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KISPALKÓ SZILVESZTER 

Végkimeneteléhez közeledik 

a délvidéki magyarok drámája? 

Montenegró kiválásával folytatódik annak az országnak 
a zsugorodása , melynek keretei közé szorult a délvidéki 
magyarság . Kosovo egyre valószín űbb (és egyre közele-
dő ) önállósulása tovább szűkíti Szerbia határait . Miköz-
ben a szerb küldöttség máris a kosovói szerbek leend ő  
státusáról (autonómiájáról ) tárgyal, majd ugyanezt teszik a 
dél-szerbiai (preševói, bujanovaci és medvedai ) albánok, 
a délvidéki magyarság önrendelkezése irányában alig tör-
ténik valami. 

Emlékeztetőül: Kosovón mintegy 100 ezer szerb él, 
Dél-Szerbiában pedig megközelít ő leg ugyanennyi albán. 
Mindkét népcsoport a perszonális és a területi autonómia 
keverékét igyekszik kivívni magának , meglehetősen reá-
lis esélyekkel . A kétmillió kosovói albánnak a teljes és hi-
vatalosönállóság fejében megéri autonómiát adni néhány 
szerb községnek. Az egyenl őség elve szerint (valószín ű-
leg) azonos formájú és szint ű  autonómiát kapnak a dél-
szerbiai albánok . Magyarán :  1 00-1 00  ezer szerb és al-
bán önrendelkezhet , míg a 300 ezer délvidéki magyar -
az anyaország jelent ős részétő l kitaszítva, és erőtelje-
sebb belső  érdekképviselet nélkül várja sanyarú sorsa to-
vábbi alakulását. 

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom az általa 
több ízben bemutatott Délvidéki Társnemzeti Régió-kon-
cepció megvalósításában látja a délvidéki magyarság szá-
mára az egyetlen igazi és igazságos megoldást . Amíg er-
re nem kerül sor, a legkevesebb , amit a HVIM elvárna, 
hogy itteni nemzettársaink mindazt megkapják , amiben a 
kosovói szerbek és a dél-szerbiai albánok a tárgyalások 
után részesülnek. 

A HVIM kéri a VMDP-t, a VMDK-t , az MPSZ-t és a 
magyarság sorsát szívükön visel ő  civil szervezeteket, 
hogy az eddiginél is kitartóbban és keményebben kö-
veteljenek azonos bánásmódot a nemzettársainknak, 
mint amilyen megilleti majd a fent említett népcsoporto-
kat. 

A HVIM kéri a VMSZ-t mint a gazdaságilag és a taglét-
szám tekintetében legnagyobb délvidéki magyar pártot, 
mely szoros kapcsolatokat ápol a legnagyobb szerb pár-
tokkal, vesse latba politikai erejét és a rendelkezésére ál-
ló diplomáciai eszközöket az itteni magyarság önrendel- 
kezése érdekében. 

Kasza József , a VMSZ elnöke többször utalt rá, hogy a 
kosovói szerbek és az itteni magyarok helyzetének ren-
dezése nem kezelhető  azonos módon, illetve nem vehe-
tő  egy kalap alá. Ha arra gondolt, hogy a délvidéki ma-
gyarságnak több jár, csak üdvözölni tudjuk az álláspont-
ját, Amennyiben viszont a fordítottjára célzott , arra kérjük, 
vizsgálja felül a véleményét. 

A HVIM úgy véli, elérkezett az utolsó pillanat a délvidé-
ki magyarság helyzetének rendezésére. Ha a kosovói 
szerbek és a dél-szerbiai albánok autonómiában része-
sülnek, a délvidéki magyarok pedig ilyen körülmények 
között önrendelkezés nélkül maradnak , reális a félelem, 
hogy az itteni magyarság az egyetlen kiszolgáltatott nép-
csoport lesz Szerbiában . Cseppet sem alaptalan az az 
aggodalom , hogy abban az esetben a nemzeti büszkesé-
gében sérült és frusztrált szerb nép jelent ős része a véd-
telen magyarokon élné ki magát. 

Ezt nem szabad megengedni. 
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