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Egyenl6re ennyit szeretnek mondani, bogy ne ny(ljt-
saID a szot.

Koszonom szepen!

BalintAntal hozzaszolasa

Tisztelt Holgyeim es Uraim! Kesztetest ereztem ar-
ra, bogy hozzaszoljak a temahoz, tekintettel arra, bogy .
ilyen szepen osszejott a vajdasagi magyar elit, bogy ugy
mondjam, amely aktivan reszt vesz a tartomanyunkban
el6 nernzettarsainak sorsanak alakitasaban. Ugy az egy-
hazi jeles szemelyisegek,mint a politikai partok tisztelt
vezet6inek a megjelenese batoritolag kell, bogy hasson
nemcsak rank, akik itt osszejottiink, hanem az egesz
vajdasagi magyarsag, illetve a delvideki magyarsag jo-
v6jet illet6en.

Az elmult viharos evtized megtepazta sorainkat es
partszakadasok tOrtentek. Ugy erzem, bogy ez az els6
alkaloID,bogy ilyen helyen valosziniileg isteni sugallatra
(hiv6k vagyunk, vagy nem vagyunk hiv6k), de nekem
meggy6z6desem, bogy a nem hiv6ket is az Isten aka-
rata vezerelte erre a helyre, bogy egymashoz kozelitsiik
az allaspontjainkat. Ennek a gondolatmenetnek a men-
ten vallalkoztam arra, bogy hozzaszoljak ehhez a tema-
hoz, habar eleve olyan elhatarozasom volt, bogy nem
szolok hozza, tekintettel arra, bogy a fdlvezet6ben
tisztelt ifj. Korhecz Tamas kollega eleg behatarolt ke-
retet szabott a hozzaszolasoknak.

Nyilvanvalo, bogy jogasz szemmelnezve a dolgokat
az elektorok utjan tOrten6 nernzeti tanacs valasztas
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e1eggesantit tObb szaz ewe1 a halado nepszuverenitas
elvere epii16demokraciak valasztasi rendszerenek be-
vezetese utan. Mi meg mindig abban a fazisban va-
gyunk itt, a folszolalasokbol kicsengett egyesek resze-
r61, bogy nem merne vallalni a vajdasagi magyarsag
valasztotestiilete azt, bogy valasztoi nevjegyzekbe ke-
riiljon a neve.

Ezzel kapcsolatban elhangzott, bogy hetvenezer
magyar szemelykerte Delvidekr61a magyar igazolvany
kiallitasat. Eleg szep szam. Nyilvanvalo, bogy a va-
lasztoi nevjegyzekre kiskoruak nem keriilnek foI. Nem
keriilnek fol olyan szemelyek gem, akiknek a cselekv6-
kepessege meg van vonva, ne soroljam tovabb, egyeb-
kent is a valasztasi demokraciai kerdese, bogy reszt
akarunk rajta venni, vagy nemo Amennyien reszt ve-
sziink, annyian vesziink reszt. Nyilvanvalo, bogy a va-
lasztoi nevjegyzek alapjan kell, bogy tOrtenjek a nem-
zeti tanacs megvalasztasa.

Tekintettel arra, bogy ilyen helyzetben vagyunk,
meg van hozva a szovetsegi torveny, bogy nernzeti ta-
nacsot alakithatunk, szerintem ennek id6szeriisege
adott. A nernzeti tanacsot ilyen modon, ahogy a szovet-
segi tOrveny el61atta, kompromisszumra torekv6en,
meg kell alakitani es mindket politikai er6vonalnak en-
gednie kellene, ez a javaslatom. Meg kell alakitani, de
oly modon, bogy a nernzeti tanacs megalakulasakor
kimondana, bogy meghatarozott id6re alakul, ami sze-
rintem nem lehet tObb egy evnel, azzal a kikotessel,
bogy kerik az illetekes parlamentet, bogy hozza meg a
kiegeszit6 tOrvenyt a nernzeti tanacs legitim modon
valo megvalasztasara, ami azt jelenti, bogy nepszuvere-
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nitas elvenek figyelembevetelevel a magyar nernzetise-
gii nagykoru allampolgarok valasszak meg sajat nem-
zeti tanacsukat.

Max Weber nemet szociol6gus vallotta, bogy min-
den hatalom a legitimitasra tOrekszik. Halljuk az anya-
orszagbeli politikai tamogatasok alkalmaval, bogy al-
land6an a legitim kisebbsegi magyar partokra hivatkoz-
va a kisebbsegi magyar partok vezetoit hivjak meg az
adott kisebbsegnek sorsanak eldontese iigyeben. Ezt a
legitimitast nyilvanval6ana nemzeti tanacsnak is figye-
lembe kell vennie, arra kell tOrekednie, bogy elvezze a
nepesseg tobbsegenek a bizalmat, akiknek a neveben
hatalomgyakorlast vegez, mert a nernzeti tanacs bizo-
nyos szferakban, habar korlatozott hatalommal, de va-
lamilyenhatalomgyakorlast vegez.

Ez a mai helyzet, azert jelentettem ki a bevezetom-
ben, bogy idoszerii a nemzeti tanacs megalakitasa. Te-
kintettel a mai helyzetre, az itteni pcirtvillongasokraes
az orszag vezeto politikai tomoriileseiben kialakult fe-
sziilt viszonyokra, egyertelmu, bogy a tanacs letrehoza-
sa j6 tampontot jelentene, ezert velemenyem szerint
celszerii lenne megalakitani.

Koszonom figyelmiiket!


