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Dudas Karoty felszolalasa
Engedjek meg, engedjetek meg, bogy azert kertem
H6di Sander baratomt61 els6kent sz6t, mert akkor,
meg ugy gondoltam, bogy eljutunk Horgosra, ahol nagy
boraszati es mas unnepseg van, nyilvan szemelyes erintettseg okan is. Masreszt viszont egy szomorUkotelessegemnek is eleget kellene tennem. Keszeg Karcsi baratomra emlekeznek a baratok ot 6rakor Paden. Tehat
annyi minden osszejott, es raadasul elnezest kerek els6sorban H6di Sanyit61,bogy kesve erkeztunk, mert akkor meg a lapszerkeszt6i fe1adatoknak tettunk eleget.
Nem jelent volna meg a lap, ha nem maradok ott es
nem fejezztik be a lapzartat.
Eloljar6ban ennyit, es hadd mondjam azt, bogy nyilvanval6, ezt tObbenis megtettek, igy en is megteszem,
bogy ugy gondolom, bogy egy j6 id6 6ta val6ban fontos helyszinunk T6thfalu. A Vajdasagi Miivel6desi
Szovetseg, amelynek elnoke vagyok, azzal kezdte tevekenyseget, bogy eppen itt, T6thfaluban szerveztunk egy
ertelmisegi talaIkoz6t, amelynek lassan mar tiz eve, s
ennek a dokumentumai is megjelentek. Akkor eieg kemeny tamadasok ertek azt a tanacskozast. Azt mondtak, bogy kisszeru, bogy falusi, marmint t6thfalusi. Ennek ellenere en ugy gondolom, bogy nagyon fontos
kezdete volt az egytitt-gondolkodasunknak az a
t6thfalusi erte1misegitalalkoz6, es ugy gondolom, bogy
annak nagyon fontos folytatasa volt a zentai is, es annak megint fontos folytatasa ez a mostani.
Ugy hallottam, bogy nagyon fontos gondolatok
hangzottak el itt az elettinkr61,jov6kepunkr61, strategi130
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ankr6l s mindezzel kapesolatban Gereben Ferene eloadasa egy kiesit kiabranditott, elszomoritott bennunket,
ugyanakkor meg is vigasztalt, hiszen az szegyenletes,
hogy a Karpat-medeneeben pant a delvideki magyarsag
teszi az else he1yret6rtenelmi nagysagai k6z6tt Tit6t, s
azt hiszem, hogy gem Erdelyben, gem Felvideken, gem
Karpataljan nines olyan, hogy kommunista vezer vagy
az allamalkot6 nep vezetoje lenne az else helyen.
Nyilvanva16,hogy ennek mely gy6kerei vannak. Errol nem az en tisztem most sz6lni, es nyilvanva16,hogy
amikor Egyed Albert arr6l beszelt, hogy a legfontosabb
prioritasunk nyilvan az oktatas, az oktatasi rendszerunk
gy6keres megvaltoztatasa, atszervezese, magyar szellemiseguve tetele, akkor errol is beszelt, hiszen nyilvanva16, hogy abban, hogy Tito kerult az else helyre, abban az oktatasi rendszerunknek, egeszen az 6vodat6l az
egyetemig kemeny szerepe volt. En azt hiszem, hogy
ezek a beszelgetesek, ezek a tanaeskozasok hozzajarulnak majd ahhoz, hogy ne igy legyen.
Ami 6r6mteljes volt viszont abban, hogy amit mi
sejtettunk is, de felve sejtettlink, hogy azert amikor
elkezdtlik hosszUesend es letargia titan az 6nszervezodest meg 89-ben, aztan 90-ben, akkor abban is remenykedtlink, hogy ez a k6z6sseg magara talal, es abb6l a
mely g6d6rbol kezd kikapaszkodni. En azt hiszem,
hogy ezek a kutatasok ezt is bizonyitjak. Ennek viszont
6rulunk, es van mire epitkeznunk.
A mi kulturank, a mi oktatasugy-unk azt hiszem,
hogy meg romosabb allapotban lenne, ha az elmult negy
esztendoben az anyaorszag ilyen eroteljesen nem tamogatja. Azt hiszem, amirol Albert beszelt, va16ban meg
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kell nezni, bogy a tamogatas legalabb ilyen eroteljes
legyen a jovoben is, es hatekonyabb, meg hatekonyabb
az eddigieknel. Tehat nyilvanva16,bogy ezek is nagyon
fontos gondolatok voltak, es azt hiszem, bogy veliink
egyiitt az anyaorszag azt a hatalmas erofeszitest, amit
eddig tett, az elkovetkezokben is folytatja (s en bizom
abban, bogy ve1iink egyiitt fogja kidolgozni), s az a
tamogatas valamikeppen beleepiil a mi ittmaradasi
strategiankba, amirol itt most e1sosorbanbeszelgetiink.
Gubas Jeno eloadasaval kapcsolatban, 0 nyilvanva16, most talan lesziikitette egy kicsit, 0 altalaban a delvideki magyarsagr6l szokta megfogalmazni a gondolatait, most a sz6rvany, elsosorban a bansagi magyarsag
ketsegbeejto helyzeterol sz6lt, es ezek a provokaci6k,
amelyeket tett, j6 ertelemben vett provokaci6k. Kar,
bogy eleg sokfele iranyitottad a gondolataidat, a nyilaidat. Kar, bogy akik fele iranyitottad, csak nehanyan
vagyunk itt. S azok a politikusok, akik elkoteleztek
magukat a kozosseg valamifele szellemi-politikaivezetese mellett, kar, bogy nincsenek itt, es nem hallgattak
ezeket, hiszen elsosorban nekik kellene valaszolni ezekre a provokaci6kra, ezekre a kihivasokra. En nagyon
sajnalom,va16sziniilegpedig kaptak meghiv6t.
Hadd mondjam azt, bogy ami benniinket illet, a
Vajdasagi Magyar Miivelodesi Szovetseg most iinnepelte a tiz eves evfordu16jat,s a kulturalis jovokepiinkkel kapcsolatban, Jeno amit folvetett, sok mindent
megtettiink es sok mindent nem tettiink es nem tehettiink meg. Hadd mondjam el azt, bogy ugy erzem, bogy
azert kezd kikapaszkodni a delvidekimagyarsag abb6l a
mely godorbol, s ehhez hozzajcirulta Miivelodesi Szo132
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vetseg is, amely 38 civil szervezettel, muvel6desi szervezettel indult, most pedig mar k6zel szazan vagyunk,
esa Bansagban is alakultak, ujjaalakultak olyan muve16desiegyesiiletek a Sz6vetseg 6szt6nzese, tamogatasa
altal, amelyek korabban teljesen megsziintek vagy egeszen elsorvadtak.
A legnagyobb gond, hogy amikor mi a k6z6s strategiankr61beszelUnk,es majd a tamogatas, az uj tamogatasi rendszer hatekonyabb Gelleger61),akkor arr61
kellene beszelni, hogy a vajdasagi magyarsag legnagyobb civil szervezete (es en azt hiszem, kulturalis tefen is legnagyobb szervezete, hiszen nemcsak, hogy
k6zel szaz tagszervezetiink van, hanem tObb tizezer
tagunk is), ugyanolyan sorsk6z6sseget vallalt a delvideki magyarsaggal, nagy-nagy szegenysegben el, es ha
kaptunk is nagy-nagy anyaorszagi tamogatasokat, ezek
nem a muk6desre mentek. A Muvel6desi Sz6vetseg,
amelynek val6ban sokkal hatekonyabban kellett volna
iranyitania a sz6rvany kulturalis f6lemelkedeset, ujjae-

lesztesetis, ott tart - hogy ne ismeteljem,milyenpotenciallal rendelkezzOnk-, hogy egyetlen fizetett alkalmazottja sincs, nines gepjarmuve, es nines semmifele penze, hogy tegyen, annak ellenere, hogy mind az anyaorszagnak, mind pedig annak az orszagnak, amelyben
eliink, szamtalanszor jeleztiik ezeket a gondokat. Tehat, nyilvan az elk6vetkez6kben nagyon fontos lenne a
k6z6s strategianak. kiepiteseben ezt a Szovetseget amely azt hiszem, hogy rendelkezik azzal a lehet6seggel, hogy meger6sitse kulturankat -, olyan tamogatasban reszesiteni, amely val6ban melt6 lenne ehhez a
szervezethez.
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Hadd mondjam el itt ezzel kapcsolatban, hogy szamomra es szamunkra is nagyon remenykelt6 az, hogy
Zentan leraktunk a Vajdasagi Magyar Miive16desiIntezet alapkbvet anyaorszagi tamogatassal. Tbbb e16adasban is sz6 volt arr61, hogy kulturank, oktatasiigylink
intezmenyesitese, megtijitasa mennyire fontos. Azt hiszem, most jutottunk el odaig, ahova tiz ewe! eze16tt el
kellett volna jutni. Nekiink volt Hungaro16gia Intezetiink, csak hit tudjuk, a Hungaro16giaiIntezet a delvideki magyarsag megmaradasi strategiajaval foglalkozott
legkevesbe. Egeszen missal foglalkozott.
Persze most erzekeny helyzetben vagyunk, hiszen
kormanyvaltas tOrtenik, es Albert jelezte, hogy Erdelyben is, es masutt is eleg nagy felelmek fogalmaz6dnak
meg. Nalunk is, ha nem folytat6dik ez a tamogatas,
amelyben eddig resziink volt, akkor nyilvanva16,hogy
minden a szep gondolat a Miive16desiIntezettel kapcsolatban, amely va16banazokat a feladatokat vegezne
a kultura teriileten, amelyeket eddig nem volt, aki vegezzen, akkor kibicsaklikaz egesz.
Ez az egyik dolog; amir61szerettem volna beszelni.
Tehat bizunk abban, hogy ez a tamogatas folytat6dik,
es hatekonyabb lesz az eddiginel.
Bizzunk abban is, es ez nagyon fontos, hogy azert
valamikeppen politikusaink ott vannak a dbnteshozatal
kbzeleben, hogy vegre az az orszag, amelyben eliink, es
amelynek alkot6i, nagyon j6 ad6fizet6 allampolgarai
vagyunk, ez az orszag felzark6zik az anyaorszag melle,
es ahogy eur6pai kbrnyezetben divatos, peldaul 8z10veniaban, legalabb annyit hozzatesz az anyaorszagi tamogatas melle, amennyire sziikseg van.
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Es a harmadik, ami taUma legfontosabb, en ugy erzem, bogy ebbol a mely godorbol kikaszal6dva talan
onszervezodesiink olyan fokra jut, amikor sajeiteronkre
is tamaszkodhatunk immar, es letrehozzuk azokat az
alapiranyokat, amelyek nem konyoradomanyb61tartjak
el magukat, hanem a sajat eronkbol, hiszen vannak vallalkoz6ink.
Azt hiszem, bogy fdlemelkedesiink egyik legfontosabb pillanata lesz, amikor a sajeiteronkbol val6sitjuk
meg (terveinket). T6thfalu j6 pelda erre. Igaz, bogy
anyaorszagi tamogatassal, de nemsokara, en ugy erzem,
bogy eljut oda, bogy sajat labara anva most mar teremtern is tud akar kiilso tamogatas nelkiilis.
Azzal kapcsolatban, amit Jeno mondott, bogy vajon
mennyire figyel a tOmb, s mennyire figyelt a Muvelodesi
Szovetseg a sz6rvanyra, hadd mondjam el azt, bogy en
azt hiszem, bogy keno m6don. Az lUres Kozalapitvany
a legnagyobb hataron tuli anyaorszagi tamogatast
nyiIjtotta szamunkra. Kimutatasaink vannak nemcsak az
Alkurat6riumban, hanem a szakagi bizottsagokban is,
bogy az ut6bbi evekben a tamogatasok j6val nagyobb
resze a sz6rvany igenyeinek kielegitesere ment. Tehat
en azt hiszem, bogy nyugodt lehet a lelkiismeretiink.
Pontosan erezte azt az Alkurat6rium, bogy hol ken
igazan a segitseg. Majd elemezni ken, ahogy Albert
jelezte, nekiink is fel ken merni, bogy j61 hasznaltuk-e
azokat a tamogatasokat.
Talan mar at is billentiink egy kicsit az ut6bbi idoben, a tomb sokkal nagyobb teljesito kepessege es igenye szenvedett csorbat az ut6bbi ket-harom esztendoben, es a sz6rvanyba ment (a tamogatas), nevezetesen
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els6sorban Del-Bancitba es B{matba, de NyugatBacskaba is, hiszen sajnos az is mar sz6rvannya valtozott.
Tehcititt tiszta lehet a lelkiismeretiink.Hadd mondjam azt, hogy a Muvel6desi szovetseg egy olyan paIyazatot bonyolitott le nemregiben, amelyben tizenhat 6riasi dolog -, tizenhat muvel6desi hazunk, otthonunk
ujult meg magyarorszagi, a Hataron Tuli Magyarok
Hivatalanak tamogatasaval. Szinten 80 szazalekban a
bansagi sz6rvany kapta ezt a tamogatast. Tehat nyilvanval6, bogy elindultunk azon az titan, ervenyesitve a
szolidaritas elvet, es a megtartas szempontjab61a legkritikusabb pontokra figyeltiink. Azt hiszem - es ezzel
szeretnem befejezni -, hogy els6sorban nem a politika
tart meg egy nemzeti kozosseget hosszU tavon, hanem
a kultura, es azt hiszem, bogy talan ezen a teriileten
tObbettehetiink, mint amit tett a politika.
Ugy erzem, ha a politika folzark6zik ugy teljesitmenyben, mint min6segben, mint az ilyen fontos tanacskozason val6 jelenletben a kultura melle, akkor azt
hiszem, hogy deriisebb napok ele neziink.
Koszonom szepen!
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