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Interju HMi Sandorral. a Szechenyi Istvan Strategiakutato es Fejlesztesi Intezet igazgatojaval. a MVSZ JOT elniikevel

Nemtoleranciara
vansziiksegiink,
haRem
jogallamra
A honfoglalo magyarok nagyjabOl annyian voltak, aMny magyar cl jelenleg Vajdasagban

Pozitiv cs negativ valtozasok a magyarsag

helyzeteben-Nagyobbszellemitokerevan sziikscgiink-A kisebbscgek szamara a legjobb vedelem a nyilvanossag

I

A

de,videld magyarsag
tarsadalmi es politikai torckvesenek elvegezte az osszegzcset, tale atfog6bb clcmzcseket scnki scm publikalt. H6di
Sandal tudomanyos kutat6 is.
szakir6 cs politikus. A kiscbbscSi let kiv,il6 ismerojc jclenleg
iskolapszichologuskent
dolgozik a zentai Termcszettudoma-
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nyi-Matema!ikai Tehetseggondoze Gimnaziumban. Ncmze!i
Ictunkct erinta cs sokunkat foglalkoztalo kerdcsekkel cppen
ezert fordultunk hem.
Teny, bogy fogyatkozlk a Delvidcken Is a magyar"g.
MI
nycnkor a jobb: sopAnkodnl,
bogy esak cnnylen vagyunk,
vagy orillni, bogy meg vagyunk ennyien?
- Az, bogy sokan vagy kevesen
vagyunk, nagyon viszonylagos.
Tobb mint ezer eves tortenelmiink sotAn a honfoglalas ketsegkiviil a legnagyobb szabas,;
vallalkozas volt. A honfoglal6
magyarok nagyjAb61 annyian
voltak, ahany magyar el ma Vajdasagban. Ha azon sopankodunk, bogy mennyien vagyunk'
rossz nyomon jlirunk. A kerdes
nom az, bogy hinyan vagyunlc,
haRem bogy mi vcgrc vagyunk
ezen n vilagon? Milyen e.lokat
probalunk
megvalosilani?
Egyaltahln: vannak-e kolas eeljaink? Nos. legjobb tudomasom
szcrint nineseook. NehAnyan
kiiszkodnek, probaJkoznak, sze-

mar nom cook a kulrura, haRem
a gazdasAgi felemelkedes is az
uj szeliemi vezetoretcg felkesziiltsegetOl es rAtermellsegetol
fiigg, En ebbeD a vonatkozasban elegge optimista vagyok.
Sok tanult, amhici6zus emherrei rcndelkeziink, akik a vilagon
mindenutt megalinak a helyiiket.
retnenek teoni valamit a koz6sseg eroekeben, a tobbseg azonban erdektelen. Az erdektelenseget, a cselekveskeptelensegct
nagyobb problemanak latom,
mint a letszamcsokkenest. A
ketlo egyebkent, azt hiszem,
valahol osszefiigg.
VAllozott-e lenyegesen a magyar"g helyzete az elmull 10
12 evben?
A magyarsag helyzete tobb
szempontbol is vahozott, pozitiv cs negativ ertelemben is. Po-
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A Magyarok Vilagszovelsege Jugoszlavlai

lelle slilyosan,

Onzagos

szervezelekkel

Tanacsanak

zitiv valtozaskent ftonyvelhetO
el a magyar erdekszervezetek
megjelenese, a magyar identi",s
ernsodese, a magyarsag presztizscnek novekedese (ami elsosorban Magyarorszag NATO
tagsaganak es az Eur6pai Uniohoz vale csatlakozasanak koszonheto). De jelentos sikemek
szamlt a kollektlv jogok elismereSt is Szerbia reszerol, illetve cRock kovetkezmenyekent
a nyelvhasznaJat teren tortent
elmozdulas. Ncgativ fejlemeny-

levekenysegerlll:
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.JOT

amelyek

-

ellenlelbe~

- nem pAlyAzhalnak

mas

civil

kftlOnb6-

koltsegvelesltamo- z6 alajlilvAoyoknAl.Az elllAIItbel~1 sulyogalas megvonA- san eriolell benniinkel Is. UlvAoybs es kiillsaval a Vilag- segesrendezvenyekre RemnagyOnVAUalkozszovelseg moz- hallunk, ennek enenere ' igen Jele Ills eredgAslere az el- menyekel konyvelhelfto)<, el. A leg] lenlllsebb
mull nOgyenprogramunk a 80 ev Idsebbsegben CopAlyAzaI
lendllben jeIdlrasa, iIIelve a beerkezell pAly~mGvekbOl
lenlllsen be- osszeAIUlolI kolel Idadasa veiL A palyAzattal
szGkiill. A IA- slkeriill hozdferhelllve lenniink 'az elmlill
mogalAs meg- hAromnegyed evsdzaddal kapcscilalos kolvonllsa kUlono- lektlv emlckczetel. Az MVSZ JOT erkOlcsi
son az orsdgos
sikerekenl kOnyvclhelo el a kettos AliampollanAesokat
gArsAg kezdemenyezese is, amely sajnos akerinkor vlsszhang nelkiil marad!. Terveink van,

;

oak, egyelore megoldatlab, bogy mliyen forrAsokMllehetne azokat megvalasllani.

nek szamlt, bogy az ertelmetlen
balkAni haboruk kovetkezteben
jelentos anyagi es demografiai
kart szenvedtiink. A vajdasagi
magyarsag jelen!osen elszegenyedell,
sokan elvesztettek
munkahelyiiket, a fiatalok egy
resze kUlfOldon keresett ,menedeket es megclhetesi lehetaseget. Jelenleg az a legnagyobb
gondunk, bogy a magyarsag
kimarad a privatizacios folyamatb6!...
Melyik az a tArsadalmi releggondolok a kozeletl szereplokre (politikusok, pedag6gusok...?) aldknek meghatAroza
szerepiik van a nemzell onludal feJleszleseben, meglartAsAban, erdekvOdelemlien? Es
mll kenene tenniiik ennek
erdekeben?

- Gyakran

halljuk,

bogy

ajovo

a

tudilsalapu tarsadalome. .Azt
hiszem, ez nom coupon srolam,
hanem van valami valosAgalapja 'is. Mindenkeppen arra keli
t6rekedniink, bogy noveljiik az
iskolazotl emberek szamat, miDel nagyobb szellemi tokere
tegyiink szert. A nemzeti ontudot alakulasa, a kozosseg cselekvakepessege, erdekervellyesitesi kepessege eddig is a szellemi vezetoreteg fe!keszUltsesetal fiiggott. Ez meg inkabb
igy lesz a jovaben, hiszen im-

Az ulabbi Id6ben gyakorl
"magyar-gyerek-veres"
mlnek lulajdonlthala?
Csak
most verlk nagydobra a laj...
kozlala eszkozok, vagy ez eddig elhaligalott jelenseg volt?
A gyerekek a [elnott tarsadalmat minrazzAk le. Ott, 'ahol a
kiscbbsegi gyerekekel verik,
biztosak lehetiink benne, bogy a
felnotteket is mcgalazzak, UIdozi!<. ilyen-olyan hAtrAnyban
reszesitik. Az agressziv eselekmenyl mindig egyenek kovetik
el, IDondhatjuk azt is, bogy
"szelsDseges elemek", az ellenseges feliepesnek azonban a
hatalom, az aktualis politika ad,
zold fenyl. A politi!<ai szo!ljarAstal fiiggoen a kisebbsegekre
nehezedll nyomas hol nagyobb,
'Dol Idsebh, A jelek szerint a
nyomas most novekszi!<.
Uj fejlemenynek szamlt, bogy
etrOl ma mar be lehet az ujsAgokban szamolni, mig korAbban
el keliett haligatni. Ha meggondoljuk, bogy a kisebbsegek sumara a legjobb vOdelem a nyilvanossag, nagyon Cantos, bogy
a sajto foglalkozik ezekkel az
esetekke!.

-

Mennylre van Idsebbsegben
elll kozeplskolAsainknak
IdsebbrendGsegi erzese nemzetl
hovalartozasuk mlatt?

-

Fordul

a vilag,

Uj fejlemeny-

nek sz8mJt az is, bogy mig knrAbban, a magyar gyerekek altaIAban "bchOdoltak", elfogadtiok,
bogy mllsodrendii AliampolgAmic, a femovekvO uj nemzedek mentes ezektal a komplexusoktol, erzekenyen reagAl a
jogsenesre,
biiszke nEmzeti
identitBsilra. PofozBssal ma mar
nom lehet senkit sem szolgasorban tartani. Agressz1v viselkedesnkkel a szerbek eddig is
rengeleg bajt hoztak sajal fejiikre, a magyar gyerckeken elesattana pofonokkal is magukoak Artanak legtobbet.
Tesz-e valaml lenyogbevagal a
lobbseg1 nemul annak erdekeben, bogy e1fogadJAk a mAsIAgot, vagy csak 6resbe puffogtaloll jelsza lett a toleran"
cia?
'

- En a vilagos beszCd hive vagyok.. Nem tartom szerencsesnelc, ha a IOsebbsegekkel szembeni ellenseges magatartas heIyett tolerancia hiinyArOl, vagy

a massaggal szembeni tiirelmetleosegr61bcszo!liink.Nem
masok vagyunk, hanem magyarok

vagyunk.

A mllssAg 10-

fejezest

a magyar

nyelvbeo

Alta-

laban a homoszexualitb szinoniouljakCnt szoktuk baszoalni. Felrevezet6 a toleraocia sz6
emlegett!se is. Nem toleraociilra
van sziiksegiink, banem jogalIamra, olyan tOrvenyekre, ameIyek szigorUan biintetik a nemzeti alapon torteno mindenfcle
hAtnlnyos megkiilonb<'lztetest.
A jelszavakat ott lehet puffogtatni, obol Rem szoktak a dolgnkat a neviikon nevezni.
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