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Hozzasz6hisom az oktatasiigyhoz, els6sorban a fel-
s60ktatashoz kapcsol6dik. Melysegesen egyetertek
Egyed Alberttel abban, bogy els6dleges strategiai ker-
desiink a magyar fels60ktatas itt a Delvideken. Es ha
ezt hamarosan nem targyalja meg, javaslatom szerint a
Szechenyi Istvan Strategiafejleszt6 Intezet, akkor tev-
utra fog menni ez a legujabb elkepzeles. Nem az anya-
orszagi kormanyvaltas miatt, mert azt hiszem, az el6z6
kormany is es bizonyara ez is a helybeliekre, a delvide-
kiekre fogia bizni, bogy hol es kivel alakitja ki a fels6-
oktatast. Es itt latom a legnagyobb gondot. Ertekel-
niink kellene a nem oly reg kialakitott uj, szerintem
teves osztondij-politikat is, nehogy a magyarnyelvii
fels60ktatasunk is ilyenvakvaganyra fusson. Nem akar-
nek itt szamos ervet f6lhozni, csak egret hangsulyoz-
nek, ami epp a mai delel6tti tanacskozason is elhang-
zott. Nem emlekszem mar, bogy ki mondta, de azt hi-
szem, t6bben is mondtak, bogy szerb gyerekeket osz-
t6ndijaztak magyarorszagi ad6fizet6k penzen. Ezt meg-
engedhetetien biinnek tartom, es azt hiszem, bogy so-
kan ezt partpolitikai kerdesnek tekintik. Es ha ebben a
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kerdesben nem hhunk tiszt{m,es nem bntiink kristaly-
tiszta vizet a poharba, akkor eljMsszuka jbv6nket es a
jbv6 generaci6k jbv6jet. Hiszen itt mar elhangzott ok-
tatas iigyben szamos kerdes, javaslat, iskolabusz, kolle-
giumok, de ha a sziil6 nem latja az erdekeltseget es nem
latja a legmagasabb fokot az anyanyelviioktatasra, ak-
kor azert iratja mar 6vodat61, az els6 osztalyt61, mar
elemi iskolM61szerb tagozatra a gyereket, ha akarja,
bogy egyetemre menjen, bogy minel jobban tudjon
szerbiiI.Es hiababeszeliinkmi itt tudatr61,meg hiaba .

szajk6zzuk, bogy eddig rosszabb volt a helyzet, mert
nem is beszeltiink r61a, de az erdekeltseget kell megta-
lalnunk. Es els6sorban a magyar szellemisegiies bnall6
rendszerii oktatast (es a szinvonalat) kialakitani.

Azt hiszem, ezt nehany ertelmisegi mar leirta, el-
mondta, a politikusok kbreben ez azonban siiket fulekre
talalt. Miert? Az ertelmisegiek kbzbtt is nagyon sokan
ezt a kerdest a sz6nyeg ala sbprik, mert a sajMerdekii-
ket nezik.

Egyed Albert hangoztatta, bogy objektiv kriterium-
rendszert (ha j61 emIekszem szavaira) kell kidolgozni,
ami alapjan majd meg lehet allapitani, hogyan lehet leg-
celszeriibben az anyaorszagi tamogatas eszkbzeit a
legmegfelel6bb celra hasznositani, marmint a magyar
nyelvii fels6oktatasra.

Azt hiszem, bogy itt is nagyon kell vigyazni, nehogy
tevUtra jussunk. Csak egy peldM hoznek feI. Politiku-
saink kitalaltak, bogy a magyar nyelvii tanit6kepzesnek
Zomborban lesz a legjobb helye. Hiaba kardoskodott
egy ertelmisegi reteg, bogy a megfelel6 helyen, olyan
kbrnyezetben kell kialakitani, ahol a magyarsag el, inf-
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rastrukturaja megvan. Evek medd6 vitai multak el, ge-
neraci6k vesztek el, mire bebizonyosodott, bogy mig
Zomborban negyen, oten, tizen iratkoztak be, most ne
keIjek t6lem a pantos szamot, ahogy Szabadkara hoz-
tak, Szabadkan megtelt a tagozat. Most nem a lokaci6t
mondtam ki, hanem a hatteret. Tehat arra kell vigyazni,
most ha ezt a strukturat nezem, bogy hollehetne jobb,
hol vannak a legmegfelel6bbfeltetelek a magyar nyelvii
fels6oktatas kialakitasara, akkor lehet, bogy a doktori
titulussal rendelkez6 magyar egyetemi tanarok egy he-
lyen tOmortilnenekUjvideken, de kerdes, bogy milyen
egyetem hozhat6 ezzel a struktUravalletre. Tehat azert
sziikseges ezeket a kerdeseket melyen, 6szinten atte-
kinteni, strategiat kialakitani, es ugy kidolgozni egy
tervet. Persze a politikusok nelldil nem lehet, meg a
leend6 Nemzeti Tanacs nelldil gem,mert akkor ket par-
huzamos vaganyon futna a dolog. Azt hiszem, ezekkel
a kerdesekkel szembesiiliink kell 6szinten. Csak egy
pelda: dr. Agoston Mihaly evekkel ezel6tt, nem akarok
most szamot mondani, de tObb mint tiz eve kidolgozta
az ona1l6magyar nyelvii oktatasi rendszert az 6vodat61
az egyetemig. Kerem szepen, azt miert nem tudjuk
megval6sitani? Se lepesben, se strategiailag, se egyete-
mesen, pedig most mar itt van, eljutunk addig a szintig,
bogy ime a fels6oktatast is ki kene epiteni.

Hazug felelem, bogy ezt nem lehet megoldani
ona1l6magyar tantestiilettel, iskolaigazgat6val, ez nem
igaz. Ez epp olyan hamis felelem, mint amikor a millen-
nium, a honfoglalas es egyeb nagy jubileumunk alkal-
maval a delvideki magyarsag nem volt kepes egy szob-
rot allitani, mert att61 felt, bogy a szerb hatalom majd
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ledonti. Hat ahol sikeriilt egy pici, kompromisszumos
felmegoldas, peldaul a kaponyai emlekmu, ott nehany
politikus (akkor meg en is politizaItam,engedjenek meg
ennyi ondicseretet), igenis az asztalra vertiink, es azt
mondtuk, hat akkor dontsek le. Es nem dontOttek le.
Tehat sajat amyekunkt61 megijediink, es nem meriink
strategiai lepeseket tenni. Ezert javaslom, bogy meg a
trianoni tema elott, ha van ereje ennek az Intezetnek,
bogy ezt val6sitsa meg legalabb egy ilyen oszinte ta-
nacskozas erejeig, hiszen osszejonni es egymast vallat6-
ra fogni, azt hiszem nem sokba keriil, de a hatasa az j6
vagy rossz iranyba, azt hiszem, vegzetes vagy pedig
elobbre vivo lehet.

Koszonom szepen figyelmiiket!


