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Nemtoleranciaravansziiksegiink,haRemjogallamra
A honfoglalo magyarok nagyjabOl annyian voltak, aMny magyar cl jelenleg Vajdasagban -Pozitiv cs negativ valtozasok a magyarsag
helyzeteben-Nagyobbszellemitokerevan sziikscgiink-A kisebbscgekszamara a legjobb vedelema nyilvanossag

I

A
de,videld magyarsag ,-,." .",-"".,. ..
tarsadalmi es politi-
kai torckvesenek el-

vegezte az osszeg-
zcset, tale atfog6bb clcmzcse-
ket scnki scm publikalt. H6di
Sandal tudomanyos kutat6 is.
szakir6 cs politikus. A kiscbb-
scSi let kiv,il6 ismerojc jclenleg
iskolapszichologuskent dolgo-
zik a zentai Termcszettudoma-

nyi-Matema!ikai Tehetseggon-
doze Gimnaziumban. Ncmze!i

Ictunkct erinta cs sokunkat fog-
lalkoztalo kerdcsekkel cppen
ezert fordultunk hem.

Teny, bogy fogyatkozlk a Del-
vidcken Is a magyar"g. MI
nycnkor a jobb: sopAnkodnl,
bogy esak cnnylen vagyunk,
vagy orillni, bogy meg va-
gyunk ennyien?
- Az, bogy sokan vagy kevesen

vagyunk, nagyon viszonylagos.
Tobb mint ezer eves tortenel-

miink sotAn a honfoglalas ket-
segkiviil a legnagyobb szabas,;
vallalkozas volt. A honfoglal6
magyarok nagyjAb61 annyian
voltak, ahany magyar el ma Vaj-
dasagban. Ha azon sopanko-
dunk, 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 eel-
jaink? Nos. legjobb tudomasom
szcrint nineseook. NehAnyan
kiiszkodnek, probaJkoznak, sze-

retnenek teoni valamit a koz6s-

seg eroekeben, a tobbseg azon-
ban erdektelen. Az erdektelen-

seget, a cselekveskeptelensegct
nagyobb problemanak latom,
mint a letszamcsokkenest. A

ketlo egyebkent, azt hiszem,
valahol osszefiigg.
VAllozott-e lenyegesen a ma-
gyar"g helyzete az elmull 10-12 evben?

- A magyarsag helyzete tobb
szempontbol is vahozott, pozi-
tiv cs negativ ertelemben is. Po-

zitiv valtozaskent ftonyvelhetO
el a magyar erdekszervezetek
megjelenese, a magyar identi",s
ernsodese, a magyarsag presz-
tizscnek novekedese (ami elso-
sorban Magyarorszag NATO
tagsaganak es az Eur6pai Uni-
ohoz vale csatlakozasanak ko-
szonheto). De jelentos sikemek
szamlt a kollektlv jogok elis-
mereSt is Szerbia reszerol, il-
letve cRock kovetkezmenyekent
a nyelvhasznaJat teren tortent
elmozdulas. Ncgativ fejlemeny-
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A Magyarok Vilagszovelsege Jugoszlavlai
Onzagos Tanacsanak levekenysegerlll: - A

koltsegvelesltamo-
galas megvonA-

saval a Vilag-
szovelseg moz-
gAslere az el-
mull nOgyen-
lendllben je-
lenlllsen be-

szGkiill. A IA-
mogalAs meg-
vonllsa kUlono-
son az orsdgos

lanAesokat
erin-

lelle slilyosan, amelyek -ellenlelbe~ mas civil

szervezelekkel -nem pAlyAzhalnak kftlOnb6-
z6 alajlilvAoyoknAl.Az elllAIItbel~1 sulyo-
san eriolell benniinkel Is. UlvAoybs es kiill-
segesrendezvenyekreRemnagyOn

;

VAUalkoz-

hallunk, ennek enenere
,

' igen J
,

ele Ills ered-

menyekel konyvelhelfto)< el. A leg] lenlllsebb
programunk a 80 ev Idsebbsegben CopAlyAzaI
Idlrasa, iIIelve a beerkezell pAly~mGvekbOl
osszeAIUlolI kolel Idadasa veiL A palyAzattal
slkeriill hozdferhelllve lenniink 'az elmlill

hAromnegyed evsdzaddal kapcscilalos kol-
lektlv emlckczetel. Az MVSZ JOT erkOlcsi

sikerekenl kOnyvclhelo el a kettos Aliampol-
gArsAg kezdemenyezese is, amely sajnos ak-
kor vlsszhang nelkiil marad!. Terveink van-
oak, egyelore megoldatlab, bogy mliyen for-
rAsokMllehetne azokat megvalasllani.

nek szamlt, bogy az ertelmetlen
balkAni haboruk kovetkezteben

jelentos anyagi es demografiai
kart szenvedtiink. A vajdasagi
magyarsag jelen!osen elszege-
nyedell, sokan elvesztettek
munkahelyiiket, a fiatalok egy
resze kUlfOldon keresett ,mene-

deket es megclhetesi leheta-
seget. Jelenleg az a legnagyobb
gondunk, bogy a magyarsag
kimarad a privatizacios folya-
matb6!...

Melyik az a tArsadalmi releg-
gondolok a kozeletl szerep-
lokre (politikusok, pedag6gu-
sok...?) aldknek meghatAroza
szerepiik van a nemzell onlu-
dal feJleszleseben, meglartA-
sAban, erdekvOdelemlien? Es
mll kenene tenniiik ennek
erdekeben?

-Gyakran halljuk, bogy ajovo a

tudilsalapu tarsadalome. .Azt
hiszem, ez nom coupon srolam,
hanem van valami valosAgalap-
ja 'is. Mindenkeppen arra keli
t6rekedniink, bogy noveljiik az
iskolazotl emberek szamat, mi-
Del nagyobb szellemi tokere
tegyiink szert. A nemzeti ontu-
dot alakulasa, a kozosseg cse-
lekvakepessege, erdekervellye-
sitesi kepessege eddig is a szel-
lemi vezetoreteg fe!keszUltse-
setal fiiggott. Ez meg inkabb
igy lesz a jovaben, hiszen im-

mar nom cook a kulrura, haRem
a gazdasAgi felemelkedes is az
uj szeliemi vezetoretcg felke-
sziiltsegetOl es rAtermellsegetol
fiigg, En ebbeD a vonatkozas-
ban elegge optimista vagyok.
Sok tanult, amhici6zus emher-

rei rcndelkeziink, akik a vilagon
mindenutt megalinak a helyii-
ket.

Az ulabbi Id6ben gyakorl
"magyar-gyerek-veres" ml-
nek lulajdonlthala? Csak
most verlk nagydobra a laj...
kozlala eszkozok, vagy ez ed-
dig elhaligalott jelenseg volt?-A gyerekek a [elnott tarsadal-
mat minrazzAk le. Ott, 'ahol a
kiscbbsegi gyerekekel verik,
biztosak lehetiink benne, bogy a
felnotteket is mcgalazzak, UI-
dozi!<. ilyen-olyan hAtrAnyban
reszesitik. Az agressziv eselek-
menyl mindig egyenek kovetik
el, IDondhatjuk azt is, bogy
"szelsDseges elemek", az ellen-
seges feliepesnek azonban a
hatalom, az aktualis politika ad,
zold fenyl. A politi!<ai szo!lja-
rAstal 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 ujsA-
gokban szamolni, mig korAbban
el keliett haligatni. Ha meggon-
doljuk, bogy a kisebbsegek su-
mara a legjobb vOdelem a nyil-
vanossag, nagyon Cantos, bogy
a sajto foglalkozik ezekkel az
esetekke!.

Mennylre van Idsebbsegben
elll kozeplskolAsainknak Id-
sebbrendGsegi erzese nemzetl
hovalartozasuk mlatt?

- Fordul a vilag, Uj fejlemeny-

nek sz8mJt az is, bogy mig kn-
rAbban,a magyar gyerekek alta-
IAban "bchOdoltak", elfogadtiok,
bogy mllsodrendii Aliampol-
gAmic, a femovekvO uj nemze-
dek mentes ezektal a komplexu-
soktol, erzekenyen reagAl a
jogsenesre, biiszke nEmzeti
identitBsilra. PofozBssal ma mar

nom lehet senkit sem szolgasor-
ban tartani. Agressz1v visel-
kedesnkkel a szerbek eddig is
rengeleg bajt hoztak sajal fe-
jiikre, a magyar gyerckeken ele-
sattana pofonokkal is maguk-
oak Artanak legtobbet.
Tesz-e valaml lenyogbevagal a
lobbseg1 nemul annak erde-
keben, bogy e1fogadJAk a mAs-
IAgot, vagy csak 6resbe puf-
fogtaloll jelsza lett a toleran"
cia? '

- En a vilagos beszCd hive va-
gyok.. Nem tartom szerencses-
nelc, ha a IOsebbsegekkel szem-
beni ellenseges magatartas he-
Iyett tolerancia hiinyArOl, vagy
a massaggal szembeni tiirel-
metleosegr61bcszo!liink.Nem
masok vagyunk, hanem ma-
gyarok vagyunk. A mllssAg 10-

fejezest a magyar nyelvbeo Alta-
laban a homoszexualitb szi-
noniouljakCnt szoktuk baszoal-
ni. Felrevezet6 a toleraocia sz6

emlegett!se is. Nem toleraociilra
van sziiksegiink, banem jogal-
Iamra, olyan tOrvenyekre, ame-
Iyek szigorUan biintetik a nem-
zeti alapon torteno mindenfcle
hAtnlnyos megkiilonb<'lztetest.
A jelszavakat ott lehet puffog-
tatni, obol Rem szoktak a dolgn-
kat a neviikon nevezni.
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