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Sajt6visslhang
FriedrichAnna: Egyedulnem megy
T6thfalusi szellemi muhely magyarsagunkr61
Valaki kiszamolta, bogy az Illyes Kozalapitvany budapesti f6kurat6riumanak iilesen, 0,8 perc jut egy-egy
program penzelesenek a megitelesere. Ennelfogva a
vajdasagi. segelyezest illet6en azokon mulik minden,
akik az itteni alkurat6riumban ulnek. Dj fogalmat is
megismerherunk: az etnobiznisz, az etnokorrupci6 fogalmat. Az anyaorszagi tamogatasi politikaban egyes
alapitvanyok es intezmenyek a hataron tuli klienturajukkal annyira belteIjesse vaItak, bogy szinte maffiaje1leget oltottek. Ekozben, ha Magyarorszag az Eur6pai
Uni6 tagja lesz, es a szomszedos orszagainak is sikerul
bejutni acta, a kisebbsegi magyarsag kerdesei akkor gem
0ld6dnak meg. Mert: - Minden magyar nernzeti kozosseg onbecsiiIesenekaz alapjat a gazdasagi er6 hataroz-

za meg - mondta ki dr. Egyed Albe!1,a Magyar Mii-

vel6desi Intezet vezet6 munkatarsa szombaton
T6thfaluban, A magyarsag helyzete a XXI. szazadban
temara megtartott tudomanyos tanacskozason, amelyet
a helyi szekhelyii Szechenyi Istvan Strategiakutat6 es
Fejlesztesi Intezet szervezett meg a nemregiben atadott

t6thfalusiuj kollegiumiepiiletben,abol - ahogyanUtasi
len6 atya, a Szechenyi intezet alapit6ja, T6thfalu lelkipasztora is fogalmazott: ez az osszejovetel is
Lakitelekhez, Illyefalvahoz, Szovatahoz es Lendvahoz
hasonl6an, vajdasagi es magyarorszagi el6ad6k resz-
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vetelevel egy sajeitosszellemi miihely megalapozaseitis
szolgaIta.
EIs6 ilyen tanacskozas !even a vajdasagi magyarsag
sorskerdeseir61,illett es kellett a multba is visszanylilni.
Err61 dr. R6di Sandor tartott el6adast, megallapitvan,
bogy bakot 16ttek azzal az allitassal, bogy a terseg stabilitaseita kisebbsegi auton6miatOrekvesekveszeIyeztetik. Szerinte ez eppen forditva van: a terseg stabilitaseit
a kisebbsegek helyzetenek rendezetlensege veszelyezte-

ti, a megoldastpedig - a teriiletirevizi6lehet6segenek
a hianyaban- eppen az auton6miakmegadasajelentene. S mi lenne a realitas:
-

Perikleszkorabanannyianeltek G6r6gorszagban,

ahany magyar van ma Vajdasagban. Es micsoda paratlan kulturat hoztak letre! A honfoglalas'gem volt akarmilyen tett a magyarsag eleteben. Es ezt a tOrtenelmi
tettet nagyjab61annyian vittek vegbe, ahany buslakod6
magyar teblabol itt a Delvideken...
Az 6kori g6r6g6k is, a honfoglal6 magyarok is tudataban voltak valaminek, ami rank nem jellemz6. K6z6ssegben eltek. Tudtak, bogy egymasra vannak utalva.
Mi viszont kizar6lag auton6m emberkent akarunk boldogulni, a k6z6sseg tagjakent viszont nem talaIjuk se
helyOnket, se szerepk6riinket, marpedig egyedul nem
megy - mondta dr. R6di.
Rogy milyenekvagyunk val6jaban, arra vonatkoz6an tObbaltalanositast vonhatunk le a 90-es evek elejet61
Magyarorszagon es a szomszedos orszagokban el6
magyarok k6z6tt vegzett kutatasok, felmeresek adataib61. Dr. Gereben Ferenc, a budapesti pazmany Peter
Katolikus Egyetem tanara - kisebbsegszociol6giates
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kulturszociol6giat is tantt - a milyenek vagyunk kerdeset Luxemburg peldajaval vezette be, bemutatvan egy
XV. szazadi g6tikus epulet homlokzatat, ahol az erkelyen evszazadokon at relive 6rzott es meg6rzott felirat
allt: Mir wolle blelwe wat mir sin. Aminek mai megfelel6je: Azok akarunk maradni, akik vagyunk! Ez a vajdasagi magyarokra vonatkoztatva azt jelentene, bogy a
vajdasagi identitas nem zfuja ki a nemzeti, a felekezeti
stb. identitast. Hiszen millet gazdagabb kot6desi hal6zata van egy embernek, annal szilardabbanall a laban!
Nos, azert erdemes betekinteni az emlitett felmeresekbe, hiszen erdekes adatokkal szolgalnak kot6deseinkr61.Arra a nyitott kerdesre, bogy mit jelent magyarnak lenni, els6sorban a vajdasagiakon erz6dott a kizar6lag negativ elmeny (7,4 szazalek). A nemzeti hovatartozast a kozos anyanyelv es vallas altal a vajdasagiak
28,2 szazaleka elte meg (az anyaorszagi mutat6 9,6
szazalek).
- A magyar kultUralis identitast ujb61 felismerte a
vajdasagi magyarsag. Mikozben a tit6i korszakban itt
mar olvastak az ElfUjtaa szel es mas hasonl6 regenyek
forditasat, addig Magyarorszagon azokat most olvassak, a vajdasagiak pedig visszaternek J6kaihoz
mondta Gereben Ferenc.
- A magyarsag identitastudata kifejezetten kulturalis
jellegil, a legfels6bb eleme a nyelv. A magyar identitastudat erzelmi elemei fokozatosan hatterbe szorulnak
es er6sodik az osszetartozas tudata.
A kutatasokb61 kiderult, bogy a magyarsaghoz tartozas szempontjab61a legfontosabb szimb6lum a himnusz, majd a zaszl6 es a Szent Korona kovetkezik. Er-
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dekes eredmenyt hozott azonban a tOrtenelmi nagyokhoz vale viszonyuUlskerdese Vajdasagban. A mintegy
550 megkerdezett koziil no-en az else helyre Titot
helyeztek, s igy Szent Istvan a masodik helyre keriilt
93, Miltyas kiraIy pedig a harmadikra 54 szavazattal.
Kossuth, Szechenyi, Petofi, Hunyadi Janos jovallemaradtak Tito mogott.
Lesujto az is, bogy a jelenlegi anyanyelv-hasznalati
lehetosegeket figyelembe veve minden teren Vajdasagban mertek a ~egalacsonyabbertekeket: a hatosag elott
anyanyelvet a magyar lakossag 11 szazaleka hasznalhatja, a bevasarlaskor 35 szazaleka, a munkahelyen 43
szazaleka.
Mindezek utan Egyed Albert gondolatait erdemes
idezni:
-

A termeles,a hit, a szellemharomszogetestesiti

meg a kisebbsegi magyarsag megmaradasilt, ezert Magyarorszagon ujra kell gondolni a tamogatasi politikilt,
vegig kell gondolni az uj strategiakat, azokat, amelyekkel elerkezhetiink az autonomiahoz es a hatekonyabb
egyi1ttmukodeshez.Letsziikseglet a magyar kozossegek
onfenntarto kepessegenek a fokozasa, de kiilon odafigyelest igenyelnek a szorvanytelepulesek, a varosi lakotelepi (roman, szlovak, szerb) tOmegben elo szorvany-magyarok. Vajdasagban meg kell csinaIni a magyar felsooktatasi intezmenyt, de itt is lehetseges lesz
az egyhazi es alapitvanyiiskolak letrehozasa.
A tanacskozas jellegenel fogva Tothfaluban sok
konkret kerdes es javaslat is elhangzott: az anyaorszagi
tamogatas ne nepjoleti iranyil legyen, olyan nevelest
kapjon a magyar ifjusag, bogy magyarra valjon surgo166
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sell tegyiink valamit a magyar fiatalok felsooktatasi
kepzeseert, hiszen jelenleg a Szerb Koztarsasagban az
egyetemistak 1,5 szazaleka magyar, mikozben a lakossag aranya megkozelitoleg 3 szazalek;.
Az adatok, gondolatok uj strategiak kidolgozasahoz
szolgalnak alapul, a mostani tanacskozasnak tehilt
szOksegszeriifolytatasa is lesz T6thfaluban. Annat inkabb, mert egyre idoszeriibb az elkobzott magan- es
egyhazi vagyon visszaszarmaztatasa, amitol a gazdasagi
alapok erositeset is varhatjuk. Mert mindennemii nemzeti jelleg tekinteteben ehhez a temahoz kell visszaterniink: a megfelelo gazdasagi alapok megteremtese es
gazdasagi versenykepesseg nelkiil, az adomanyokt61,
sikeresebb vagy kevesbe sikeres tamogatasi strategiakt61 val6 fuggosegben onbizalmunkat es onbecsiiIesiinket elveszitve keptelenek leszOnk megmaradni annak,
akik (meg) vagyunk.
(Csaladi Kor, 2002. malus 30.)

Szloboda Jfmos:
,

Tudomanyos talalkoz6 T6thfaluban
Gondolatebreszto eloadassorozat
A mutt het vegen, pontosabban majus 25-en, penteken hasznos es sikeres talalkoz6n vehetett reszt az
a mintegy felszaz delvideki/vajdasagi magyar ertelmisegi, aki eleget tett a szervezok: dr. H6di Sander, a Szechenyi Istvan Strategiakutat6 es Fejlesztesi Intezet
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igazgat6ja, valamint ft. Utasi Jen6, a Logos omill6
Grafikai Muhely igazgat6ja szives meghivasimak, es
nagy erdekl6dessel kiserte figyelemmel a Nemzet es
haladas. A Magyarsag helyzete a XXI. szazadban cimen
megrendezett tudomanyos tanaeskozas e16adasaitvagy
azok egy reszet Ez ut6bbi megjegyzest az indokolja,
hogy a meghivottak egy resze egyeb elfoglaltsag miatt
nem minden e16adast tudott meghallgatni, vagyis az
egesznapos e16adassorozatnakvagy a dele16tti,vagy a
delutani reszen vehetett esupan reszt, ami megint esak
azt bizonyitja, hogy a madaehi szenteneia "sok az eszkim6, es keves a f6ka" nalunk forditva igaz: a szerteagaz6, bokros tenniva16khoz kepest bizony kevesen
vagyunk!
Sajnos, ez volt a helyzet a tanaeskozas e16ad6ivalis:
a bejelentkezett tizenegy neves tud6sb61, a magyarsagkutatas kiva16szakemberei koziil vegiil is esupan hatan
tartottak meg sikeres e16adasukat, aminek ugyanakkor
megvolt az az e16nye,hogy tObbid6 jutott a vitara es a
sziinetekben a kotetlen beszelgetesre.
Utasi atya iidvoz16 szavai titan bevezet6 e16adasaban (Kisebbsegi sorskerdesek a XXI. szazad elejen)
H6di Sander reszletes attekintest adott a tanaeskozason
sorra keru16 temak kiilOnfeleaspektusair61 es a felmeru16 kerdesek megoldasi lehet6segeir61. KiilOnosen
figyelemre melt6nak tartom azt a hater megallapitasat,
hogy a delvideki magyarsagnak az elm6lt evtizedben az
anyaorszag reszer61 tOrtent anyagi tamogatasa elhibazott strategiai megoldas volt, mert a szoeialis (ertsd:
nepj61eti) gondok megoldasa a hataron t61r61egyreszt
lehetetlen, masreszt nines hatassal a nemzeti identitas168
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tudat er6sitesere. A helyes megoldast a kisebbseg kollektiv, els6sorban civilszervezet tamogatasaban kell
keresni.
Pecze Ferenc, Peterreven szOletett, de Budapesten
el6 tud6s A koronatanok a Duna-taji orszagok alkotmanytorteneti forrasaiban cimii el6adasaban figyelemre
meIt6 parhuzamot vent a magyar Szent Korona es mas
kozep-eur6pai orszagok legfObbaIlamijelkepenek tortenelmi szerepe es kozjogi helyzete, jelent6sege kozott.
EIgondolkodtat6 az az aItala levont kovetkeztetes,
bogy mig szomszedaink keves kivetellel elmarasztaljak
a magyar tudomanynak es kozgondolkodasnak a Szent
Koronaval mint a magyar allam es nemzet legf6bb jelkepevel kapcsolatos nezeteit, addig a sajat, csaknem
azonos tartalmu vagy nagyon hasonl6 felfogasukat a
sajat allamisaguk szimb6lumat illet6en teljesen helyesnek es elfogadhat6nak tartjak.
Gubas Jen6 a t6le megszokott alapossaggal es
reszletesseggel elemezte a
pusztul6 bansagi
sz6rvanymagyarsag helyzetenek k6rkepet Mint oldott
keve... Helyzetjelentes a bansagi magyarsag sorsar61 es
jov6beni eselyeir61cimii el6adasaban, Gereben Ferenc
budapesti kutat6 egy identitas felmeres eredmenyeit
tarta a hallgat6sag ele A Karpat-medence magyarsaganak nernzeti es kulturaIis identitasa cimii el6adasaban.
A killOnfele gratikonok es diagramok ahal rendkiviil
szemIeletesse tett tenyfeltaras soran megdobbent6
adatkent ertesiilhettiink arr61, bogy a sok tekintetben
meg az anyaorszaginal is er6sebb nernzettudattal rendelkez6 delvideki/vajdasagi magyarsag nernzeti tortenelmiink ismeretenek aspektusaban mennyire elmarad
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mas orszagok magyar nemzetreszei mogott: A magyar
tOrtenelem nagy alakjaira vonatkoz6 kerdesre ugyanis
megkerdezett foldijeink tObbsege Josip Broz Tit6t tette
az elso helyre! A felmerest vezeto kutat6 azert kozolte
megnyugtatasunkra, bogy "tOrtenelmiink legnagyobb
alakja", a "felszabadulas" utani orszagepitest 6riasi nep
es magyarirtassal megkezdo marsall j6 tarsasagba keriilt: utana a masodik helyen rogtOn Szent Istvan kovetkezik Vajdasag magyarjai tOrtenelmi tudataban.
(Annak idejen legdemokratikusabbnak kikialtott iskolaztatasunk biine!)
Egyed Albert Budapestrol A magyar nemzeti kozossegek miivelodesi strategiaja magyarorszagi nezopontb61 cimmel tartott nagy informaci6s ertekii eloadast, melynek soran magasra ertekelte sziikebb pMriank egyre fogyatkoz6 magyarsag{makkulturalis teljesitmenyet.
Vegiil Kocsis Mihalynak, a szabadkai Szechenyi
Istvan Altalanos Iskola igazgat6janak erdekfeszito eloadasat volt alkalmunk meghallgatni A XXI. szazad kihivasai az oktatasban cimen.
Remeljiik, az elhangzott tartalmas es gondolateb.reszto eloadasokkal alkalmunk lesz konyv alakban is
megismerkedni. A tanacskozas resztvevoi szombat este
Zentan megtekinthettek Beremenyi Geza Hidember
cimii filmjet, masnap pedig ketnapos kirandulasra indulhattak a Vaskapu es Galamb6c (Golubac) varanak

megtekintesere.

.

(Tiszavideki Heti, 2002. malus 29.)
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Gergely J6zsef
Az identitastudat nern egyenlo
a nernzettudattal
A Szechenyi Istvan Strategiakutat6 Fejleszt6 Intezet szervezeseben szombaton egesz napos tudomanyos
tanacskozas zajlott T6thfaluban. A hallgat6sagot es a
szakel6ad6kat a hazigazda neveben els6kent Utasi Jeno plebanos koszontOtte, majd H6di Sandor, az Intezet igazgat6ja a Kisebbsegi kerdesek a XXI. szazad
elejen cimet visel6 bevezet6 el6adasa el6tt nehany sz6ban ismertette az intezet eletre hivasfmak a koriilmenyeit es a jelenleg is foly6 kutat6munka lenyeget.
- A jelenleg fut6 programok egyike a vajdasagi magyarsag tudast6kejenek, szellemi kapacitasanak az oszszeirasa, egy regiszter elkeszitese, hiszen a jov6 a tudas
alapu tarsadalome. A masik program az elkobzott egyhazi es kozjavak, a privat tulajdon szambevetelehez
kapcsol6dik. Folyamatban van egy ifjusagkutatasi, csaladkutatasi projektum, asszimilaci6s vizsgalatokkal
foglalkozunk. Ha minden j6l megy, akkor T6thfaluban
hamarosan akar egy eur6pai tipusu nepffiiskola is meg-

kezdheti a miikodeset- mondta tObbekkozott H6di
Sander.
.",
Pecze Ferenc budapeii el6ad6 A koronatanok a
dunataji orszagok alkotmanytorteneti forrasaiban cimmet tart ott erdekes el6adast. 0t kovette a szinten budapesti Gereben Peter (Gereben Ferenc. A szerk. megjegyzese), a pazmany Peter Katolikus Egyetem Bolcseszettudomanyi Karanak tanara, aki behat6an kutatja
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es tanulmanyozza a hataron tuli magyarok szociol6giajeit. A vajdasagi magyarsag identitastudataval kapcsofates rendkiviil tanulsagos felmeresr61 szamolt be a
hallgat6sagnak. Az identitastudat Rem egyenlo a
nemzettudattal, letezik csaladi, egyhazi, tajhoz es videkhez sib. kot6d6 identitastudat. A felmeres soran 565
szemelyt kerdeztek ki.
A felmerest - amely lapunkban reszletesebb ismer-

tet6t is megerdemel- az el6ad6reszletestanulmanyban
adja kozre, de roviden a kovetkez6keppen foglalta oszsze: A jugoszlaviai Vajdasag er6sen fogyatkoz6 magyar
lakossagaban 2000 majusaban, a Milosevic-rendszer
bukasa el6tt egyarant megfigyelhet6k a boruleitas es a
megfelemlitettseg, valamint a helytallas, az identitashoz
es az identitast er6sit6 kulturalis elemekhez (anyanyelv,
vallas, anyanyelvioktataskultura stb.) val6 ragaszkodas

fokozott jelei. A vajdasagimagyarok- specialismegpr6baltatasaikellenere- sok hasonl6vonastmutatnaka
kozep-eur6pai terseg tobbi magyar nepcsoportjaval.
Lelkiallapotuk egyes valtozasi tendenciai is altalanos
jegyeket hordoznak: az identitas emocionalis tartalmanak csokkenese es egyben tudatosabba valasa, az onkep
"feljavitasa" az orszagos meretu "hazafogalom" helyett
a lokalis es regionalis kot6desek er6sitese, a tortenelmi
vonatkozasi pontok hasonl6 ertekrend alapjan torten6

kijeloIesesib. Masreszt viszont - sajeitosjelleggel megjelenik a diszkriminaci6 fokozott erzekelese, a hetkoznapi anyanyelvhasznalat viszonylagoS' korleitozottsaga, a j61 erzekelhet6 alkalmazkodasi keszseg, valamint a felelem is. A vajdasagi magyarok, ha a sajat jov6jiikre nezvest nem is, de a kozep-eur6pai magyarsag
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STRATEGWFUZETEK-l.

eselyeit illetoen erosen bizakod6ak. Ketseg es remeny,
menekUles es regionidis kotodes, felelem es megerositett identitas - mindez egyiitt jellernzi a vajdasagi magyarsag kozelmultbelitudati allapotat.
Egyed Albert Budapestrol A magyar nernzeti kozossegek miivelodesi strategiaja

- magyarorszagi

nezo-

pontb6l cimmel tartott osszefogla16 eloadast. Gubas
Jeno irasat a szerzo egeszsegi allapotara va16tekintettel Gubai Agota olvasta feI. Az ertekezes egyfajta
helyzetjelentes volt a bansagi magyarsag sanyaru sorsar6l es jovobeni eselyeiroI. A keso delutanig tart6 tanacskozas hozzasz6lasai titan vartak meg a szabadkai
Kocsis Mihaly erkezeset, aki a tervek szerint a XXI.
szazad kihivasa az oktatasban cimmeljelentette be eloadasat. Sajnos, a programban eloiranyzott eloadasok
egy resze az eload6k egyeb iranyil elfoglaltsaga es utazasi problemak miatt elmaradt.
A tanacskozas soran alkalmi konyvbemutat6ra is
sor keriilt. Erre az alkalomra je1ent meg H6di Sander
legi1jabbkonyve, ami Magyarok a forrong6 Szerbiaban
cimet viseli. A kotetrol Hodi Eva tartott rovid ismertetot; a tanacskozas resztvevoi kezhez kaptak az uj
kiadvanyt, majd vita es beszelgetes alakult ki a vajdasagi magyarsag sorsat leginkabb befolyaso16 tenniva16kr6l, az anyaorszag ebbeli szerepvallalasar6l, kisebbsegunk intezmenyrendszerenekfinanszirozasar6l stb.
Ma, vasamap reggel a tanacskozas resztvevoi aut6busszal ketnapos kirandulasra indultak, ame1ynekcelja
a delvideki magyar vonatkozasu tOrtenelmi emlekeink
(Kazan-szoros, Galamb6c vara stb.) megtekintese.
(Magyar Sz6, 2002. malus 26.)
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Kovacs Nandor
A magyarsaghelyzete
A t6thfalusi plebania iden atadott kolIegiumi eload6termeben tartotta meg tudomanyos tanacskozasat a
Szechenyi Istvan Strategiakutat6 es Fejleszto Intezet
majus 25-en A magyarsag helyzete a XXI. szazadban
cimmel. A kivaI6 szakeload6k helyzetelemzo tanulmanyaikban mutattak ra a problemakra, kerdesekre, amelyeknek megoldasahoz mielobb meg kelI talaIni a legmegfelelobb m6dszert, bogy a huszonegyedik szazad
kihivasainak ne szenvedo alanyai, hanem alaldt6i legyiink. A kival6 szakel6ad6k, dr. H6di Sander, dr.

PeczeFerenc,dr. GerebenFerenc,dr. EgyedAlbert,dr.
Gubas Jen6, dr. Kocsis Mihaly nemcsak az elmult korszak teremtette helyzet bemutatasara szoritkoztak, hanem el6adasaikban utaltak a megoldasokat is tartalmaz6 lehet6segekre, amelyek val6ra valtasa nelIctilketsegesse vaIhat megmaradasunk.
A tanacskozas hazigazdaja, UTASI Jen6 atya iidvozolte a megjelenteket, majd dr. HODI Sander, az intezet igazgat6ja tartotta meg bevezet6 e16adasatKisebbsegi kerdesek a XXI. szazad elejen cimmel. MegalIapitotta, bogy a terseg stabilitasat eppen a kisebbsegek
auton6miajajelenthetne, hiszen a kozosseg, a kozossegi
tudat nelkiil kisebbsegi kerdesben el6relepes nem varhat6. Maganharcot viv6 auton6m emberkent sohasem
lesziink kepesek olyan ertekU teljesitmenyekre, mint
peldaul az 6kori gorogok vagy a honfoglal6 magyarok,
pedig szambelileg6k gem voltak tObbena Vajdasagban
most e16magyaroknal.
174
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Dr. Pecze Ferenc akademikus el6adasaban arra
mutatott ra, hogyan vannak jelen a koronatanok nyomai
a Duna menti orszagok alkotmanytorteneti forrasaiban.
Az egykori tOrtenelmi egytitteles keretei tehflt azt igazoljak, bogy a Magyarorszag koriili orszagokban a tOrtenelem nem 1918-ban, 41-ben vagy 45-ben es nem is
1990-ben kezd6dott, hanemj6val korabban.
Az identitas, az onazonossag-tudat nagyon bonyolult tarsadalmi es lelektani viszonyrendszeret. boncolgatta beszamol6jaban Gereben Ferenc, a pazmany Peter
Katolikus Egyetem tanara. Ismertette a Karpfltmedencei magyarsag koreben ket ewel ezel6tt vegzett
felmeres eredmenyeit, amelyek olykor bizony nagyon
elter6 kepet adnak arr6l, mikent is anunk a magyarsag
szempontjab6l fontos tOrtenelmi szemelyisegek rangsorolasaval. Esetiinkben a Vajdasagban vegzett felmeresek eredmenye megdobbent6, hiszen fontossagi sorrendben szaznal is j6val tObbenjeloltek meg Tit6t, mig
a csaknem hatszaz megkerdezeti koz-ulalig kilencvenen
emeltek ki Szent Istvan jelent6seget, Kossuthot
negyvenharman, Szechenyit pedig huszonketten helyeztek az els6 helyre. A nernzeti szimb6lumok teren is
leertekel6des tapasztalhat6. Verecke meg a Karpataljan
is hatterbe szorult, talan azert, mert az emberek sajat
ertekeiket nem merik vagy nem tudjak kezelni.
Dr. Egyed Albert, a Magyar Muvel6desi Intezet roosztalyvezet6je szerint a rendszervaltozas egy evtizede
titan gem alakultak ki meg sehol a magyar auton6miak,
nem keriilt sor olyan magyarsagkutatasi intezmenyek
letrehozasara, amelyek megakadalyozhatnak a mind
nagyobb iitemben torten6 sz6rvanyosodast. A jov6ben
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tehat a magyarsag szempontjab61 fontos intezmenyek
tamogatasara, azoknak az egyseges iranyitasba val6
bevonasara ken helyezni a hangsulyt. Ht, a Delvideken
attoresi pontot jelenthet a hamarosan beindithat6 alapitvanyi es egyhazi iskolak letrehozasa, amelyeknek
tamogatasaval kizarhat6va valik az etnobiznisz formaja.
Mint mondta, a kepzesi es felsooktatasi rendszert ken
kiegesziteni, a telehazak, nepfoiskolak, gazdakorok
reven pedig a civil tarsadalmat ken jejleszteni. A szabadkai Szechenyi Istvan AItalanos Iskola igazgat6ja, dr.
Kocsis MihaIy a XXI. szazad oktatast erinto kihivasair61 ertekezett. Meglatasa szerint az oktatasban is
mindinkabb a minosegre, versenykepessegre, rugalmassagra ken helyezni a hangsulyt, ugyanakkor azonban
nem szabad elhanyagolni a vanast, a csaladot es a nemzetszeretetet gem.
Dr. Gubas Jeno, az Aracs Tarsadalmi Szervezet elnoke a bansagi magyarsag sorsar61 es jovobeli eselyeirol adott helyzetjelentesevel egyben ramutatott arra is,
bogy az egykezes divatja, a nagycsaladosok iranti megveto magatartas meg mindig erzodik. A nernzettudat
hianyanak tulajdonithat6 az is, bogy ha olykor a templomban felhangzik a himnusz, az emberek kiosonnak,
nehogy nacionalizmussalvadoljak oket.
Az eloadasokat koveto hozzasz61alasok a tarsadalmi osszefogas, az egyOttgondolkodas szliksegessegere
mutatottak fa. Dudas Karoly a Miivelodesi Szovetseg
elnokekent hangsulyozta, bogy bar a kultura a megmaradas letetemenyese, politikai partjainknak is fel ken
azonban mogotte sorakozniuk ahhoz, bogy a kitiizott
celok megval6sulhassanak. Az egyOttgondolkodas nel176
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Ictil,mint Szloboda Janos fogalmazott, a sajat amyekunkt61 is rettegiink, nem meriink lepeseket tenni a
megoldasok fete.
Az egesz napos tudomanyos tanacskozas folytatasakent a szabadkai Szechenyi Istvan AItalanos Iskola
rendezeseben megtartott Karpat-medencei Szechenyi
iskolak talalkoz6janak kepviseloi vasamap ellatogattak
a legnagyobb magyar altal egykor haj6zhat6va tell
Vaskapuhoz es a vizieromiihoz. (Het Nap, 2002.)

SorskerdesOnkaz anyanyelvhez es a vallashoz val6
ragaszkodas
A t6thfalusi plebania iden atadott kollegiumi eload6termeben tartotta meg tudomanyos tanacskozasat a
Szechenyi Istvan Strategiakutat6 es Fejlesztesi Intezet
majus 25-en A magyarsag helyzete a XXI. szazadban
cimmel. A kivaI6 szakeload6k helyzetelernzo tanulmanyaikban mutattak ra a problemakra, kerdesekre, amelyeknek megoldasahoz mielobb "meg kell talalni a legmegfelelobb m6dszert, bogy a 24. szazad kihivasainak
ne szenvedo alanyai, hanem alakit6 reszesei legyiink.
H6di Sandor, Pecze Ferenc, Gereben Ferenc, Egyed
Albert, Gubas Jeno, Kocsis Mihaly nem csak az elmult
korszak "teremtette helyzet bemutatasara szoritkoztak,
hanem eloadasaikban utaltak a megoldasokat is tartalmaz6 lehetosegekre, amelyek val6ra vaItasa nelIctiI
szinte kilatastalanna vaIhat megmaradasunk. Az eloadasokat koveto hozzasz6lasok is ez iranyba mutattak,
amelyeknek mott6ja akar a Szloboda Janos idezte vers177
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nek a sorai is lehetnenek, amely ugy hangzott, bogy "ne
hagyjatok a templomot, a templomot es az iskolat!" A
tcirsadalmiosszefogas, az egyiitt gondolkodas sziiksegessegere mutatott ra Dudas Karoly, a miivel6desi szovetseg elnoke is, amikor arr61 sz6lt, bogy a megmaradasunk erdekeben kidolgozott gyakorlati utmutat6k
mogott politikai piujainknak is fel ken sorakozniuk. Az
egesznapos tudomanyos tanacskozas folytatasakent a
Szechenyi Istvan nevet visel6 iskolak mintegy szaz
kepvisel6je vasamap es hetf6n a Szechenyi altal haj6zhat6va tett Vaskaput, a Kazan-szorost, valamint
Galamb6c vcirattekintette meg.
(-dor.: Hirvivo, 2002.jimius 2.)

Szokolai lsuzsa
Nemzet es haladas
Tudomanyos tanacskozas volt T6thfaluban
A magyarsag helyzete a XXI. szazadban cimii tudomanyos tanacskozast a Szechenyi Istvan Strategiakutat6 cs Fejlesztesi Intezet szervezte meg T6thfaluban
a mult het vegen. A vendegeket es az el6ad6kat Utasi
Jeno atya, a Logos Grafikai Miihely igazgat6ja es az
Intezet alapit6ja koszontotte, majd bevezet6 el6adast
tartott dr. Hodi Sandor, az Intezet alapit6ja es igazgat6ja.
A XXI. szazad eleji kisebbsegi sorskerdeseket taglalva R6di Sander behat6an elemezte a delvideki magyar~L pi11anatIly!__h~yzetet
is. Ramutatott, bogy a
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gyarsag pillanatnyi helyzetet is. Ramutatott, bogy a
terseg stabilitasat a kisebbsegek helyzetenek rendezetlensege veszelyezteti, mert az auton6mia-koncepci6k
megval6sitasa hatterbe szorult. A /dvcmisra alapoz6
politika sem oldja meg a helyzetet, amely szerint az
Eur6pai Kozossegbe val6 csatlakozast6l varnak elfogadhat6 eredmenyeket. Megfelelo gazdasagi alapok,
intezmenyek, nyelvi kultura es tuootallapot hianyaban
az EU-ban ugyanaz a sors var rank, mint Szerbiaban hallottuk eloadasaban. H6di Sander biraIta a tamogatasi
rendszereket is, melyek nem agyaz6dnak be egy atfog6
nernzetstrategia keretebe. Pecze Ferenc akademikus A
koronatanok a dunataji orszagok alkotmanytorteneti
forrasaiban cimmel tartott eloadast, majd Gereben Ferenc, a pazmany Peter Tudomanyegyetem Bolcseszettudomanyi Karanak szociol6gia tanara ismertette legujabb kutatasainak eredmenyet, mely a Karpat-medence
magyarsaganak nemzeti es kulturalis identitasara vonatkozik. Az identitastudat nem egyenlo a nernzettudattal - ismertette az eload6, szamos adattal is alatamasztva, melyek a magyarsag koreben vegzett felmeresek mutat6i.
Egyed Albert Budapestrol a magyar nernzeti kozossegek muvelodesi strategiajar61sz6lt magyarorszagi
nezopontb61. Nagyon sokan egyetertettek vele a magyar felsooktatasi intezmenyek hatarokon tuli kiepite-:
senek sziiksegessegerol.
Gubas Jeno tanulmanyaban oldott kevenek minositette a bansagi magyarok jelenlegi helyzetallapotat, jovobeni eselyeire pedig. szamos inditvanyt tett. Gubas
Agota olvasta fel dolgozatat.
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Kocsis MihiIy is felsz61alta tamicskozason, aki a
XXI. szazad kihivasait ismertette az oktatasban.
A hallgat6sag es a vendegek egy konyvbemutat6
resztvevoi voltak: dr. H6di Sander leg(Ijabbkonyve itt
keriilt eloszor az olvas6 kezebe. A szerzo Magyarok a
forrong6 Szerbiaban cimmel folytatja megkezdett nap16szeru irasait, amelyek a pszichol6gia, filoz6fia es
szepirodalmi elemekkel otvozve elernzik egyeni es kozossegi szempontb61a magyarsag helyzetet a nem csak
napi-politikai"ziirzavarban".
A tanacskozason elore jeleztek a Szechenyi Intezet
kovetkezo programjat is, ifjusag- es csaladkutatasi
projektumok, asszimilaci6s felmeresek vannak keszliloben, de tervbe vettek egy eur6pai tipusu nepfOiskola
megalakitasat is.
A vitaban, mely az eloadasokat kovette, szamos
konstruktiv kezdemenyezes hangzott el, ezek arra mutatnak, bogy az eddigi siriLnkozasokones onsajnalkozasokon tul tettero es otlet is van a delvideki magyarsagban.
(Kikindai Ujsag, 2002. malus 31.)
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