a kormánynak, hogy mit 
csinálnak a bárányb ő rbe bújt farkaséhség ű  szerbek? 

A Szerb Köztársaság kormányának magyar alel-
nöke már hónapok óta a kisebb hazugságokból a na-
gyobb és egyre elképeszt őbb hazugságok felé sodró-
dik. 

Nem igaz az, hogy a délvidéki magyarok kor-
mánypárti politikai érdekképviselete tiltakozott a mene-
kültek letelepítése ellen. Nevetséges a zárt testületek 
és a közvélemény részérő l ellenő rizhetetlen „szervek" 

jegyzőkönyveire való hivatkozás, a félostobán megfo-
galmazott nyegle erej ű  egy vagy két közleménnyel tör-
ténő  hadonászás. 

Tudjuk jól, hogy a politikai harcban ennél száz-
szorta hatékonyabb eszközök is vannak azok alkalma-
zására, azonban nem került sor a „mi toleránsak va- 
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gyunk" — elvre való hivatkozás miatt. (Hogy hányszor 
élnek a toleranciára való hivatkozással vissza, annak 
most már csak a Teremt ő  a megmondhatója). 

Miért hozta a délvidéki magyarság létre a politi-
kai érdekképviseletét és politikai pártját, ha nem azért, 
hogy megvédjen bennünket, hogy kezdeményezze, 
serkentse politikai önszervez ődésünket? 

Már réges—régóta nem ez történik. 
Aki legyint egyet és azt gondolja magában, hogy 

kutyából nem lesz szalonna — igazat mond. Kísért a 
megalkuvó múlt, erőtlenné teszi a jelent, s azzal fenye-
get, hogy eladja a jöv őt. 
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