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Szamvetesa vajdasagimagyarsagr6l

Ha keson cseleksziink, elvesziink
Vegre szamvetesre keszlilttink. Jocskan
megkesen szamvetesre. Tfz evvel a poli-
tikai rendszervaltozas utan kerlilt SOt a
kozelmultban eloszor a vajdasagi ma-
gyarsag tudomanyos eletenek attekinte-
sore. nemzeti kozosseglink legerteke-
sebb szellemi kapacitasanak a felmere-
sore. Olyan idopontban t6rtent ez a Vaj-
dasagi Magyar Tudomanyos Tarsasag
altal szervezett tanacskozas, amikor mar
mindannyiunk szamara nyilvanvalova
valt. bogy milyen oriasi bajba jutottunk.
Persze nom csak mi, vajdasagi magya-
rok kerliltlink bajba. mindenki karval-
lottja az elmUlt eveR iorteneseinek, "ki
ebben a tersegben el. Am ami a tobbsegi
nepet sujtja. sz3zslOrta jobban suit ben-
nlinket. Vonatkozik ez a szellemi eletre
es a tudomanyra is.

A "Magyar tudomany napja"-kent
meghirdetett tanacskozas elnevezese -
velemenyem szerint - megteveszto volt
a helyzetlinket kevesbe ismerok szama-
fa. Azt sugallta ugyanis. mintha a Vaj-
dasagban intenziv magyar tudomanyos
elet zajlana, es most osszesereglettek Dj-
videken a magyar tudosok. bogy besza-
moljanak ez evi munkajukrol. Hol van
itt tudomanyos elet. abol mar elet is alig
van? Ahol az emberek t6nkrementek,
feleltek javaikat. es a reI bealltaval a hi-
dog es sorer slObak melyen kucorogva
varjak a bilOnytalan holnapot. Ahol az
embargoval sujtott, agyonbombalOtt or-
slag romokban hover, a vallalatok csOd-
be mentoR. az intezetek leepliltek, az is-
kaiak felmorzsolOdtak, a muzsak pedig
hallgatnak.

A "tudomany napja" egy boldog or-
slag boldog nepenek az illuziojat keltet-
te az emberben, abol a dolgok t6bbe-ke-
vesbe rendben vannak. abo! a jovo nem-
zedeket elhivatott tanarok nevelik. es az
iskolak ontjak magukbol a nemzet uj
szellemi orbit. Ahol a kutatointezetek

slOros tudomanyos egylittmukOdesben
allnak a gazdasaggal; a mediak harsogva
linneplik az alkotokat. a feltalalokat; az
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orvosok sikert sikerre halmoznak az em-
beri elet meghosszabbitasaban; a tudo-
sok pedig az orok terrneszeti torvenyek
megismeresenek a vagyatol hajtva szen-
vedelyesen kutatnak, konferenciaznak.
tanacskoznak.

Talan a konferencia szerve-

zoinek is egy ilyen vilag lebegett
a szeme elott, amikor osszealli-
tottak. a sokfele tematikai blokk-

b61 allo tanacskozas programjat.
Volt ott minden: A vajdasagi ma-
gyar tudomanyossag szervezesi
kerdesei (tudomany es tarsada-
lom), regionalis fejlesztes es vaj-
dasagi magyar tudomanyossag,
magyar felsofoku, egyetemi
oktatas problem ai, magyar ma-
ganegyetem. azaz egy kutatoi in-
relet alapirasanak, strukrurajanak
kerdesei, magyar egyetemi es ko-
zepiskolai tankonyvellatas, em-
beri, nemzeti kis~bbsegi jogok,
kisebbsegi onkorrnanyzat Euro-
paban es a vilagban, magyarsag-
kutatas es magyar tbrtenettudo-
many a Vajdasagban, magyar
nyelv es irodalom, kozmuvelo-
des, tajekoztatas es tudomany, tu-
domanyos infrastntkrura es infor-
maciocsere (konyv- es folyoirat-
kiadas, valamint -beszerzes, do-
kumentacio). Az egyes tudo-
manyagak es tudomanyterliletek
helyzete (tarsadalom-, elet- es
terrneszettudomanyok tagozo-
dassal) - szakkader, fiatalok felvetele es
tovabbkepzese (attekinto referarum) ,
nemzetkozi tudomanyos egyiittmukOdes
es kapcsolattartas (testvertarsulatok ta-
pasztalatai).

Ketsegkivlil egytol egyig fontos te-
mak voltak. De vajon hol van az a szel-
lemi kapacitas a Vajdasagban, amely
meg tudna felelni ennek a kihivasnak?
Amiota a meghivot kezhez kaptam, egy-
re csak az jarr es jar az eszemben, vajon
kik es hogyan keszitik maid el az atfogo
beszamolokat es az egyes temakorokhoz
kapcsolodo referatumokat? Hol vannak
ezek az emberek a vajdasagi magyarsag
tudomanyos kozeleteben? Meglatasom

szerint, bar a szervezok igen nagyot
markoltak a kiiIonfele tematikai blok-
kokkal, megsem tartottamelhibazottnak
t6rekvesilket.Lassuk vegre, hanyan va-
gyunk, es mire vagyunk ReposeR.Ha
megkesve is, de vegre SOtkerlilta tudo-

tudomanyt, az oktatast, es egyaltalan az
innovativ, azaz megujito tevekenyseg ra-
mogatasat, ma nom lennenek ott, abol
vannak. .

Egyetlen nemzet helyzeten gem lehet
pusztan politikai eszkozokkel valtoztat-

Hi. Sokan az anyaorszag meg-
erosOdesetol es gazdasagi kisu-
garzasatol varjak a hataron tuli
nemzetreszek felemelkedeset.
Masok Szerbia demokratizaloda-

salol remelik ugyanezt. Ahhoz,
bogy ebbol az alelt allapotbol
magunkra talaljunk, bilOnyara
mindkettore nagy szlikseglink
lesz. LegfOkeppen alOnban
szemleletvaItasra kellene keny-
szerlilnlink. Annak a felismere-
sore, bogy minden nepnek a
szlirkeallomanya legnagyobb
kincs. Minden nemzet megujula-
sanak es felemelkedesenek zalo-

ga az alkoto emberi tevekenyseg
es a tudomanyos teljesitmeny,

. amely szorosan kotOdik a szelle-
mi elethez es a muvelodeshez. A

tersegben elo nepek utvesz-
tesenek, jelenlegi betegsegenek,
nagy bajainak a legfobb aka az
uj kihivasoknak megfelelni nom
ludo, illetve a hatekony alkoto,
szellemi erok hianya vagy meg-
fogyatkozasa. A bajb61 valo Id-
labalas, a 'larva varr gyogyulas

A szabadkai szinhaz udvara OIah Sandal feslmenye kizarolag ezeknek a szellemi. eroknek a megjelenesetol es na-
gyobb rarsadalmi szerepvallalasatol re-
melheto.

Ebben szenvedlink nagy hianyt, mi,
vajdasagi magyarok is. Nemcsak a penz-
noR, hanem a szellemi tokenek, az alko-
to szemelyisegek Idsugarzasanak a hia-
nya is egeto. A vilag leggazdagabb or-
szagaiban nines olyan merteku pazarlas
ezen a retell, mint naIunk, abonnan sza-
molatlanul aramlik ki az orszagbol a
szlirkeallomany. Mindez vonatkozik a
szerbekre is. Ezeknek a tbrteneseknek az

oRal a parrelit tarsadalmak terrneszete-
ben kell keresnlink. A diktarurak lenye-
glikbol fakadoan gyiilblik os Uldbzik az
innovativ egyeniseget, az autonom szel-

manyos "megmerettetesre". Felettebb
nagy szlikseglink van ugyanis szellemi
kapacirasunk, lehetosegeink szambave-
telere.

Vajon tudunk-e, ReposeR vagyunk-e
meg segiteni bajba jutott nemzeti kozos-
seglinkon? Lehetseges, bogy a tudo-
sainkra var al. amire polirikusaink nom
voltak ReposeR? Azt slOktak mondani,
bogy ha Angliaban nom lett volna az ox-
fordi es a cambridge-i egyetem, nom
szliletett volna meg a Brit Birodalom.
Ugyanez elmondhato az Amerikai

Egyeslilt Allamokrol, Nemetorszagrol,
Japamol is. Ha ezek az orszagok nom

tetteR volna e!sodleges nemzeti liggye a

lemi eletet es a tudomanyos centrumo-
kat. Ez a politikai strategia volt jellemz6
minden kommunista tarsadalomra,
amelynek oroksegekent a parrelit urahna
Idsebb vagy nagyobb mertekben, de ma
is megtalaIhato minden posztkommurus-
ta tarsadalomban, am sehol gem jart
olyan vegzetes kovetkezmenyekkel,
mint Jugoszlaviaban.

A jovojet minden nemzetnek arra
kellene alapoznia, ami vel bliszkelked-
het. ami eras oldala. A magyarsag pel-
daul a kulrura es a tudomany teren vilag-
szinvonalu teljesitmenyre Ropes, ami a
politikarol a legnagyobb joindulattal
gem mondhato el. A magyar muveszek,
tudosok, kutatok, feltalaJok, orvosok ott
vannak a vilag elvonalaban, velilk ellen-
tetben vagy szazotven eve nom volt
olyan politikusunk. aki igazan megker-
dojelezhetetlen teljesitmennyel hozzaja-
rult volna a nemzet gyarapoctasahoz.

. A jozan esz azt diktalja: ha a tudo-
many es a muveszet bilOnyitottan maga-
sabb szintere a magyarsagnak, mint a
politika, akkor erre kell alapomi. A poli-
tikanak a muvelOdest es tudomanyt kell
menedzselnie, es nom megforditva: min-
dent alarendelni a politikanak. A politi-
kusok helyett az alkoto - ertekteremto
es ertekhordozo - emberek tarsadalmi
poziciojat kell felerositeni. Ezt a munkar
kell nagyobb tarsadalmi megbecsiiIes-
ben reszesitenlink. FokolOttan ervenyes
ez a Idsebbsegi helyzetre es a Idsebbseg-
politikara. Ideje lenne tudatositani, bogy
a politika szerepe Idsebbsegben vegkepp
nom a t6rtetesnek es hatalomvagynak a
szintere, hanem az ertekteremtesnek a
szolgaIata. Ennek megfelel6en a media-
nak - a politikusok rulszerepeltetese he-
Iyett - az alkoto szellemi reteget kellene
eloterbe helyeznie. Felteve persze, ha
van meg egyaItalan ilyen reteg, amely
Ropes talpra aIlni, es tarsadalmi szerepet
vallalni. Ide, erre kellene most a vajda-
sagi magyarsag, sot az egesz nemzet'
tartakkait, figyelmet osszpontositani.
Ha nom igy teszlink, vagy keson cselek-
szunk, Wo, bogy elveszunk.
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