
Huszagh Endre felslOlalasa
En a tbbbseg es a kisebbseg viszonyar61 szeretnek

sz6lni neh{mymondatot. Engedjek, meg, hogy ezzel
kapcsolatban neh{mymondatot mondjak magamr61is.

Becsen n6ttem fel vegyes kbrnyezetben. Az elemi
iskohit es a gimmizium als6 osztalyilt magyar nyelven
vegeztem, az els6 nyolc evet, a f6gimnaziumot es az
egyetemet, valamint a magiszteri diplomamat szerb
nyelven szereztem meg.

Alkalmamvolt, mint becsei lakosnak, gyermekorom
6ta egeszen a mai napig, mind a ket nernzet kepvisel6i-
vel kapcsolatban lenni. Rengeteg pozitiv es negativ
benyomast szereztem.
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Az id6sebbek tudjak, hogy a negyvenes, o~venes,
hatvanas evek milyenek voltak a magyarsag szamara,
egy olyan fiatal szamara, akinek iskolaba kellett jarnia,
e16bbmagyar, aztan szerb nyelven. Mennyi serelmet es
megalaztatast kellett egy kisebbsegi csoport tagjanak
elviselnie.

Ha valamennyire valtozott is a helyzet, ezek a ko-
riilmenyek gyakorlatilag mind a mai napig megmarad-
tak. (A biografiamhoz talan az is hozzatartozik, hogy
harem magyar partnak is tagja voltam. Kett6b6l kizar-
tak, egyet en hagytam ott)

Regen foglalkoztat a kerdes, hogy hat igen, nagy
igazsagtalansagok tOrtennek a kisebbsegiekkel kapcso-
latban, de lehet e ez ellen tenni valamit? Persze, nagyon
sokat vartam politikai teriileten, hogy majd jelent6s
valtozasok lesznek. CH-hat ewel eze16tt alakitottam
Becsen egy civil szervezetet, ket nyelven: Demokratski
Forum, Demokrata Forum, amely megpr6balt ktilonfele
e16adasokat, osszejoveteleket szervezni olyan kenyes
temakr6l, mint a szerb-magyar kapcsolatok, amit kozos
gytilekezet hallgatott vegig. Sokat dolgoztunk ezen a
teren, sok mindent megtartottunk. El kell viszont mon-
danom azt is, hogy a haborUtitan ez a kezdemenyezes,
a szervezet erdek16deshianyabanlassan megsziinik.

Visszaterve az alaptemara, ugy gondolom, follies
kerdes, hogy a kisebbseg, akar a magyar, akar mas ki-
sebbseg, hogyan viszonyuljon a tObbseghez, milyen
hozzaallast tanusitson. A problema megoldasa els6sor-
ban a tObbsegre tartozik, az koteles megoldani a dol-
gokat, de ugy gondolom, hogy a kisebbsegnek is egy
nagyon follies kerdese ez.
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Azt hiszem, kiikmfele felmeresekr61olvashattuk is a
sajt6ban, bogy a szerb nemzetnek a kisebbsegek kozOl
a magyarr61van a legjobb velemenye. Minden nepcso-
port alacsonyabb szinten van, mint a "mennyeinep", de
talan a magyar valamivel jobb a tObbinel. Tehcit bizo-
nyos szimpciticitis lehet neha a tobbseg tagjait61hallani,
lcitni.Ennek ellenere ebben a tarsadalomban meg sokaig
f6nn fog allni az, bogy van alacsonyabb niv6ju es van
magasabb szintu nep, a "mennyei nep", amely most
hatalmas csapast kapott.

Tudnunk kell azt, es tudjuk is ezt mindannyian,
bogy a szerb nepnek keresztiil kell menni egy meta-
morf6zison, ami hosszu ideig fog tartani. A szerbek
legnagyobb resze meg mindig Milosevicet, Kostuniccit
tartja kovetend6 peldanak. Tehat 6riasi valtozason kell,
bogy keresztiil menjenek, mert csak a valtozasok titan
lehet bejutni Eur6paba. Ez nagyon keseru pelda lesz.

A masik oldalr61,hala Istennek, itt vagyunk mi ma-
gyarok, akik pozitiv valtozason. mehetiink at, olyan
ertelemben, bogy az anyaorszagot gyarapodni latjuk, s
val6szinu az els6k kozott fog bejutni az Eur6pai Uni6-
ha. Ennek a ket nepcsoportnak az ellentetes iranyil fej-
16des ellenere a kovetkez6 tiz evben valahol meg kell
talalnia az egyiittmukodest...

Rengeteg problemar61, rengeteg feladatr61 beszel-
tiink, amelyeket nekiink kisebbsegieknek meg kell,
bogy oldjunk. Sz6 volt az el6bb az oktatasr61, ami az
alapvet6 feladatok egyike. Velemenyem szerint is a
legels6 feladatunk az volna, bogy kidolgozzunk, reali-
zaljunk egy olyan oktatasi strategiat az itteni magyarsag
reszere, amelyre mar van anyag, negy-ot eve ellett ke-
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szitve, sajnos elsikkadt egy magyar politikai szervezet-
ben. Ezt fel kellene, fellehetne haszmllnunk,bogy ma-
gyar szellemu oktatas legyen a Vajdasagban a magyar
diakok szamara.

Meg egy temar61 szeretnek meg nehany sz6t mon-
dani. Szerintem a legfaj6bb es legnagyobb gondunk az
apatia, az elkeseredes, a letargia, ami nem tudom hany
eve, lehet bogy 80 eve stijtja ezt a magyarsagot, meg
talitn mas kisebbsegeket is. Ennek egyik aka a kisebb-
segi sors maga, a masik a kisebbsegre gyakorolt nyo-
mas a tObbseg reszer61. Ennek a celja az, bogy perfid
vagy kevesbe perfid m6dszerekkel bizonytalanna tegye
a kisebbsegeket, minel nagyobb mertekben elvegye az
onbizalmukat.

Vannak pozitiv fejlemenyek is. A stMustOrveny
olyan tOrtenelmi lepes, amely alapjM kepezheti annak,
bogy a kisebbsegben el6k, a Karpat-medencei magyar-
sag a magyar nernzethez tartoz6nak erezhesse magM.

Gyakran hallunk olyan velemenyeket, bogy nem az
a follies, bogy a gyerekem kap 20 ezer forintot, ennyit
vagy annyit, hanem az, bogy a zsebemben van az iga-
zolvany, ami azt igazolja, bogy a magyar nernzethez
tartozom. Nem szabad ennek a fontossagM lebecsul-
nunk.

Ha a magyarsag tovabb fog gyarapodni, els6sorban
az anyaorszag, azon az titan, amelyen elindult, ha fol
tudja karolni a kisebbsegben e16magyarsagot, ez hoz-
zajarulhat ahhoz, bogy a kisebbsegben e16 magyarsag
megmaradjon magyarnak.
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