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Szloboda Janos felszolalasa
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Nem el6szor veszek reszt ilyen tam'tcskozason,holgyeim es uraim, de most megis orommel kell megallapitanom, bogy mintha egy lepesnyi elmozdulas tOrtent
volna. Az eddigi tanacskozasokon ugyanis rendszerint
az volt, bogy osszejottiink es sirankoztunk. Elmondtuk
egymasnak, bogy milyen rossz helyzetben vagyunk,
milyen kilatastalan a helyzetiink. Adatokat, nagyon szepen feldolgozott el6adasokat hallgattunk meg err61 a
temar61.
En tavaly nem tudtam eljonni, Budapesten voltam a
tanacskozas idejeben, de talan most azt kell mondanom,
es orommel allapitom meg, bogy itt van alkalmam e16szor hallani art, bogy mit tegyiink. Tehat nem art, bogy
ilyen rossz helyzetben, olyan rossz helyzetben, hanem,
bogy ebb61 a rossz helyzetb61igenis van kilabalas, es
ezert tenni kell valamit es itt konkret dolgokat hallottarn vegre, bogy mik azok a dolgok, amiket meg kell
tenniink, ha tovabb akarunk lepni, ha ki akarunk labalni
a lehetetlen szituaci6b61.
Amit dr. H6di Sander bevezet6 el6adasaban hallottarn, az gem ilj dolog, de valahogy most kapott hangsillyt amit mondott Sander, bogy az anyaorszagb61jov6
tamogatas ne szocialis, tehat nepj6leti iranyultsagiI legyen, hanem az itteni magyarsagnak az intezmenyei
kapjak azt a tamogatast, mert az ilyen nepj6leti iranyiI
tamogatas tObbe-kevesbe elsikkad. Lehet, bogy egyeneken, lehet, bogy csaladokon is segit, de a magyarsagtudatot nem er6siti. A magyarsagtudatot azok az
intezmenyes tamogatasok segitik, er6sitik, amelyek
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eppen ilyen gyonyoru objektumban oltenek testet, amit
itt is Utthatunk, ami Zentim is epiil, es gondolom,
szamtalan helyen, abbol, amit kiilonfele miivel6desi
egyesiiletek, tarsasagok kapnak. Ezek az alkalmasak
arra, bogy a magyarsagtudatot er6sitsek ebben a nepben.
Foltennem a kerdest, bogy els6sorban hova iranyuljanak ezek a tamogatasok. En azt szeretnem, ha
ezeket a tamogat~sokat az itt elburjanzott magyar partok nem nylilnak le. Sajnos, most meg az a helyzet,
bogy lenyliljakaz intezmenyeken keresztiil es itt tudjuk,
bogy ezek a magyar pcirtok, amelyek itt miikodnek,
tudomasom szerint egy kivetellel, de nem mondom
meg, bogy melyik az, mert ez itt nem a reklam helye,
ilyen reformkommunistak vezetese alatt allnak, akik
nem igazan erzik feladatuknak azt, bogy a magyarsag
erdeket szolgaljak, inkabb az 6 szemelyes karrierjiiket
epitgetik. Igyekeznek beepiilni a neokapitalizmus alapjaiba, korrumpalni a komyezetiiket, korrumpalni azo-.
kat, akikt61tamogatast varnak. De err61ennyit.
Ebb61 azt a kovetkeztetest kelllevonnom, bogy tamogatasra eppen ezek a kiilonfele miivel6desi szervezetek, egyeb szervezetek meltoak, konyvkiadok, ujsagok, amennyiben nem partpolitikcit kepviselnek. Tehcit
koziileteket kell tamogatni, amelyek a magyarsagnak
hasznara lehetnek.
Mit tamogassanak ezek a koziiletek? Szinte kozhely, minden nagyobb rendezvenyen el szoktak szavalni
azt a mindnyajunk aItal ismert verset, amelynek reITenje, a gyonyoru reITennyolcszor hangzik el, nyolc versszak vegen. Lehet bogy tevedek, nem nyolcszor, csak
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hatszor, bogy "Ne hagyjatok a templomot, a templomot
s az iskolat!"
Rat ez az a ket intezmeny, amelytol a megmaradasunk fugg. Vegeredmenyben mind a ketto pedag6giai
intezmeny..A templom meg ennel is tObbvalamivel, de
amire sziiksegiink van, az az ifjusag nevelese. Olyan
neveIest kapjon az ifjusag, bogy magyarokka vaIjanak.
Nem veletlen, amit ebben a szep grafikonban lattunk,
bogy a vallas es a nyelv milyen kozel keriilt egymashoz
a magyar kisebbseg ertekrendszereben. Ahol a magyar
sz6t orzik, az ket hely lehet, a templom es az iskola.
Mit varunk el e ket intezmenytol? RaIa a j6 Istennek, a templomainkban naIunk legalabb is es nagyon
sokfele az igehirdetes nyelve az anyanyelv a katolikus
templomokban. Es mindig is az volt. A mise celebraIasanak a nyelve evszazadokon keresztiil a latin volt,
most mar az is az anyanyelv. Tudjuk, bogy milyen vegzetes, milyen borzalmas az, bogy a csang6 magyaroknak meg azt gem teszik lehetove, bogy a vallasukat
anyanyelviikon muveljek. RaIa Istennek, mi szazszor
jobb helyzetben vagyunk.
No, most elnezest, egy csaladi vonatkozas. Lehet,
bogy nem kellene elmondanom, de nem all meg bennemoFelesegemmel,ha ritkan osszevitatkozunk, mindig
azon szoktunk vitatkozni, bogy 0 azt mondja, bogy a
colibatus, hat az egy rettenetes intezmeny, mert menynyiveljobb lenne, ha a papok nosiilnenek. En erre mindig azt szoktam mondani, bogy nem csak az a j6, bogy
a papok nem nosiilnek, mert nincsenek tele csaladi
gondokkal (gondolok itt a katolikus papokra), a peda139
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g6gusnak gem szabadna megn6siilni. Es ezen akkor
osszevesz-onk.Ezt esak trefanak szantam.
Mit kellene nekiink tenni az iskolak erdekeben?
Most nem akarok statisztikai adatokkal doba16zni, de
ha j6l emlekszem (elnezest ha tevedek, majd kijavit az
utanam sz6l6), a f6iskolai es egyetemi hallgat6k, magyar hallgat6k szama az osszes hallgat6nak kb. masfel
szazaleka. Az orszagban az aranyunk 3 szazalek.
A kozepiskolakban a magyar anyanyelviiekmintegy
60 szazaleka, az altalanos iskolakban 30 szazalek, aki
nem anyanyelvenhallgatja az 6rakat. Talan a legjobb az
6voda, ottan 15-20 szazalek kozt van ezek szama. Hat
els6sorban oda hassunk, hogy valahogy szamoljuk fel
ezt a mostani helyzetet. Tegyiik lehet6ve, hogy minden
tanu16 az anyanyelvenjarjon iskolaba, illetve anyanyelyen hallgassa az iskolai e16adasokat. A sz6rvanyokban
is mindeniitt sz6laljunkfol, tegyiink valamit, szervezziik
meg az Ujvidek, Nagybeeskerek meretu varosokban,
ahol esetleg esak iskolabuszt kell kerniink es iskolabusszal elszallitani a gyerekeket a lak6helyiik es az iskola kozt, minden aldott nap. Ahol a faluban nines
anyanyelvioktatas, ott megint esak buszokon elszallitani a legkozelebbi iskolaba, ahol van magyar tagozat.
Kozepiskolaban pedig kollegiumi elhelyezest biztositani
ingyen vagy nagyon kedvezmenyes aron.
.
Tehat hozzuk olyan helyzetbe a magyar szii16ket,
hogy ne legyen nekik tobblet teher az, ha anyanyelven
akarjak iskolaztatni a gyermekeiket, hiszen tudjuk,
hogy nagyon sokfele el az az egyebkent helytelen kepzet, hogy a gyerek minel gyorsabban tanulja meg az
allam nyelvet. Akarhogy tanulja meg, mindig hatranyos
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helyzetben lesz azokkal a tanul6kkal szemben, akiknek
az allamnyelv egy(Ittalaz anyanyelviikis. Ezt mindnyajan tudjuk pedag6gusok, a szOl6knek egy resze azonban nem tudja. Tehat alkalmazzunk akkor egy pozitiv
diszkriminaci6t, bogy a magyar gyerek, ha anyanyelven
tanul, akkor minden kedvezmenyt: szallitast, lakhatast,
etkeztetest, mindent kapjon meg olcs6bban, mint az
allamalkot6 gyerekek. Ez az atlam ugyse fogia tudni ezt
megszervezni, plane nem a kisebbsegek szamara. Ezt
anyaorszagunknal kell kikonyorogni, kikilincselni,
ahogy lehet.
SzervezzOk meg a tankonyvellatast, ingyenesen
vagy nagyon kedvezmenyesen. Vegyiik le a sziil6k vallar61ezt a terhet. Nemreg hallottam a Magyar Televizi6ban, ez egyben a befejez6 gondolatom is, bogy az uj
kormany megigerte, mert igeretekben azert egyetlen
kormany gem szegeny, megigerte, bogy a masodik gyerek titan 30 ezer forint tamogatast fognak kapni a szii16k, a negy gyermek eseten mar hatvan es ot gyermek
eseten 80 ezret, de ez fol fog menni 120 ezer forintra.
Nem akarok Csurka Istvan uszalyaba keriilni, de err61
az a teveadas jutott eszembe, amikor ott egy kisebbsegit megsz6litottak, bogy van megelegedve a jovedelmevel, mivel se a feIj, se a feleseg nem dolgozik, de van
nyolc gyerekiik, es akkor hat azt mondta, bogy "nagyon
meg vagyunk elegedve, hat kapunk 120 ezer forintot a
nyolc gyerekre, hat ellassuk 6ket, meg egy kis palinkara
is fussa." Hat, nem ilyen tamogatast akarunk, ugye,
bogy magat a csaladot tamogassak, a gyereket azt is
csak iller, ha val6ban jar iskolaba es ott eredmenyt er
et.
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A tamogatasr61meg annyit, hogy ha ez megval6sul,
realitas lesz, akkor utana tamogassuk a kulturat, tamogassuk a k6nyvkiadast, tamogassuk a lapkiadast, tamogassunk mindent, csak szocialis segelyeket ne osztogassunk, mert az ennek az allamnak a dolga.
K6sz6n6m szepen!

