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T6th Laszl6
Ami az eloadasokb61 kimaradt*

1988 novembereig a szabadkai Keri.ileti Bft6sag
biinteto otOs tanaesat vezettem. A ram bfzott sulyos
gazdasagi bunesetekbol egeszen vilagosan kiolvashat-
tarn azt a teljes erko1csi leepi.ilest,amely small ez az
egesz orszag a kommunizmus eltunesevel, osszeomla-
saval maga is osszeomlott. Szinte kivetel nelki.ilmin-
den nagyobb gazdasagi bunesetnel megfigyelheto volt,
hogy ismert es neves akkori politikusok ujja is benne
volt a fosztogatasokban, a kozvagyon dezsmalasaban.
Egyes politikusokat akar el is marasztalhatott volna a
tanaesom, annyi bizonyftek aUt a rendelkezesiinkre.
EUenben nem volt iigyeszi vact, fgy ez elmaradt.
Ugyanakkor az is megfigyelheto volt, hogy altalaban
bunbakokat, kisebb beosztasu egyedeket aIlftottak a
bfr6sag ele, es a gazdasagi hareban azokkal szamoltak
le, akik valamilyen m6don osszeki.ilonbozteka partve-
zetokkeI. Masreszt a gazdasagi bunozes eUeni hare
porhinteskent szolgalt a tarsadalom iranyaban. Azt
szerettek volna megmutatni, hogy tenyleges hare folyik
az elferdi.ilesek eUen, kozben a visszaeleseknek esak
nagyon kis resze keri.iltbfr6sag ele.

- 1988vegeig- 11evenkereszti.il- magyares szerb
nyelven eload6 voltam a kumroveei partiskola
szabadkai tagozatan. Temaim az alkotmanyjogot es az
emberi szabadsagjogokat OleltekfeI. Az egyik eloada-

.fnisbeli hozzasz61as
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somon szamomra szemelyesen nem ismert partfunkci-
onarius is meglapult, es ut6lag kemeny kritikat kaptam,
mert nem voltam vonalas. A tizenegy generaci6b6l
nyolc hfvott meg zar6bankettjere. Ut6lag mondtak el a
diakjaim, bogy azert kedveltek eloadasaimat, mert nem
konWrfalaztam, es ki mertem mondani a velemenye-
met. Ezeknek a fiataloknak mar igen nehez volt, sot
nem is lehetett mindent bemeselni.

- 1992-ben, a horvat haboru tombolasanak idejen
Becsben iizleti targyalast folytattunk bizonyos Jos van
Allen holland szarmazasu iizletemberrel es csapataval.
A H. vilaghaboru 6ta jarta a volt Jugoszlaviat, folyeko-
nyan megtanulta a delszlav nyelveket. Elmondta, bogy
az orszag minden reszet bejarta, es mindeniitt nagyon
vendegszereto, segftokesz, baratsagos nepekre talalt, es
nem tudja megerteni, hogyan tudjak egymast annyira
gyiilOlni. Kiilonoskeppen nem tudja felfogni, mifele
emberek lehetnek, es emberek-e egyaltalan, akik kepe-
sek arra, bogy Dubrovnikot romboljak.

- Nem tudom megerteni, es azt hiszem, kiilon ta-
nulmanyozast igenyel az a kerdes, bogy honnan van
az, bogy ha egy magyar fill vagy leanyz6 vegyes hazas-
sagra lep, a gyermekeik nagyon sok esetben nem tud-
nak magyarul.

- Ugy velem, a Volt egyszer egy Jugoszlavia cfmii
tanacskozason az igen tartalmas eloadasokb6l es vele-
menycserebol egy nagyon fontos dolog kimaradt. Ne-
vezetesen az, bogy balsorsunk sorozatanak igen jelen-
tos taptalaja a magyar osszefogas es osszetartas hianya.
Ennyit gondoltam hozzafiizni a tanacskozashoz.
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