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A kihalás perspektívái

Amikor a demokrácia hul]ámai elérték a kisebbségi jogvizeket is, a gazdasági ha|lamú és iogászi érzékkel megál-
dott uto}só Szentendrei szerbek a kihalás perspektíváit politikai és pénzügyi szempontból kázdték vizsgáJni.

ElkéPzelhetőnek tartották, hogy abban az esetben, ha Szentendre végérvényesen és hivata]osan szerbek nél-
kül marad, a nemzetiségi törvény laza érte]mezése esetén, iőleg egy választások előtti érdekidőszakban, az utol-
só szentendrei szerb után valamiféle kárpótlást ]ehet kicsikarni,

Kiderült azonban, hogy a nemzetiségi törVény autonómiarendelete szeíint SZentendre végérvényesen és hi-
Vatalosan csak akkor tud szerbek nélkül maradni, ha ezt a szentendrei szerb önkormányzat megszavazza,

Tudnjillik a nemzetiségi törvény a demokrácia oiyan magas fokát garantáiia a nemzetiségeknek, hogy náluk
nélkül semmilyen rájuk vonatkozó dologról nem lehet hatályos döntéSt hozni, tehát nélkülük a nemlétüket sem
Jehet megállapítani,

A szentendrei szerbek kihalását csak a szentendrei szerb önkormányzat állapíthatja meg, de ezt nem teheti
meg mindaddig, amíg az önkormányzatot alkotó szentendrei szerbek élnek, Viszont ha ők is kihalnak, nem ]esz,
aki önkormányzatot alkosson, amely megállapítla, hogy már nincsenek,

A háborús körüImények között talán jól működő 22-es csapdájának e békebeli vá]tozatát a szentendrei szer-
bek mindazoná]tal még könnyedén kikerülték volna a szervezeti és működési szabályzat módosításával, misze-
rint aZ önkormányzat tagjainak mandátuma a ha]állal nem szűnik meg, Ez esetben az éppen pozícióban lévők
lemondanának tisztségükről, s az újraválasztáson csupa néhai szerbre szavaznának, miálta] Ólyan tekintélyes
tagok kerülhetnének az önkormányzatba, mjnt Csárnoievity pátriárka, Venclovity éS Ignyátovity (akinek már a
szobra is ott állt a fűzfa alatt), Sőt akár Dodola Pista iS,

Máris fogalmazódtak a taktikai lemondólevelek, és beindult a halott ielö]tek választási kampánya, A temető-
ben röpgyűléseket, SZaVa]óVersenyeket, tréfáS vetélkedőket és néptáncfesztiválokat rendezte]i, az elienIelöltek
pedig kísértetjelmezben járták a várost, pátriárkai és SZeIZeteSi göncökben riogatták a japán turistákat a Fő té-
ren és az Aranysárkány előtt, a gyerekek fejveszetten menekültek előlük a Lolába és a McDonald,s_ba, a Dalmát
Pincében Antal Szilvi vezényletével spiritiszta szeánszokat rendeztek, Waszlavik Cazember sámándalokat adott
elŐ, Adamis Béla verseinek szerb fordítása üres unjcumos üvegek leáztatott címkéinek hátoldalára nyomtatva
jelent meg, a BiZottság együttes tagjai póparuhába ö]töZVe technósitott kólókat látszottak a Barlangban (sokak
SZerint egysZerű SZörényi-paródiák Voltak), Györe Zsófi kiSteherautóVá alakított villanyzongorán furjkázott két-
nYelvű jelszavakat ordibálva a Szamár-hegytől a Pecsoráig, a VuIicsics zenekar a Száborna-templom udvarában
a damaszkuszi légtérben repülőgép-szerencsétJenségben elhunyt Vujicsics Tihamér sírtábláiáná1 játszotta a Ni_
zamszki rasztanak című török e]égiát, s már éppen ki akarták íűzni a szayazás nap|át, amikor a pénzügyi osztály
Vezetője beleköpött a ]evesbe,

Felőle a szerb önkormányzatba beválaszthatják aZ egész temetőt, de az utolsó szentendrei szerb után járó
kárpótlási jegyeket a haiottak nem vehetik fe]!

- Még Csárnoievity pátriárka sem? - méltatlankodtak a szentendrei szerbek, de a pénzhivatal haithatat]an
maradt,

Fiskálisaik tanácsára a szerbek még egy kísérletet tettek a gordiuszi csomó megoldására, Megszavazták az ön-
kormányzati dualizmusról szóló határozatot, me]y szerint a testület két részlegből áll, egy kihalásmegállapító
osztályból, melynek tagiai mentesek az életben ]evés kötelmétől, illetve egy pénzfelvételi osztályból, amelybe
csak é]ők kerülhetnek be,

lÓ, de amíg a pénzfelvételi osztály tagjai élnek, addig nincs kiha]ás, tehát nem jár a kárpótlás, mondták a
pénzügyesek.

Nem baj, kérhetünk előleget - kontráztak a szerbügyesek, A pénz átvételekor aláírnak majd egy szerzőclést,
melyben kötelezik magukat, hogy a lefektetett határidőig ki fognak halni,

Ez ellen már a legagyafúrtabb állami és pénzügyi rókák sem tudtak mit felhozni, ám váratlanul mégis az ál-
lamkasszára nézve kedvezően a]akultak a dolgok.

Amikor a pénz kézzeifogható közelségbe került, az élő szerbek nem tudtak megegyezni a halottakkal, mivel
kölcsönösen nem bÍztak egymásban, Titokban berohangáltak a hivatalokba az égen és a fö]dön, fúrták egymást
és aZ ügyet, amelyért harcoltak, Igyekezetüket sikeí koronázta, a kárpót]ást senki Sem kapta meg, kiha]ásuk min-
denféle rendszer és szerződés nélkül folyt le, ki tudia, hogyan és mikor.

Részlet a szerző Az útokó szentefulfei szefú címíí készüIő regényéből, amelyből legutóbb a Barát§ág l99E. február l5-ei számá-
ban közóltünk részletet.

2627


