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Elkepeszto, hogy milyen keveset tudunk a multunk-
r6l, arr6l az idoszakr6l, amely a jugoszlav vagy a del-
szlav allamhoz kotOttea sorsunkat. Ezt pedig valami-
kt~ppenp6toltatnunk kell a veltink elokkel, es nemcsak
a saj<itnemzettarsainkkal. Tobbek kozott az ilyen kon-
ferenciakon kereszttil is. Alig-alig tudunk peldaul arr6l
valamit, amit Sajti Eniko itt erintett tObbek kozott,
hogy a ket haboru kozott, illetve az elso vilaghaboru
titan, egy emberolto kereten beltil ketszer lefejtek a
teljes szellemi vezerkarunkat. Ezen beltil azt sem tud-
tuk, hogy a masodik volt a tOkeletesebb.Alig akadt itt
politizaIni kepes szellemi vezeto. Azok, akik nagy ne-
hezen osszegylijtOttek az eroiket, barhogy erolkodtek
is, nagyon ravaszul, tigyesen, szinte semmit nem tudtak
elerni sem az orszag hatarain beltil, sem a nemzetkozi
politikaban. Teljesen meddo volt igyekvestik, alig
szolgalta mindennapi ktizdelmtik a puszta fonnmarada-
sunkat. Ehhez hozza kell tenntink, hogy az orszag mar
nem all a vilag figyelmenek a kozpontjaban. Ami azt
jelenti, hogy szfv6s, kemeny ktizdelemre van sztikseg,
hogy most el tudjuk erni azt, amire sztiksegtink van.

Sztiksegtink van arra, hogy a multb6llevonjuk azo-
kat a kovetkezteteseket, amelyek most aktualisak.
Rendkfvtil aktualis peldaul az, hogy most, amikor az
orszag gazdasagilag es egyebkent is ann~ira alacsony
szinten all, hogy az anyaorszag saj<ittokejevel befolya-
solja az itteni folyamatokat. Vilagpolitikai szempont-
b6l egy magyar bank vagy egy nagyvallalat, a MOL,
ezt szoktak emlegetni, nem tul nagy faktor. De ebben a
regi6ban az. Gazdasagi strategiankat arra kell epfteni,
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bogy ezek valamikeppen befolyasoljak az itteni helyze-
tet. Tudniillik nekiink nines t6kenk. Semmi neven ne-
vezend6 t6kenk ninesen. A ket haboru kazatt volt ne-

hany nagybirtokos nehany szaz hold falddel, azok meg
tudtak tenni, bogy h6na ala nyultak a szervez6d6 ma-
gyar politikai partnak, vagy az Ujvideken, Szabadkan
megjelen6 napilapnak, es tamogattak. Ilyenre ma ne-
kiink se t6kenk, se t6kesiink ninesen. Ezert kellene a
jelenlegi helyzetben arra koneentralni, bogy a t6ket
valamikeppen p6toljuk. Ha t6ket mondok, akkor a
szellemi t6kere is gondolok. Nagyon j61 jail, bogy ket
gimnaziumot letrehozunk. De talan meg egyetemiink is
lehet. Ezek nelkiil teljesen megsemmisiiliink, ki merem
mondani ezt a szarnyii sz6t, mert ninesen szellemi ka-
paeitasunk. Nekiink nines magyar iskolank. Van ne-
hany magyar osztaIy. Peldaul az ujvideki Svetozar
Markovic Gimnaziumban van egy osztaly, ahol talan a
tantargyak felet, ha magyarul tanuljak. Sehol magyar
szellemet nem tudnak magukba szfvni tanul6ink. Ezert
kell nektink ilyen hazakat epfteni. Ennek a t6thfalusi
kazpontnak van egy ilyen szerepe is. Az ilyen tanaes-
kozasoknak talan az lenne a nagyon fontos feladatuk,
bogy meghatarozzuk a strategiai pontokat: mi az, amit
nektink most ebben a helyzetben tenntink kell. At kell
ertekelnie a magyar kiilpolitikanak is azt a strategiat,
amit majdnem egy evszazadon keresztiil errefele kel-
lett, bogy gyakoroljon. Hogy mast ne mondjak, egyet-
len partnere volt eddig Magyarorszagnak, BeIgrad.
Most BeIgrad mellett van Ljubljana, Zagrab, meg talan
Ujvidek is. Kaszanam szepen.
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