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Zarslo
Elerkeztiink egy faraszt6, de izgalmas es erdekes
nap zar6 pontjahoz. Ha egy gondolatban kellene osszegeznem a benyomasaimat, akkor azt mondanam, bogy a
jov6 a szellemi miihelyeke. A szellemi miihelyek azok,
amelyek szerte a Karpcit-medenceben, mint ahogyan
bizonyara masutt is, a leginkabb nyitottak a vilagra,
ke1l6keppenrugalmasak, korszeruek, es ha ugy tetszik
- versenykepesek. Az elmult tiz esztend6ben szamos
magyar szellemi miihe1yjott letre, hadd utaljak csak
Lakitelekre, Illyefalvara, Szovatara, Lendvara, es talan
nem szerenytelenseg, ha azt mondjuk, bogy innen a
Delvidekr61T6thfalu is ezek soraba fog tartozni.
J6 lenne, ha az anyaorszagban felismernek ezeknek
a szellemi miihelyeknek a fontossagat, es a jov6ben
folyamatos tamogatasban reszesulnenek. A magyarsagtudat er6sitese szempontjab61mindenkeppen fontos
lenne biztositani ezeknek "az auton6mia szigeteknek" a
munkajat es szellemikisugarzasat.
Sok erdekes e16adasthallottunk.
Pecze Ferenc akademikus e16adasabanazt vizsgalta,
bogy a koronatanok nyomai mennyire vannak jelen a
dunataji orszagok alkotmanytorteneti forrasaiban. E16154
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adasab61 az deriilt ki, bogy az egykori t6rtenelmi
egyiitteles nyomai, keretei csaknem mindeniitt kimutathat6ak, feltarhat6ak. Ami azt igazolja, bogy a t6rtenelem a k6rnyez6 orszagokban gem 1918-ban, nem 1941ben, 194~-ben es nem is 1990-ben kezd6d6tt, hanem
korabban.
Dr. Gereben Ferenc rendkiviil erdekes es gondolatebreszt6 el6adast tartott a nemzet es a kulturalis identitas temak6reb61. A kulcsgondolatot a vetit6vaszonra
kivetitett XV. szazadi g6tikus epiilet homlokzatein01vashattuk: Azok akarunk maradni, akik vagyunk! Mi is
azok akarunk maradni, amik vagyunk, csak meg szebbek, jobbak, sikeresebbek es gazdagabbak, tehetnenk
hozza.

Az identitas, az 6nazonossag - nagyon 6riiltem,
bogy ezt boncolgatta, mivel ezzel a kerdessel magam is

sokat foglalkoztam- igen bonyolulttarsadalmies lelektani viszonyrendszer. Szivemb61 sz6lt, amikor azt
mondotta, nem szabad megengedni, bogy egyik identitag kizarja, hatterbe szontsa a masikat. Egyszerre nagyon sokfele k6t6desu es nagyon sokfele szerepet ellat6 emberek vagyunk, es az eletiink akkor harmonikus,
akkor vagyunk a helyiink6n, ha ezeknek a szerepeknek
egyarant megfeleliink. Mindig gonosz szeindekra kell
gondolnunk, ha megpr6baInak ravenni benniinket, bogy
valamely identitasunk miatt egy masikat megtagadjunk,
hcitterbeszoritsunk.
Labjegyzetkent jegyzem meg, bogy pszichologuskent a kisebbsegi komplexusok hatteret kutatva azt
kellett tapasztalnom, bogy a gy6kerek mindig a szabad
identitasvaIasztas hianyaig ny(Ilnakvissza. A hatranyos
155

STRATEGIAI FUZETEK

- 1.

helyzet, a fenyegetettseg, az elszenvedett serelmek sok
esetben a nemzeti identitas feladasahoz vezetnek. Gereben Ferenc utalt arra is, bogy a nemzeti identitas hatterbe szorulasa, feladasa komoly tudati zavarokhoz
vezethet, komoly lelki karosodast eredmenyezhet. Ezek
a tiinetek hatranyosan befolyasolhatjak nemcsak az
egyeni eletszervezesi strategiat, hanem t6meges jelenseg eseteben akar az egesz k6z6sseg sorsanak alakulasat.
Dr. Kocsis Mihaly el6adasara, aki vendegeivel kes6bb erkezett, es utols6kent sz6lalt rei, meg frissen
emlekeziink, ezert csak a kulcsszavakra utalnek.
A XXI. szazad kihivasaivalkapcsolatban a min6seget, a versenykepesseget, a rugalmassagot, a tudas
gyors eleviileset, a globalizaci6t, valamint a vallas, a
csalad es a nernzet szerepenek fontossagat emelte ki.
Ezek a kulcsszavak 6nmagukert beszelnek. Min6seg,
versenykepesseg, rugalmassag, folyamatos tanulas,
illetve megtart6 k6z6sseg nelkiil nemcsak az oktatas
teren, egyeb vonatkozasban gem lehetiink sikeresek es
versenykepesek.
Egyed Albert ur kitiln6 el6adasaban mindannyiunk
sziveb61 sz6lt, amikor azt mondotta, bogy ujra ken
gondolni a magyarorszagi tamogatasi politikat, sokkal
hatekonyabba ken tenni, mint amilyen eddig volt. Valamennyien osztjuk ezt a velemenyet, mint ahogyan
helyenval6nak es megalapozottnak tartjuk azt az eszrevetelet is, bogy sajnos az elmult tiz ev soran nem alakultak ki olyan magyarsagkutat6 intezetek, amelyek az
adott k6z6ssegek helyzetere, j6v6jere vonatkoz6an
k6zeptavU programokat dolgoztak volna ki. Nem csak
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a kozeptitVu,de a rovid taw es hosszabb taw fejleszte-

si programokis hianyoznak- tehetnenkhozza.
Helyenva16ansz6lt a felsooktatasiintezmenyekegyhcizivagy maganiskolak - letrehozasanakes azok
normativ finanszirozasanak a sziiksegessegerol. A normativ finanszirozas sziiksegessege vonatkozik mas intezetekre is, hiszen e nellctilagyaglabakon all az egesz.
Szamtalanszor tapasztaltuk, bogy a folyamatos tamogatas hianyaban mindeDszep kezdemenyezes hamvaba
hull, mindig mindet a nullar61kell kezdeniink.
Egyed Albert a kutat6intezetek kiepitese es tamogatasa mellett sz6lt arr61is, bogy ilyen es ehhez hasonl6
tanacskozasok soran eldontesre var a ceIok meghatarozasa es a prioritasok megbeszelese. En a magam szemszogebol, a jovo szempontjab61kardinalis fontossag6oak tartom az altala felvillantott kerdeseket.
Gubas Jeno doktor a bansagi magyarsag helyzeterol
es jovojerol vcizoltf6l citfog6kepet, amelybol az deriil
ki, bogy ezt a nepesseget sulyos "betegseg" tamadta
meg: a falvak eloregedtek, elneptelenednek, az embereket sulyos gondok nyomasztjak.
Hianyzik a kozossegi szellem, egyeni es csoporterdekeknek van alarendelve mindeD. Sajnos, ez nemcsak
a banati magyarsagra jellemzo, hanem a bacskaira is,
sot, ez a helyzet masutt is. A felreallas, a szellemi mozdulatlansag jellemez benniinket, mindenki masokra var,
bogy a dolgok elobbre menjenek.
Sulyos es megraz6 k6rkepet vetit Gubas doktor
elenk az alkoholizmus, az ongyilkossag, az egyke es
mas problemak felvillantasaval.De foglalkozik szellemi
eletiinkkel is, amelyekkel kapcsolatban javaslatot tesz,
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tObbek k6z6tt a muemlekvedelemre, a dokumentaci6s
k6zpont letrehozasara, leveltarra, muzeumra es egyebekre vonatkoz6an. Az altala felvillantott temak, kerdesek szerintem remek palyazati temak lehetnenek, felteYe,ha sikeriilnerajuk tamogatast szerezni.
Az e16adasokatertekes hozzasz61asokk6vettek.
Dudas Karaly baratunk bizakodasanak adott hangot, bogy ezt a tanacskozast hason16kfogjak majd k6vetni, es ez azt jelenti, bogy a delvideki magyarsag kezd
kikapaszkodni a g6d6rb61. Mint a Vajdasagi Magyar
Muve16desi Sz6vetseg eln6ke sz6lt a kereken tiz esztend6s szervezet er6fesziteseir61. Kerem, bogy akik
mas elfoglaltsaguk miatt nem vehettiink reszt a jubilaris
iinnepsegen, ut61ag gratulaljunk, es jutalmazzuk tapssal
a VMMSZ eln6ket.
Szloboda lanes ur biztat6nak tartja, immar nemcsak
sirankozunk, hanem javaslatok is sziiletnek belyzetiink
megoldasara. Kiemelte intezmenyeink tamogatasanak a
fontossagat, szemben a karitativ jellegu tamogatassal.
Intezmenyes tamogatas nelkiil nagyon nehez er6siteni
es fenntartani a magyarsagtudatot, mondotta. Fontosnak tartotta hangsulyozni az ifjusaggal va16 foglalkozast is. 6 mint pedag6gus els6sorban a neveles hianyossagair61 sz611.Hadd egeszitsem ki szavai1. Az en
szivfajdalmamviszont az, bogy az altalanos erdektelenseg miatt nem tudunk tamogatast talalni a tizen6t ewel
eze16tt vegezett kutatasaink folytatasahoz. Az alkohol,
a nikotin es a drag elterjedtseget vizsgaltuk k6zepiskolasoknal. Tudjuk, bogy ezek es mas 6nkarasit6 magatartasok az6ta meg sulyosabb format 6lt6ttek fiataljaink
k6reben, j611ehetmar az akkori eredmenyek is igen
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lesujt6ak voltak. HosszU evek 6ta remenyteleniil Hiradozunk azon, hogy megismeteljiik a konibbi vizsgalatot, hadd lassuk, hogy a korabbi eredmenyekhez kepest
a helyzet mennyiben valtozott. Szomoruan kell tapasztalnunk, az ifjusagra es a jovore val6 hivatkozgatas
ellenere az ifjusag kerdese val6jaban nem erdekel senkit. Legalabbis azokat nem, akiknel eddig kopogtattunk.
Gubas Agota felsz6lalasaban arra kivanta felhivni a
figyelmiinket,hogy korantsem mindegy, hogy hol es kik
hozzak majd letre Delvideken a magyar felsooktatasi
intezmenyeket. Bizony nem mindegy. A helyzet ismereteben magam is osztom Gubas Agi velemenyet. Nem
eleg a forma. Megfelelo tartalom es szellemiseg nelkiil
ablakon kidobott penz marad az egesz.
Ezzel kapcsolatosan felmeriil a kerdes. Vajon miert
nem jott letre, miert nem val6sult meg eddig az ona1l6
magyar oktatasi rendszer vagy annak legalabb elemei?
Hiszen az ona1l6magyar iskolarendszer megteremteset
eddig minden magyar kisebbsegi partunk zaszhljara
tiizte. Mi van ezekkel a tervekkel? Es azokkal, amelyeket parton kiviili szakertok, koztiik Agoston Mihaly
professzor ur dolgozott ki es terjesztett elo.
Huszagh Endre ur a tobbseg es a kisebbseg viszonyar61 beszelt, jelesiil azt feszegette, hogyan viszonyuljon a kisebbseg az olyan t6bbseghez eredmenyesen,
amelynek at kell mennie egy szellemi, erkolcsi megtijulagon?Amelynek rneg kell ujulnia, miutan tuljut az evek
6ta tart6 krizisen.
Balla Lajos Laci polgarmester ur Szloboda lanes
politikai partokra vonatkoz6 kiteteleire reflektalt, majd
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kifejezte 6hajat, bogy szeretne, ha ez az intezet a jov6ben beilleszkedne a delvideki magyar intezmenyhal6zatba. Kifogasolta, bogy a szervezetlenseg, a kapesolattartas es az informaci6k hianya miatt sokszor nem
tudjuk, bogy masok miben faradoznak. A parhuzamos,
esetleg egymast keresztez6 er6feszitesek miatt sok
energia megy veszend6be. Felhivta a figyelmet a keszlil6 Magyar Nernzeti Tanaesra, hangsulyozva, bogy
szerinte ennek kereteben a Szeehenyi Strategiakutat6 es
Fejlesztesi Intezetnek is meg kellene talaInia a helyet. A
polgarmester ur tanaeskozasunk elejen nem volt jelen,
amikor bevezet6 el6adasomban eppen az ezzel kapesolatos gondolataimat osztottam meg Onokkel. Egyesek a
szlinetben meg sz6va is tettek, bogy szerintiik tul optimista vagyok a Nemzeti Tanaes tekintetben. Val6jaban
szeretnem, ha a Nernzeti Tanaes letrehozasaban rejl6
lehet6segeket esakugyan kihasznaInank, mert ezzel
megitelesem szerint tullephetiink a partos kiizdelmekben eltelt tiz eves peri6duson. Lehetseges, bogy a Magyar Nernzeti Tanaes letrehozasa modellkent szolgalhatna a terseg mas kisebbsegei szamara, ahogyan ez
tOrtent a kilenevenes evek elejen az auton6miatervezettel. Felteve, ha meg tudunk birk6zni a feladattal
es ezzel is nem jarunk ugy, mint az auton6miaprogrammal.
H6di Eva a magyar konyvtarak szerepere hivta fel a
figyelmet a nernzeti kultura es a nernzeti szellemiseg
megtartasaban. Sajnos, ellentetben az erdelyi vagy felvideki magyarokkal, nekiink nines magyar konyvtarunk.
Ahogyan ninesenek magyar iskolaink gem. Ezzel kapesolatban Eva hangsulyozta, bogy sokan megengedhe160
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tetleniil egyenlosegjelet tesznek a magyar iskoIlik es a
magyar tannyelvii oktatas k6z6tt, holott eg es fold a
ketto k6z6tti kiil6nbseg. A szellemiseg legalabb olyan
follies, mint a nyelv, mondotta. Nem csak az szamit,
bogy milyen nyelven beszeliink, tanulunk, hanem az is,
bogy az milyen szellembentOrtenik.
Felsz6lalasaban kitert arra a szegyenteljes k6riilmenyre is, bogy a harmadik evezred elejen, amikor
mindenki a take, emberek es a szellem szabad mozgasara eskiiszik, Szerbiaba meg mindig ugy kell becsempeszni a magyar k6nyveket.
Vegezetiil, ha megengedik, hadd pr6baljam meg
szamba venni mai tanacskozasunk hozadekat.
Az elso es talan legfontosabb felismeresiink az,
bogy letsziikseglet a magyar intezmenyhaI6zat kiepitese, kezdve a szellemi miihelyektol az 6na1l6 felsooktatasi intezet letrehozasaig. Nagyon follies lenne ezeknek
az intezeteknek a folyamatos tamogatasa, meg inkabb a
gazdasagi alapok megteremtese. Gazdasagi alapok nelkiil ugyanis, ahogyan Egyed Albert fogalmazott, sohagemlesziink felhottek.
Egyed Albertnek igaza van abban is, bogy minosegre kell tOrekedniink, versenykepesnek kell lenniink. E
nelkiil megint csak nem tudunk sajat labunkra allni. Ami
a gazdasagi alapokat illeti, nem volna szabad olyan felvallr61kezelni az elkobzott nemzeti es egyhazi javaink
kerdeset, mint ahogyan ahhoz a pmjaink viszonyulnak.
A Szechenyi Intezet kiemelt fontossagot tulajdonit a
kisebbsegtol elkobzott javak visszaszarmaztatasanak,
hiszen hatalmas k6zkincsek jutottak ebek harmincadja161
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fa, amelyek most a privatizaci6val ujabb gazdara talatnak.
A tulajdonhoz val6 viszony az egyik alapvet6 feltetele az Eur6pai Kozosseghez val6 csatlakozasnak, ezert
nelctinkkovetelniink kelljavaink visszaszarmaztatasat.
Onmagaban veve ez gem elegend6. El kellene erniink, hogy a szellem emberei, a politikusok es vallalkoz6k egyiitt gondolkodjunk. Vatlalkoz6inkat be kell
vonnunk a kozeletbe, a szellemi elet tamogatasaba, az
.

intezmenyrendszerkiepitesebe.Termeszetesenez nekik
is javukat kell, hogy szolgatja.
Ett6l a celkituzest6l meg messze vagyunk, de talan
mar ez a tanacskozas is valamelyest hozzajarult a kozos
strategia alapjainakkidolgozasahoz.
Holgyeim es uraim koszonom a megjelenesiiket, koszonom az aktiv reszveteleiket, gondolataikat es javaslataikat. Ha megengedik egy pillanatra hadd utaljak
meg vissza Eva szavaira, amelyek a konyvbemutat6
kapcsan hangzottak et. Azt mondotta, hogy semminek
sincs nagyobb ereje, mint annak az eszmenek, amely
meg akar val6sulni. Bizzunk abban, hogy ennek a szellemnek a magvait hintettiik el ezen a talatkoz6n.
Vatjuk Onoket SCroll lev6 konferenciainkra, augusztusban vagy talan mar el6bb is. Ezzel a tanacskozast bezarom.
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