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Helyzetjelentasabansagimagyarsagsorsar61
asjoyokeperol

Nem mondok semmi ujat, ha azt allitom, hogy szu-
kebb kornyezetiinkben keves olyan kozosseg Ietezik,
amely annyira veszelyeztetett lenne, mint a b{msagima-
gyarsag. Az a keves, meg mindig tObbsegebenmagyar
telepiiles olyan, mint az ostromgyiiriibe zart sereg,
amely lcitszatramar megbekelt a pusztulassal, es val6-
ban, ha nem jon idejeben a tOmbes az anyaorszag ma-
gyarsaga reszer61hathat6s segitsegnyiIjtas, akkor ezt a
kozosseget nehany evtizeden bellil megsemmisiti a
szerb agressziv beolvasztasi politika. Bar szamaranycit
tekintve meg mindig jelent6s a bansagi magyarsag, de
szellemiseget mar megtamadta a sulyos betegseg, a
beletor6des a megvaItoztathatatlanba. A falvak mind-
egyike egy-egy nagy aggok hazara hasonlit, ahova
tobbszor jar a halal, mint az elet, es ahol a munkab61
kid6lt oregek remenyvesztetten varjak az elmulast.
Nem ketseges, hogy slirg6sen segiteni kell, de miel6tt
barmilyen terv kidolgozasaba fognank, mindenkepp
sziikseges felmerni es meghatarozni a bansagi magyar
tarsadalom gondjait. Felterkepezni mindazokat a tenye-
z6ket, amelyek ennek a kisebbsegi nepcsoportnak a
tarsadalomk6rtanat okozzak. Nem ketseges ugyanis,
hogy a bansagi magyarsag mely valsagban van, es en-
nek az aka nem csupan a szerbseg agressziv magatarta-
sa vagy a hatalom beolvasztast szorgalmaz6 politikaja,

93



S1RATEGIAI FUZETEK - 1.

hanem es sokkal inkabb az a kulturalis tespedtseg, a
politikai passzivitas, a tullihegett lojalitas, az anya-
nyelvvel szembeni felel6t1enseg es a nemzettudat ka-
tasztrofalis hianya, ame1yezt a pusztul6 magyarsagot
veszelyezteti. Ebben a kozossegben megsziint vagy
csak szunnyad a tarsadalmi elet, mert az otven evnyi
kommunista, nacionalista hatalom szetrombolta a ma-
gyar tarsadalmi kozossegeket, esupan egyeni vagy eso-
porterdekek munkalkodnak, amelyek nem kepesek
megfogalmazni egy egeszseges tarsadalom eeljait, er-
kolcsi normait, jov6kepet es ami a legfontosabb: jogait
es koveteleseit az allamhatalomiranyaban.

Miel6tt azonban e k6ros jelensegek felsorolasaba
fognank, sziikseges kihangsulyozni, bogy e kozosseg
pozitiv tulajdonsagair61, amelyeknek a szama ugyan-
ilyenjelent6s, ez alkalommalnem kivanok sz6lni, mivel
most esupan a problemak szambavetele es megoldasa a
eel. Azoknak a k6ros tarsadalmi folyamatoknak, szoka-
soknak es erkolcsi hianyossagoknak a feltarasar61van
sz6, amelyek ennek a mikrotarsadalomnak a letet ve-
szelyeztetik. Ezt azert fontos megemliteni, nehogy a
bansagi magyarsagr61 alkotott kep az elmondottak
alapjan, nevezetesen az erenyeinek az elhallgatasa mi-
att, torz es sert6 legyen.

Vitathatatlan teny, bogy az itt el6 magyarsag apoli-
tikus, annak ellenere, bogy a kommunista id6szak ma-
gyar politikusi gardajat f6leg a Bansagb61 szarmaz6k
kepeztek. Ennek az ellentmondasnakaz a magyarazata,
bogy a vegtelen nagy magyar kisebbsegi nyomorb61,
ami f6leg a bansagi telepiilesekrevolt jellemz6, egyesek
a kivezet6 utat egyediil a hatalomhoz val6 dorgol6-
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dzesben leittak, aminek az lett a kovetkezmenye, bogy
az osszes piszkos munkeit,f6leg a nemzettarsaik meg-
regulazasat, nekik kellett elvegezniuk. Ma mar ezek
mind csa16dott, meghasonlott emberek. Az otthonma-
radtak nagy t6bbsege, akik nem voltak hajland6k meg-
alaz6 pozici6kert eladni magukat (mert a legfels6 ha-
talmat magyar ember altalaban nem erhette el, a szerb-
nek esetleg csak helyettese lehetett), tavol tartottak
magukat a politikat6l, annak ellenere, bogy az a hata-
lom reven lepten-nyomon belopja magat az eletukbe. E
viszolygas okainak a boncolgatasaba most nem meriil-
nek el, csupan Bajcsy-Zsilinszky Endre erveleset sze-
retnem idezni: "Ami a mi mipunkben passzivititsnak
littszik, az mind csak keserves, osztonos, onwid6 ma-
gatartits. "

A felreallas karos kovetkezmenyeir6l azonban mar
sz6lni kell. Az a szemleletugyanis, bogy "ne sz6lj szam,
nem raj fejem", vagy "legjobb semmibe gembeavatkoz-
ni", inaktiwa teszi a magyarsagot. Senki gem akar va-
lamit kezdemenyezni, mindig mast6l varjak a megol-
dast, a csodat, es mivel a segitseg kiviilr6l csak nagy
ritkan erkezik, ezert egy altalanos szellemi mozdulat-
lansag uralja e tajat. A bajt meg fokozza, bogy e pasz-
szivitas miatt a magyarsag mindig masokra, leginkabb a
szerb politikusokra bizza sorsanak iranyitasat, akik so-
hasem a magyarsag erdekeit szolgaljak. De meg ha
szolgalelkiimagyar is a vezet6, az gem a sajeitnemzete-
nek, hanem a hatalomnak az erdekeit nezi, mert 6t a
rendszer emelte ki, tette altalaban erdemtelenul
"valakive", ezert annak tartozik fele16sseggel,amit tul-
lihegett lojalitassal tul is teljesit. Nemeth Lasz16nak a
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b{msagimagyarsagra is vonatkoztathat6 szarsz6i gon-
dolatat idezve: "A1lamieletet idegenek vezetik; ha van-
nak is verb6l val6 nagyjai, azok esak maharadzsak;
gazdasagilag kizsakmanyoljak; idegen eivilizaei6k se-
lejtje ellen nines vedelme; erkoleseben es testeben nyo-
morod6ban van.1Iigy az itt e16 magyarsag politikailag
teljesen kiszolgaltatott, sorsa iranyitasat mindig masok
vegzik, mint ahogy masok mondjak meg azt is, bogy
szamukra mi a j6 es a helyes. Ebb61az allapotb6l mar
egyenesen kovetkezik az a tulzott lojalitas, amivel nap
mint nap talalkozunk, mint peldaul az ausztraliai ma-
gyarok vendegszereplesekor, amikor egyes telepiilese-
ken nem mertek elszavalnia Sz6zatot.

Nyilvanos velemenynyilvanitaskor a magyarsag
mindig tulzottan elegedett a helyzeteve1,meg akkor is,
ha az 6szinteseg semrnilyenveszellyel nem jar. A hata-
lom iranti hiisegiinket meg akkor is hangoztatjuk, ami-
kor erre a szerbseg nem is tart igenyt. A hangoskod6k-
kal nem meriink szembeszallni, igazunkat bizonyitani
vagy jogunkat kovetelni, meg akkor gem,ha szellemi es
erkolcsi f6lenybenvagyunk. Inkabb visszahuz6dunk, es
a vezetest atengedjiik a tOrtet6, tapos6 jottmenteknek.

Bar jellemet tekintve az itteni magyarsag baratkozo,
vidamsagot kedve16es vendegszeret6, azonban a maga-
rahagyottsag, a szegenyseg es a kisebbsegi sors megis
zark6zotta es erdektelenne tette. Csak magaval vagy a
legsziikebb esaladjaval (feIj, feleseg, esetleg ha van,
gyermek) tOr6dik, masok bajaval mar nem foglalkozik,
a jelennek el, a jov6t velemenye szerint nines m6djaban
befolyasolni, ezert ennek erdekeben nem is tesz semrnit.
Szethuz6, a raszoru16, tObbnyire sokgyermekes honfi-
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birsain nem hajlando segiteni. Az a jelszo jarja: "Ha
annyi gyereket osszehoztak, hat neveljek is fol." Es ezt
azok is szajkozzak, akiknek a lete, a kenyere fugg a
nepszaporulattol. Termeszetesen mindenkinek egyeni
joga eldonteni, hogy vallal-e gyermeket es hanyat, de az
mar aljas es erkolcstelen, ha a nagycsaladosokat meg is
szolja es megveti, mikozben azon sirankozik, hogy ki-
hal a magyarsag. Sajnos azt kell megallapitani,hogy itt
az egykezes es a nagycsaladosok megvetese a divat.

A lakossag tObbsegenem hisz a jov6ben. Az utobbi
id6ben sokan fokozottabban fordulnak a vallas fele, ott
talalva lelki vigaszt es nyugalmat, mig masok a szocia-
lizmus eszmejenek a romjain vesztett idealjukat keresve
legiires terben botorkaInak, semmilyenuj erkolcsi nor-
mat kialakitani nem kepesek, es csak a vagyonszerzes-
ben veIik megtalaIni egzisztenciaIis es lelki biztonsagu-
kat. Az 50 eves rank er6szakolt ateizmus es a kommu-
nista gazdasagi rendszer bomlasztoan hatott a jugoszla-
viai magyarsagra, es ez felszines, olcso, ertektelen szo-
rakozasokban jut kifejezesre, mar azert is, mivel a ma-
gyar ertelmiseg segitsege elmaradt. Az altalanos kultura
hianya a nemzeti kultura nem ismereset is magaban
foglalja, aminek kovetkezteben nem alakulhatott ki az
itt el6k megfelel6 nemzettudata, a magyarsaghoz vale
ragaszkodasa es az anyanyelv iranti szeretete. Ezert
beszede mindinkabb foszlik, sziirkiil. A szokincse sze-
genyedik, a kozeletb61 pedig az anyanyelv mindinkabb
kiszorul, e kozosseg sajnos megindult mar a nyelwaltas
fete. Es meg nem is szoltunk a tulzott alkoh6lfogyasz-
tasrol, a gyakori ongyilkossagokrol, a nagymeretii
pesszimizmusrol stb. A nemzettudat hianyat peldazza
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az a tObbszor megismetl6d6 eset, amikor a mise vegen
neha, sajnos csak neha felhangzo himnusz alatt a hiv6k
elhagyjak a templomot, azt is mondhatnank, hogy ki-
osonnak, nehogy valaki f6ltete1ezze roluk a
"magyarkodast."

Az utobbi evtizedben nemi valtozas megis tapasz-
talhato. Kezdetben a tiszta magyar telepiileseken, ke-
s6bb a vegyesen lakott falvakban is mind er6teljesebb
amat6r kulturalis tevekenyseg indult el. Ma mar a Ban-
sag sok magyarlakta telepiilesen mukodik valamilyen
muvel6desi egyesiilet. Enekkarok, szinjittszok, kezi-
munkazok, neptancosok probalnak kozossegi eletet
teremteni, visszavarazsolni azt a hatvan ev eta meg-
sziint, szetrombolt kapcsolatot, amely az elethez oly
sziikseges emberi melegseget arasztja, feloldja a tarsta-
lansagot, es er6siti a jov6be vetett hitet. A "testveriseg-
egyseg" iiriigyen szetzilalt magyar kozossegek most az
idegen kezre adott, romos, pusztulni hagyott muvel6-
desi otthonokban, altalaban minden anyagi tamogatas
nelkiil probalnak a kornyezetiikben valami kulturitt te-
remteni, hisz az evtizedek bizonysaga alapjan mastol
nem remelhetnek segitseget. Es ez sajnos a tOmbma-
gyarsag ertelmisegere es a mukod6 magyar intezme-
nyekre is vonatkoztathato. Ezzel a kulturat teremt6
amat6r munkaval gondot csak az jelent, hogy e teve-
kenysegek a mult szazad elejer61szarmaznak, es a ha-
gyomany meg6rzese szempontjabol bar nagyon haszno-
sak, de a XXI. szazad emberenek muvel6desi igenyet,
vagy meg pontosabban sziiksegleteit, mar nem kepesek
kielegiteni. Szem el6tt tartva, hogy a bansagi magyar-
sag legnagyobb szazaleka csak nyolcosztalyos iskolai
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vegzettseggel rendelkezik, az ertelmiseg szama elenye-
szo, a tarsadalomra kifejtett hatasa alig erzekelheto, az
onkepzes lehetosegei pedig szinte elerhetetlenek, akkor
ertheto, bogy a jelenlegi miivelodesi egyesuletek mUll-
kam6dszere nem kepes olyan felteteleket biztositani,
amelyek egy modern, miivelt, iskolazott, az informaci-
6k ozonevel rendelkezo tarsadalom kiepitesehez szlik-
segesek. A multba tekintes nagyon fontos dolog, mert a
gyokereket erositi, de a lombozat-bontashoz napfeny,
azaz jovokep, hit es az uj teremtesenek a:z creme is
szuksegeltetik. Az ut6bbi evekben eszlelheto nemi el-
mozdulas, megalakultak a telehazak es a telekunyh6k,
de ez csak a most felnovo generaci6nak nyUjthatnemi
segitseget, bar ez gem p6tolhatja az intezmenyes on-
kepzes lehetoseget. A mai felnott tarsadalom pedig meg
ebbol is kimarad. Vegso ideje lenne mar, es eITetalan a
Vajdasagi Magyar Miivelodesi Szovetseg lenne a legal-
kalmasabb, bogy a miivelodesi egyesuletek szamara
kidolgozza azokat az ajanlott tevekenysegi m6dozato-
kat, s ezekhez teremtse meg a felteteleket is, amelyek a
hagyomany orzese mellett lehetove teszik a XXI. sza-
zad szinvonalanak megfelelo onkepzesi lehetosegeket
is. EITe j6 peldaval szolgalhat a Horgosi Termelok
Klubjanak a munkam6dszere, de meg ez is bovitesre
szorul. Az eloadasom temaja s tetjedelme nem teszi
lehetove e programtervezet reszletes kifejteset, de az
mindenkepp megallapithat6, bogy a bansagi magyarsag
a tOmbsegitsege nelkUl,amiben az ertelmisegnek lenne
a vezeto es legfontosabb szerepe, nem lesz kepes ebbol
az erkolcsi valsagb61 kilabalni. De az is biztos, bogy
barmilyen nagymertekii lenne is ez a kUlso segitseg,
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nem hozhat semmilyeneredmenyt, ha a segitsegre szo-
rul6k ezt nem igenylik, ennek erdekeben nem hajland6k
tenni is valamit, es csak masokt61varjak a megmentest
vagy a J6istent61a csodM.

Mi hat a teend6?
Az els6 es a legfontosabb tennival6, zaros hatarid6n

belo.lfelterkepezni az osszes bansagi magyar telepo.les
minden problemajM:a magyar nyelvii iskolak gondjait,
hol van es hol nem mukodik a magyar oktatas, hol van
osszev6nt vagy csak negy als6 osztalyos tagozat, van-
nak-e az iskolaban munkaer6gondok, ha igen, akkor
milyenek, milyenek a muvel6desi lehet6segek, muko-
dik-e magyar muvel6desi egyeso.let,milyen a magyar
falvak vagy a vegyes lakossagu telepo.lesekena magya-
rok gazdasagi ereje, de legffikepp azt kellene felkutatni,
bogy a terepen a szervez6 munkaban kikre lehet sza-
mitani. Az lenne az idealis, ha az aktivistak kozott
egyenl6 aranyban lennenek jelen az id6sebbek es a fia-

\ talok. Az el6bbiek tekintelyt adnanak a szervezesnek,
az ut6bbiak pedig biztositanak a folytonossagot, es
lendo.letetadnanak a munkanak. A helybeli lelkes akti-
vistak ket okb61 nelko.lozhetetlenek. El6szor, mert
hasznos informaci6kkal szolgalhatnak a tOmb es az
anyaorszag segitseget nylijt6 magyarsaganak, hisz 6k
erzik es tudjak leghitelesebben az ott lak6k gondjait,
masreszt 6k azok, akik a terepen a leghatasosabban
tudnak cselekedni, mivel ismemek mindenkit es minden
kortilmenyt. Termeszetesen ezt a munkat nem lehet
egy-ket nap alatt osszecsapni. Egy bizottsagot kellene
letrehozni, amely szinten egy meghatarozott id6 alatt
osszegytijtene az itt felsorolt vagy a meg kib6vitett
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adatokat. Mindezt egy szakert6i esoport, amelynek
tagjait a tOmbes a Bansag ertelmisege kepezne, feldol-
gozna, valamint felvazolna a megoldasi lehet6segeket,
es mindezekr61jelentest adna egy tudomanyos erte-
kezleten. EITe termeszetesen legalkalmasabb volna a
Szeehenyi Istvan Strategiakutat6 es Fejlesztesi Intezet,
amely hazai es anyaorszagi palyazatok reven az anyagi-
akat is biztositana. A hatalomt61ugyanis ilyen segitse-
get nem lehet remelni. Meg szereneses dolog lesz, ha
nem gcitoljakmajd a munkat.

A bansagi magyarsag igenye1tkulturalis tamogatasa
ket esoportba oszthat6: kozvetlen, illetve eelzott, vala-
mint altalanos. Az els6, egy meghatarozott telepules
konkret oktatasi, miivel6desi es gazdasagi gondjait ki-
vanja megoldani. Az altanos pedig azokat a kisebbsegi
jogokat igyekszik kihareolni, ame1yeket az alkotmany
eddig is garantalt, de a helybeli basaskod6k soviniszta
magatartasa miatt nem sikerult megval6sitani, vagy
azokat, amelyeket a kulturalis auton6mia tervezete
szeimbavett, de meg ninesenek torvenybe iktatva.

A kozvetlen es eelzott segitsegnytijtas megval6sita-
sakor az lenne a eeIszerii, ha a tomb minden telepulese,
amelyben miikodik valamilyen miivelodesi egyesUlet,
felvallalna egy-egy bansagi sz6rvanytelepules kulturalis
istapolasat,es azt, bogy minden3 - 4. h6napban leg-
alabb egyszer valamilyen miisoITal vendegszerepel a
faluban. igy nem tOrtenhetne meg, bogy egyes szor-
vanytelepuleseken evekig, sot evtizedekig nines sem-
milyen magyar nyelvii kulturalis rendezveny. Mert na-
gyon j6 es szep dolog, ha a tombmagyarsag vclrosaies
falvai testvervarosi kapesolatokat epitenek ki az anya-
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orszag es Eur6pa mas telepuleseivel, de a sz6rvanyban
elokkel kotelessegiik lenne felvenni a kapcsolatot, mert
ez az egesz delvideki magyarsag megmaradasat szol-
gaIja. Kis torodessel azt is ellehetne erni, bogy a tomb
testvervarosainak vendegszereploi neha az
"istapolasukba vett" falvakba is elh'ltogatnak. igy a
pangasra itelt falvak is lassan bekapcsol6dhatnanak egy
osszmagyar kulturaIisverkeringesbe.

A segitsegnyUjtasnaktermeszetesen mas teruleteken
is miikodni kellene, f6leg a gazdasag teruleten. Itt elso-
sorban nem anyagi tamogatasra gondolok, hanem
szaktanacs adasara. Segitseget kellene nyUjtania gaz-

. dakorok es a beszerzo-ertekesitoszovetkezetekmeg-
szervezeseben, tanfolyamokat es ismeretterjeszto elo-
adasokat kellene inditani, mert az itt elok iskolazottsaga
nem megfelelo egy eur6pai felzark6zashoz, pedig ne-
kUnkkozosen kell belepnunk a fejlett Nyugat taboraba.
Ha ugyanis veszni hagyjuk a sz6rvanyt, bennunket is
veszni hagy az anyaorszag. A magyarsagnak arra kell
torekednie, bogy millet jobban fiiggetlenitse magat a
hatalomt6l, hisz mi csak morzsanyi segitseget remelhe-
tiink barmelyik szerb kormanyt6I. Ezert kellene szor-
galmazni a mellekjovedelem-szerzes lehetosegeit is,
mint pI. a gy6gynovenytermesztest, a meheszetet, a
premes es hobbi aIlatok neveleset stb., amely a nyugdi-
jasoknak is biztosithatna egy szolid megelhetest. Taje-
koztatni kellene a vameloirasokr6l, a gazdasagi leheto-
segekrol, a piackutatas eredmenyeiroI. Meg kellene
szervezni a gazda-tanfolyamokat, ahol a foldmiivesek
ertesiilhetnenek a korszerii termelesi folyamatokr6l, a
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Umyok szarmlra pedis gazdasszonykepzest kellene in-
ditani.

Az . altalanos segitsegny(IjtasnaIki kell harcolni a
becskereki es muzslai egyhazi diakkolIegiumok mellett
meg wbb kollegiumot, s nehany magyar tannyelvii aI-
talanos es kozepiskolM. Nem szabadna ugyanis elfo-
gadni, bogy pI. Toroktopolyan vagy Nezsenyben, ahol a
lakossag 60%-a magyar, megis a szerb nyelvii elemi
iskola a teljes, a magyar viszont csak negy osztalyos.
igy ne csodalkozzon senki gem, bogy a sziil6k mar el-
s6t61szerb tagozatra iratjak a gyermekeiket. Az is a mi
hanyagsagunk es felel6tlensegOnk, bogy pI. B6kan,
mivel nincsen magyar muvel6desi egyesiilet, a magyar
fiatalok a szerb egyiittesben lepnek fol, megfosztva
magukat meg az amat6r magyar muvel6desi lehet6-
segt61 is. Erthet6, bogy az ottaniak felnek kezdeme-
nyezni, ezert kellene a tomb magyar ertelmisegenek a
magyar politikusokkal, illetve a magyar pmok segitse-
gevel kezdemenyezni es az uj, magat demokratikusnak
nevez6 hatalomnaI kieszkozolni az onall6 magyar mu-
vel6desi egyesiileteket. A munka tobbi resze termesze-
tesen mar a helyi aktivistakra varna. A magyar tannyel-
vii iskolakat olyan szinvonalra emelni, es annyira von-
z6va tenni, bogy ne eshessen meg az a sajnalatos eset,
bogy a muzslai iskola szerb tagozatanak egynegyedet
magyar gyermekek kepezik, mert peldaul. Karpataljan
forditott a helyzet.

Mindenkepp sziikseges lenne gondozni es esetleg
felujitani a magyar tortenelmi kegyhelyeket, emlektab-
laval megjelolni a Bansag nagyjainak a sziil6hazat,
amelyeknek enged6lyezeset a miniszteriumnales a helyi
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hat6sagoknal a magyar partok vezet6segenek, esetleg a
Szechenyi Intezetnek vagy a Zentan most epiil6 Ma-
gyar Intezetnek kellene folvalla1nia.Mert nem lehetiink
annyira gondatlanok vagy tekozl6k, bogy az anyaor-
szag altal felkinalt ketmilli6 forintot az Aracsi Puszta-
templom konzervalasara csak azert ne lehessen felhasz-
nalni, mert a Tartomanyi Muemlekved6 Intezet nem
hajland6 kiadni az engedelyt. Az elemeri templom, az
aradi vertanu Kiss Em6 nyughelye is tatarozasra szorul.
A katolikus es reforrpatus templomok gondozasat az
allam nem hajland6 segiteni, pedig Magyarorszagon
allami segitseggel ujulnak meg a gorogkeleti egyhazi
ingatlanok, de itt nalunk is allami segitseggel epiilnek a
pravoszlav templomok. Tortenelmi nagyjainknak a
szobrait, tOrtenelmiink dics6 kegyhelyeit leromboltak,
martirjaink emlekere nem sziilettek uj emlekmuvek,
pedig ha egy kozossegnek nem adatik meg, bogy ujat is
alkosson, a regieket pedig apolhassa, akkor az hite-
vesztetten, az alkotas oromeb61 kirekesztve csak sor-
vad, es nem latva a jov6ben semmi remenyt, elvesz a
nepek elet-halal harcaban. Ezert lenne sziikseg letre-
hozni a delvideki muemlekved6 szervezetet, amely osz-
szefogna, s6t gyarapitana a ma is mukod6 ona1l6egye-
siileteket es koordinalna a tovabbi tevekenyseget. Fel-
terkepezne a meg meglev6 magyar emlekmuveket, em-
lekhelyeket, epiileteket, megallapitana az allapotukat,
megjelolne, bogy melyek szorulnak siirg6sjavitasra, hol
kellene emlektablat elhelyezni,mindezekhez beszerezne
az engedelyeket es termeszetesen az anyagi tamogatast
is. Ma mar az anyaorszag is kesz ilyen segitseget nyUj-
tani, de az itteni kormanynak is kotelessege, ha mar
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annyira igyekszik az eur6pai allamok kozossegebe,
bogy gondozza a kisebbsegek ertekes javait, hisz ez a
sajat erdeke is. Vegso ideje veget vetni annak a maga-
tartasnak, bogy csak sopankod6, nema szemleloi va-
gyunk targyi es szellemi javaink pusztulasanak. Ezzel
kapcsolatos az az igeny is, miszerint haladektalanul
letre kell hozni a Delvideki Magyar Dokumentaci6s
Kozpontot is, es szervezetten begyiljteni minden erre
erdemes anyagot: helyi kiadvanyokat, monografiakat,
plak<itokat,meghiv6kat, musorfuzeteket, helyi es isko-
lai ujsagokat, egysz6val minden hungaricumot, mert
ezek, mivel az erre hivatott intezmenyek ezt nem haj-
land6k vegezni, elvesznek a kutat6k, az ut6kor, s az
egesz magyarsag szamara. Erdemes lenne azon is el-
gondolkozni, bogy az ertekeink megorzese, s alkot6-
eronk igazolasa erdekeben, letre lehetne-ehozni egy, a
Delvideki Magyar Kepzomuveszek Galeriaj<itZentan a
Magyar Intezetben vagy Szabadkan, esetleg
T6thfaluban oly m6don, bogy a felkert, ma elo muve-
szek egy-ket munkajukat a galerianak adomanyoznak,
hisz ez az 0 erdekUk is lenne. A raktarakban vagy al-
kalmatlan helyen orzott hagyatekokat, mint peldaul a
temerini iskolaban tarolt Baranyi Karoly alkotasait vagy
Almasi Gabor hagyatekat pedig megszerezve, itt melt6
helyen lehetne kozkinccse tenni. Az is remelheto, hogy-
ha a galeria letjogosultsagot nyer, akkor lesznek olya-
nok is, akik a gyiljtemenyiiketa keptarrahagyjak vagy
azt szponzoraljak. Remelem, az ajanlatom majd meg-
ertesre talal.

Mindenkepp sz61ni kell meg egy fontos dologr61,
amit tisztelettel a Szechenyi Istvan Strategiakutat6 es
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Fejlesztesi Intezet munkaprogramjaba ajaruanek. Mint
ismeretes, a delvideki magyarsaggal kapcsolatos intez-
menyek mar tObbmint otven eve a "testveriseg-egyseg"
jelmondat szellemeben mukodnek, amib61 csupan az
"egyseget" voltak hajland6k teljesiteni. A jugoszlavsag
egyseges karamjaba terelni a kisebbsegeket, f61eg a
magyarsagot. Ezek az intezmenyek minden evben az
alapit6nak beny(Ijtjak az evi beszamo16jukat, amit az
alapit6 tanacsa rendszerint vita nellilll elfogad. En meg
sohasem ertesiiltem olyan esetr61, amikor peldaul a
Szabadkai Kepvise16Testiilet mint alapit6, kiegeszites-
re visszautalta volna a radi6, a leveltar vagy a muzeum
jelenteset. Ezek, az onmagukr61 sz616 beszamo16k,
termeszetesen sohasem a magyarsag szemszogeb61
ertekelik a teljesitmenyiiket.Ezert szamunkra hatvan ev
titan mar vegteleniil fontos lenne megvizsgalni es erte-
kelni a mi ertekrendszeriink szerint is azt a munkat,
amit ezek az intezmenyek vegeznek. Megvizsgalni,
hogy pI. az ujvideki Vajdasagi Muzeum mennyire gyiijti
a magyar targyi emlekeket, a leveltarak mikent 6rzik a
rank vonatkoz6 dokumentumokat, a szabadkai s az
ujvideki radi6 vagy a teve, mennyire erositi a magyar-
sagtudatot, az oktatasi intezmenyeink milyen magya-
roknak nevelik a fiataljainkat. Minderrol jelentest kelle-
ne kesziteni, es ezt nyilvanossagra is hozni. Az Aracs
foly6irat szivesenkozolne ezeket az ertekeleseket.

Vegezetiil es inteskent az ,,6rzoknek" megallapit-
hat6, hogy a sulyos helyzet ellenere a tovabbiakban is
mindent meg kell tenni a bansagi magyarsag megmente-
se erdekeben, meg a kilatastalannak tuno helyzetekben
is, mert a sors kiszamithatatlan es neha meglepo fordu-
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latokat produkal. Ismet Nemeth Laszl6 gondolatcit
idezve: "Ha megcsonkitanak, szet is szabdalnak vagy
masfelekepp helyeznek gyamsag ala: az ontisztulas utja
nyitva all eI6ttilnk".
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