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,;Mgnd megnek.ik, hogy pusztulunlk,
vesztink,
Mint ol'dott
keve, s.zethuIJ, nemzeti.i'nik..."
(Tompa

MioI1.<ily:

'Dr. HOd.i Sandor Adan el,
a jugos"z,lav.iai Vajdasagban.
Az MDF megyei
szervezete
es azMMIK
ikozOs vend.egekent el6ad1<'tst talrtott Swlnokon.
Elc5.adasa:n.a:k' l€myeget
€os'besz.elgerestionlket kommen-

tar ~elktil tes.zem kozze.
- Demogr.a.fiai
helyzetelernzessel ke2dem. Jugoszlavi<\ban jelenleg 430 ezer
magyar el, ebb6.1 380 ezer a
VajdasagbaJn, az eredeti ma.gyar
teruleten.
FlIa'C53:.
.nogy ,meg SzJoveniaban reteziik a ma.gyaro1maik ikulturaHISszoyetsege - sot,
mar
parlotis, b€6reJnek -. addig
a szerbj.;iJhoz Wtoz6
Vajoosa~baJn Llyen nem let.ezik.
A Vajdarogot
tarka
ebniikai
- i.<.omyezet jeHeiri.zi:20-21
nemzet, .nemzetiseg
tal.alhato
benne a siatiszu,kak
szerint.
En,nek
50-52
s~~eka
szerb(!}, ezutan Ikovetlkeznek
a magyarok,
.romanok,
szlaYak,
montenegroiak,
6otb.
Megjegyzer:n, hogy a ma.gyar
hat'a.rhoz kozel esQ, a ma'gy.arok
altal,
Jegl<itogatoltabb
sZ<llbadka'i kozseg (ez egy de~
centraHzalt
koz.igaz.g.a tasi
egyseg. ot iJyen van .a Vajdasa.gban) 'lak6inalk mar csak
49 ~zalek.a
ma.gyar.
Evente
egy
szazal€ik>k.al
csokken a magyalrdk szama!
Mi ennek az oka, ha jobb
helyzetben
va.g.yuOlk, milnt a
felvideki,
erdl:lyi anagya.rok'!
Latsz,)la,g
jobban,
EIs6lke.nt
emlitem
a ktilfoldi
munkavaUilal;asok';"l.
amelye!klk¥:!ll
szamtalan
jllJg06,zl:av a,J.larm'p'olgar elt, i,gy a magya:rok
is, alapvetaen
alnyagi okok
miatt. Azt n~mel.ti.ik,
hagy
vissz,aterve rmegelenkitik gazdasa.gunkaot, szeHemi elettin!ket, De rengetegen
nem jonnek viss:z.a. Elvcszi,tetttik
6Iket
is, sa sztiJokepes nok nagy h,L
nyadil,t, es a ktilfOldi,
jaegen n.yelven 'zajl6
oktatas
miatt egy eges.z'
ha,nmadik
genern.d6t.
Nemcsak
a <kUl-

A

goJya.hoz

1850.)

foldre
tavozas
okoz gondot,
hanem
a belfoldi
andbi,Jitas
js. FaJvainkb61
:3Z agr~l"1nepesseg
kil:atasta.lansaga'
miatt - ,t6du.J .a varosol~ba
s'
ott

.az

asszimi.laci6

veszeiye

statisztilka

sokkal nagyobb. A
Vajdasagban minden 'harmadik ha=ag
vegyes, az ezeikobol.a
kalpcsolatokbOl
ISzti.letett
gyermekek wme cl kesabbielk-ben ink~bb s:zenbnek vagy
horwlltn.aik val1ja
ma,gat.

-

elbben

a

hely-

zetben - befolyawlja az iskolarendszert is. A szti,lok Cl.
gyenmeki.ik jovoje erdekeben
- ugy gandoljak, hogy mar
az 6vodat61 kerove at kelJ
<i1:1n.i,Felesleges magyar kOze~be helycznd a gyermeket,

probJemat.
U~ identi,Msfogaloan jolt Jetre: so]{,an jugoszMvn.a:k. v.all:jil:k
anagu~t.
idetartozik
.a vajdasagi
magyasr anYaJI1ye!vuek csalmem
10 szAzaJeka is. Ve.gUl e1eg,
ha cs.ak a teny€!ket sorolom:
naJU'nk a ,Iegalacsony.abb
a
nepesseg
szaporuJlata,
a legeloregedettebb
a ,I.akossa,g, a
legma.gasabb
az ongyi.llkossa-.
gok, a val<'t6ok smana a magyarsag Ikbreben. Eddig ezek I
az adatok a s:zonyeg al:8. voltak .:,oporve, mon~v~n,
hogy
nekunk
van a legJobb helyzatUnk. Probal.ta.m Malgyalrors.z.agonkozretenn-i
'k-u ta.tasaim~t. de elzarkozt.wk .a pubIjlkalas ~ol',
A - ~ozeljov~
ben talan
lehetosegem
nYI-..
Jik az adatok
ikozzetetelere.
.
.
. .
A 'm<1SOd I.k nagy,k el'd eskor, 3rroit erinteni
szere.bnek
az inl,e?;ffienyh-aloza.tunk.
JeJenleg van
ma.gyar t.ansze-

I:esobb
- a lehetOsegelk miaU'
- ugyis
swrb
'va'gy horv~t
nyelven
kell
SZJakri1ai tanul.m<'tJnyokat folyta.bnia. Elhangzotlt az a jaWlSJlat i~,
hogy a' s.zaobad:k.ai
egye.tlen <taJnitOk.ep.z.6tbe Ikell
mmi. De magyaT' nyelven tanit<) magYaJr tanit.6kat
srer,bill kepe ni - abswrdum.
A Vajdasa~ban
la beirotko.
.
,
zaskor 18-19 szazalekinYI
a
m.agyarsag
let=auna.
Elemi
iskoI:8.,t 16 szazal€ik, kozepiskolat
7 s.z.awlek
egyetem.i
...
..
' .
fmS/kola! vegzettseget
2-2,5
szi17..aie.kuk szerez. Ezek uta.n
nem csoda.
h.a ertelmise.ghianyban
szenved.tin,k, Ktilo.
"
.
nosen, ami "az eht ertel'l111skget" jelenbi, awkat,
.wkilk
...
,.
.
f,olval.J.al}ak
a
magy.arsa.g
,tigyet.. Sa j<nos, a kozti,lti:nk
kul:cspozieiokba
Ikerli<Jotek

,ktink

. pass'Ziv

Meg

ke.ld.

emHtenem

a .vajd~sa,gba'n

Hungurvlq~1ar

egy

hiszen

, es ..egy

I'nte.zet:i.inJ<,

'

Ket 5zinhazunk,
az ujvideki
cs a ;'zabadik.ai
kozti,l
az
L:t6bbi mar <agoni-ZJ<il;foly6il'atainl;, napi,l<apjaj,nk ugyan
vaon'n~1k, de azujakat
nem
k,aptuk meg. Az iskalaha.16zat er-.int bennti'nlket a le~ki-.
nosa'bban.
Az e.lemi i&kala.
saink fele. .!assa,n mar ke.thall'mada szerbti,l tanul.
Ha
a let.szamt6l
tesnilk fliggove
a falusi islkolasok halyzctet,
akkor
nemsokara
nem lesz
ho! magy.a:rul
tanul'n-iu.k
.a
m.agyar' gyeon~kekn.ek. A de-

molkracia n.a,gyon j6, de

kivaraSJra
, ..

rendeZlked-

,

tek be, Hra'nYZllk a sZ<llkertelmiseg
- ltJ;muJ.manya.ikat
s.zer,b, harv.at
nyelven
irjoaJk. RendkivtiLi
publilkaei6s

prob lem.a, hogy vi.s:sro kelll
forxlita<ni muveilk>et
magyar
nyelvre,
A dolog ,masik 01dal.a az. hogy 'mi,ntegy
10
eve 'I11eg tobb szaza'n t.a:nU'ltak 'kbztiWn.k an'agyaororsza.
gi iskoJ:c'lIkban. Sajn05 ez az
idaszak
.1ezanil t, m.a
esak
'meghatal'Ozott
szamu
,gyerek jbhet 'ta.nu.Lni rode, s alapszi-nten errol .a'ldlg lehet be-

.a '

s:zelni.

t

tudllJnk

Mi ebben most nem
lepni,ezi

Ma'gyaror-

szagon
-kelle.ne - aneog5zervez'n-I. Torelrennye
v.alilk ertelmisegi kepzksunk.
Ma mi,l:umJk <a kolJektiv
nemzettuda t
Os~ze.roppam't,
ezt folvallaloni, erral egyenes
derekka.l,
nyi,bt tekJi.n-tettel
'nem
lehet.
FogyatkozJnak
azok is, alcik identitas-uwarunkon.
kapaszkod,tak
fel.
Politilkai vonatko2)asban
se:nk,i gem kepviseli kozOssegtinIket. Sem a kiildbttrendszer,
sem az onigazgatasi
re.n.dszer
nem va.1tobt:a be a rernenyeIwl. .J'ellenle.g az a helyzet,
.hogy kisebbsegbol
nemzeti~eg,ge fogyatko71tunk, es l'>e!Tl.mi kapcsol.atimk
:nines
a
"'.ta.gyars,ag tobbi l-eszeveJ.
M3g<'unkapc.solaiokat
epitgeWnk, S az onoknel
?Jaj16
folyamat,oknak
csupa.n pasz.
sziv szemle.16i vagyun'k.
A
jugOgzlavjai .magyarsag
eJlktiIbnti~eben
noagy
szerepe
van a korabbi 'ffi.aJgyar poutikanak.
A 10-15
evve.l ezclatti sLa'badsagunk
latsz6lagas volt
(ir,oda.lununk
gem
va.I,I<jHa fel .a ma.gy.a:r SOI'l:;Ikendeseket) , Az itt ta;!1Ju16
di a,kok kbze ,t<1.rtoztaun. .J01
e.mleks7.em,
,hogy
3moiikor
Kcid,ir .az -Eotvos KoJ.legiummelybe en
ha eUatogatott
szamtal<IJn bti'ruk,r.a.tikus aka.
cia]y utan :keri11.hettem
kaorantenlba zartak
a pa'lesLtin,.vietn.am.i
es a<rab
d,iaJ,;oikk<1,1 egyuH.
Rejt(~1Y'2S
okok
indoikolatl<a:n felelmek
miat.tne.m
tehctttik
fel kerclesein'ket.

-

Ma
m';11' !"(~menykecii.ink
;lbban,
hogy
elobb-utobb'
nemesak
kOl'mAnyok
koz.i)t t
ji>hct ktl'c k~lpesolat, hane:n
milgyar0k
kb.zbtt is, megpedig legitim modon.
B,

M,

