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Kedves Doktor Úr!
Megkaptam megtisztelő levelét, de több okból 

kifolyólag csak most válaszolhatok.
Kezdeményezésének rendkívül örülök, mert 

magamnak is hosszabb ideje az járt a fejemben, 
hogy a Zentán és Szabadkán elkezdett ügyet 
folytatni kell. Ezért csatlakozom az indítványhoz. 
Van azonban néhány ellenvetésem és kifogá-
som:

1. Az újonnan kialakult helyzetben már nem 
lehet általános témákról beszélni (láttuk Zentán 
és Szabadkán is, hogy visszaéltek néhányan a 
témával, mert túl általános volt). Pontosan tud-
juk, hol szorít bennünket a cipő, arról kell tárgyal-
ni: iskolaügy, sajtó, felsőoktatás, ösztöndíjazás, 
nyelvhasználat, megoszlás, elvándorlás, műve-
lődés, emberi és kisebbségi jogok, vállalkozók 
gondjai, létfenntartási gondok, személyi ügyek 
stb. Ki kellene választani néhány problémát, s 
azokat napirendre tűzni (szakértői bevezetővel).

2. Nem tartom megfelelőnek a hely kiválasz-
tását. Tóthfalu nehezen elérhető, akinek nincs 
kocsija, az csak többszörös átszállással juthat 
oda (ha eljuthat). Olyan helységet kell találni, 
amely mindenhonnan könnyebben elérhető, pl. 
Szabadka, Újvidék, Zenta, Topolya, Kishegyes. 
Szerintem a felsorolt helyeken is akadna támo-
gató (üdítők, ebéd). Ezeken a helyeken talán 
szállásról sem kellene gondoskodni. Azért sem 

tartom megfelelőnek Tóthfalut, mert az mégis-
csak egyházi létesítmény, ami nem biztosítja a 
semlegességet, pártatlanságot. (Én ugyan nem 
voltam az első összejövetelen Tóthfalun, de lát-
tam a felvételt, hogy volt kommunisták a kereszt 
alatt tárgyaltak. Cirkusz!) Azt hiszem, az időpont 
nem megfelelő, ki tudja, milyen lesz az időjárás 
december elején. Behavazott utak, fűtetlen he-
lyiségek… Jobb lenne májusra halasztani, vagy 
pedig olyan helyet (és helyiségeket) találni, ahol 
ez nem gond.

3. Nemrég jelent meg az Újvidéki Multikulturá-
lis Központ nyilatkozata a nemzetek közötti viszo-
nyokról a Vajdaságban. Ennek megtárgyalása 
elkerülhetetlen. Nem mond ugyan sokat, de al-
kalom, hogy beleszóljunk a dolgokba. (Olvasha-
tó a Danas nov. 4—5-ei számában, a Vojvodina 
mellékletben.) Ezért az esetleges tanácskozás-
ra okvetlenül el kell hívni a központ igazgatóját, 
Losoncz Alpárt.

Nagyon örülnék, kedves Doktor úr, ha meg-
írná véleményét javaslataimról. Még akkor sincs 
késő, ha decemberben lenne mégis a konferen-
cia.
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