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Febrmir 26. - A szovetsegi parlament Polgarok
Tanacsa egyhangtilag elfogadta a nemzeti kisebbsegek
jogainak es szabadsaganak vedelmer51 sz616 tOrvenyt.
Mind a 91 jelenlev5 kepvise15raszavazott a tOrvenyre.
A delutan folyaman a parlament Koztarsasagok Tanacsa is megszavazta a tOrvenyt.
Balla Lajos Laci szerint a kisebbsegi kerettorveny
elfogadasa er5siti a JSZK tekintelyet es nemzetkozi
helyzetet. A magyarok szempontjab61 egy kedvez5
lepes, mert el5segiti a nemzeti identitasunk megmaradasat es egyaltalan a fennmaradasunkat. A tOrvenyben
nem talalhat6 meg mindaz, amit a magyar szervezetek
es partok akartak es kertek, de megis elfogadjak a realitasokat es orulnek ennek a jogszabalynak is, ugy
ahogy van. Balla szerint kiegeszit5 politikai es jogi intezkedesekre lesz szOkseg ahhoz, hogy a tOrvenyben
el5iranyzottakat pI. a hatalomban val6 kepviseletet a
gyakorlatban megval6sithassuk. Ez nem lesz konnyii
feladat, hiszen a miloseviCi rendszer tisztogatott, a
kormanyokon es a miniszteriumokonvegigsoport, ezert
sok kisebbseginek tavoznia kellett. Nagyon fontosnak
tartja, hogy a torveny el5iranyozza a kisebbsegek onrendelkezesi jogat, gondolva itt az oktatasra, a tajekoztatasra, muvel5desre stb. S vegiil a legnagyobb

.

.

A nernzeti kisebbsegek jogair61 es szabadsagair61 sz616 torveny
2002. februar 26-ai elfogadasa utim megjelent irasok, cikkek, allaspontok gyiijtemenyet Boz6ki Anta1 allitotta ossze es bocsatotta rende1kezesiinkre.
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vivmimya a jogszabalynak, bogy a kisebbsegek sajat
maguk fogjak eldonteni, bogy mi ken es j6 nekik, tobbe
nem mas teszi meg ezt helyettiik, mint ahogy azt az
eddigi gyakorlatban volt, kozli a Magyar Sz6.
Febrmir 27.
Mertoldko a kisebbsegi jogokert vlvoffharcban*
J6zsa Laszl6 nyilatkozata
A kedden (februar 26-an - a szerk. megjegyzese)
elfogadott jugoszlav kisebbsegiigyi tOrveny merfdldkovet jelent abban a harcban, amelyet a vajdasagi magyar-

sag vivottjogaiert az 1990-esevek eleje 6ta - kozolte
az MTI-vel J6zsa Laszl6, a Vajdasagi Magyar Szovetseg (VMSZ) aleInoke.
A delvideki magyar politikus - aki egyebirant a vaj-

dasagi IdeiglenesMagyarNemzeti Tanacs elnoke is ugy velekedett, bogy a kisebbsegiigyitOrvennyelremelhetoleg uj idoszamitas kezdodik a kisebbsegek irilnti
viszonyulasban, mert letrejottek ennek a jogi elofeltetelei.
A kerettorveny jogi ertelemben lerakja a szemelyi
elvii kisebbsegi auton6mia alapjait, s olyan elkepzeles
kap jogi garanciakat, amely a korabbi vajdasagi magyar
partpolitikai szervezodesekben, de a VMSZ auton6miakoncepci6jaban is hangsulyosan szerepet kapott. J6zsa
ramutatott arra, bogy a VMSZ "politikai sikereinek

. Magyar

Szo, 2002. februar 27., 1. oldal
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lajstromaban a kisebbsegi kerettOrvenyt bsszekbti a
vajdasagi hataskbrbk visszaszolgaItatasar61 sz616 tOrvennyel", amelyet nemregiben fogadott el a szerbiai
parlament.
A politikus emlekeztet arra, bogy e ket tOrveny reyen a VMSZ harompilleres auton6mia-koncepci6janak
ket pillere - a vajdasagi auton6mia es a szemelyi elvii
auton6mia - a gyakorlati megva16sulasiranyaban viszszavonhatatlan lepeseket tett.
-

Az auton6mia-koncepci6harmadikpillere, a ma-

gyar kisebbseg aItal tbbbsegeben lakott telepulesekre
vonatkoz6 teruleti auton6mia tekinteteben meg nem
allunk olyan j61, de az eszak-bacskai es az eszak-banMi
magyar es nem magyar tbbbsegii bnkormanyzatok
egytittmiikbdese ilyen teren is bizakodassal tOIt el mondja J6zsa.
A politikus szerint az emlitett eredmenyekb61 IMszik, bogy a VMSZ nem keveset tett az elmuIt evekben,
bogy alapvet6en stabilizalja a vajdasagi magyarsag sorsat es kilatasait. J6zsa Lasz16 emlekeztetett arra, bogy
mind a hataskbri tbrveny, mind a kisebbsegtigyitbrveny
e16keszitesebenreszt vettek a VMSZ szakert6i.
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Kisebbsegijogok es intezmenyes kepviselet.
Balla Lajos - Laci a kisebbsegi t6rvenyr61
Balla Lajos magyarkanizsai polgarmester, a szovetsegi parlament als6hazanak kepvise16je a jogszabaly
elfogadasa alkalmab61az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: Jugoszlavia t6rteneteben most e16szor fordul e16,
hogy kiilon torveny szabalyoz kisebbsegi kozossegi
jogokat, es biztosit intezmenyes kepviseletet a kisebbsegeknek. (Eddig a kisebbsegek jogair61 csak az alkotmanyban volt sz6, amelynek vonatkoz6 passzusitt a
mindenkori kozponti vezetes meglehet6sen "rugalmasan" ertelmezte es kezelte. Ktilon t6rvenyi szabalyozas
hijan Slobodan Milosevic peldaul allamf6i tenykedese
idejen eppen az alkotmany vonatkoz6 cikkere hivatkozva hozatott olyan torvenyeket, amelyekkel alaposan
megnyirbaltaVajdasag auton6miajat.)
A Vajdasagi Magyar Szovetseg (VMSZ) elnoksegi
tagja igen nagy jelent6seget tulajdonit annak, hogy a
kerettorveny szovetsegi szinten letrehozza a nemzeti
kisebbsegek tanacsat, amely a kormany mellett fog miikodni. A testtilet azt a feladatot kapja, hogy
"meg6rizze, e16mozditsa es vedelmezze a nemzeti kisebbsegek etnikai, vallasi, nyelvi es kulturalis sajatossagait".
A torveny ertelmeben az orszag teriileten e16 minden nemzeti kozosseg szovetsegi szinten letrehozhatja a
maga nemzeti tanacsat. E testtiletek kezelik majd a ki-

. Magyar Sz6, 2002. februar 27., 1. es 16. oldal
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sebbsegek muvelodesevel, oktatasaval, tajekoztatasaval
es nyelvhasznalataval kapcsolatos kerdeseket. A kerett6rveny eloiranyozza, hogy a nemzeti tanacsok tagjait
elektorok valasztjak meg, akik lehetnek a kisebbseghez
tartoz6 onkormanyzati, tartomanyi, koztarsasagi vagy
szovetsegi kepviselok, illetve olyan, valamely kisebbseghez tartoz6 szemelyek, akik osszegyiijtottek legalabb szaz tamogat6 alairast. A nemzeti tanacsok mukodeset es megvalasztasat ugyancsak kiilon torvennyel
fogjak szabalyozni.
A szovetsegi kormany mellett Ietrejon a nemzeti kisebbsegi alap, amely koltsegvetesi forrasokb61 finanszirozza majd a nemzeti kisebbsegek helyzetenek javitasat
es kulturaIis eletenek fejlodeset szolgaI6 tevekenyseget.
A kerettorveny ertelmeben az orszag osszlakossaganak ket szazalekat meghalad6 kisebbsegek kepviseloi

- adott esetbenmagyarokes albanok- sajat nyelviikon
sz6lalhatnak fel a szovetsegi parlamentben, kotelezo
lesz minden rendelkezest es beadvanyt megjelentetni
ezen a ket nyelven.

Az adott kozigazgatasiegysegenbeliil - lehet onkormanyzat vagy tartomany egyarant -, ahol a nemzeti
kisebbseg meghaladja az osszlakossag 15 szazalekat,
kotelezo biztositani a kisebbsegek hivatalos nyelvhasznaIatat. Amennyiben ennel kedvezobb szabalyozas volt
eddig ervenyben, azt nem lehet feliilvizsgaIni.
A kerett6rveny ertelmeben minden kisebbseghez
tartoz6 maganszemely korlatozas nelkiil barmikor
hasznalhatja nemzeti szimb6lumait. Azokon a telepiileseken, ahol hivatalosan is bevezettek a kisebbsegi
nyelvhasznalatot, a nemzetisegi iinnepek idejen hivata167
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loganis haszmUhat6klesznek majd az adott kisebbsegek
nernzeti szimb6lumai.
A kerettorveny ertelmeben a kisebbsegek lakta teriileteken tiles olyan intezkedes foganatositasa, amely a
lakossag etnikai osszetetelenek megvaltozasat idezheti
elo.
Tilos tovabba a nernzeti kisebbsegek jogainak es
szabadsaganak a korlatozasa.
Balla Lajos - Laci ramutatott arra, bogy a kisebbsegi kerettorveny kidolgozasakor rendszeresen folyt az
egyeztetes az Eur6pai Uni6 es az EBESZ szakertoivel.
A vajdasagi magyar politikus szerint a kedden elfogadott kerettorveny sok tekintetben jobb megoldasokat
kinal a kisebbsegi jogok vedelmere, mint j6 nehany
nyugat-eur6pai orszagban ervenyben levo jogszabaly.
(MTI)
K"lSebbsegitOrvEmyautonomic nelkOr
A Vajdasagi Magyar Demokrata Part kozlemenye
A Vajdasagi Magyar Demokrata Part megdobbenessel vette tudomasul, bogy a jugoszlav parlament
olyan kisebbsegi tOrvenyt fogadott el, amely mellozi a
kisebbsegi auton6miat.
A tOrvenymegkeriili a perszonalis auton6mia letrehozatalahoz elengedhetetleniil sziikseges kiilon valaszt6i nevjegyzek letrehozatalat. Ezzel azonban az altala-

. Magyar

Sz6, 2002. februar 27., 16. olda1
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nos, tObbpartivalasztasokat is megkeri.ilvea mindenkori szerb hatalom kiszolgalasara, eloirja az ideiglenes
nernzeti tanacsok letrehozatalat.
Ismeretes, bogy a VMDP a vegrehajt6 szervvel is
rendelkezo magyar (perszonalis) auton6mia tanacsat a
vajdasagi magyar valaszt6k nevjegyzeke alapjan, tObbparti valasztasok utjan kivanja letrehozni. Csakis igy
erheto el, bogy azok a kepviselok, akik a vajdasagi magyar kozosseg identitasanak megorzese szempontjab61
fontos kerdesekkel foglalkoznak, ne a szerb hatalomnak, hanem magyar valaszt6iknak tartozzanak felelosseggel.
A most meghatarozott szovetsegi tOrveny nyoman
viszont a VMSZ kepviseloi es tanacsnokai maguk valaszthatjak meg a csupan tanacsad6i szerepkorrel felruhazott ideiglenes nernzetitanacsot.
.
Tekintettel az otszazalekos valasztasi kUszobre es
tenyre, bogy magyar szavazatokkal a szerb kepviselohazba nem lehet legitim magyar kepviselot bejuttatni,
varhat6, bogy ez az uj szerv nem a tenyleges magyar
erdekeket jeleniti meg majd a szerb politikai szinteren,
hanem eppen forditva: vallalnia kell a szerb' nemzeti
erdek magyarok fele torteno kozvetiteset. Lehetoleg
ugy, bogy az autentikus magyar erdeknek tunjon.
Hogy pant ez az uj kisebbsegi tOrveny lenyege, mi
gem bizonyitja jobban, minthogy meghozatalara a magyar kepviselokkel egyiitt meg Seselj radikalisai es
Milosevi6 szocialistaiis raszavaztak.
Meg az is, bogy a szinekurajellegii ideiglenes nemzeti tanacsok letrehozatalara vonatkoz6 ugynevezett
zar6 rendelkezeseket a jugoszlav kormany az ut6bbi
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napokban. a nyilv{mossagmegkeriilesevel iktatta be a
kepvisel6k ele keriil6 torvenyjavaslat szovegebe.
A Vajdasagi Magyar Demokrata Part ertekelese
szerint a kisebbsegi t6rveny nemzeti tanaesok letrehozatalara vonatkozo rendelkezesei szoges ellentetben
allnak a vajdasagi magyarsag autonomia-t6rekveseivel.
A VMDP tovabb folytatja a politikai kiizdelmet a
magyar (perszonaIis) autonomiaert. Celja az, bogy a
szerb hatalom vegiil felismeIje: mind a magyar, mind
pedig a t6bbi kisebbseg esak a tenyleges perszonaIis
autonomia birtokaban kezdheti meg integraIodasat a
szerbiai tarsadalomban - all a VMDP kozlemenyeben,
amelyet Agoston Andras elnok irt ala.
Marcins 3.
Forradalmi 6it&es"
Dr. Korheez Tamas tartomanyi kisebbsegiigyititkar a
heten elfogadott szovetsegi kisebbsegvedelmi
kerettorvenyr61nyilatkozik
Dr. Korheez Tamast, tartomanyi kisebbsegiigyi titkart a szovetsegi kisebbsegvedelmi kerett6rveny kapesan arrol kerdeztiik, bogy az uj jogszabaIyban benne
van-e minden, amire nekiink itt sziiksegiinkvan?
- Nines terrneszetesen benne, Inert ezt a t6rvenyt
nem mi irtuk, nem kizcirolagmi irtuk, es nem kizarolag

. v ARJU Marta: Magyar

Sz6, 2002.
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a mi sziiksegleteinkre kesziilt. Ezert nem mondhatjuk,
bogy a torvenyben benne van minden, hiszen mi az
6vodM61az egyetemig a teljes magyar nyelvii kepzest
inlnyoztuk elo, mikozben ez a tOrvenyerre nem kotelezi az allamot. Ugyanakkor a jogszabaly kitiino jogi keretet biztosit arra, bogy a vajdasagi magyarsag igenyeihez merten olyan kisebbsegvedelmirendszert alakitsunk
ki tOrvenyi,jogszabaIyi szinten, de a gyakorlatban is,
amely megteremti azokat az elofelteteleket, bogy a vajdasagi magyarsag magyarkent, egyenrang(I polgarkent
elhessen es megmaradhasson ezen a teriileten, az anyaorszagon kiwI. Ilyen szempontb61 iidvozoljiik a torveny elfogadasat, es biztat6 lepesnek tartjuk jogaink
megval6sitasa teren. A tOrveny rengeteg ujdonsagot
tartalmaz, es nagyon sok szempontb61javitja a jelenlegi
hatcUyosjogi keretet. Amit mindenekelott es felett ki
kell emelni: a tOrveny eloszor a jugoszlav allam tObb
mint 8 evtizedes fennallasa 6ta elismeri es szav~tolja a
kisebbseg onkormanyzathoz, auton6miahoz val6 jogM
az anyanyelvii oktatas, tajekoztatas, kultura es nyelvhasznalat teren. Ez forradalmi Mtorest jelent, eloszor
tOrtent meg, bogy Jugoszlaviaban a tOrvenyalkot6 barmilyen szinten elismerte azt, bogy a kisebbsegeknek
maguknak kell sajat kepviseloik reven donteniiik az
olyan kerdesekben, amelyek elsosorban a kisebbsegeket
erintik, es azokban a kerdesekben is, amelyekben a kisebbsegeknek es a tObbsegieknek eltero erdekeik vannak. Ez hatalmas dolog, es azt hiszem, bogy a Karpatmedenceben es Kozep-Kelet-Eur6paban csupan ket
orszagban ismerik ezt a jogot, pedig ez a kisebbsegieknek alapveto sziikseglete minden orszagban.
171
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A tOrvenyaItal felkimiltmodell azonos-e a VMSZ
elkepzeleseivel?
- A felkimiltmodell nem teljes egeszeben azonos a
VMSZ vagy mas vajdasagi magyar pmok aItal elkepzelt modellel. Ezzel meg kell bekiilniink es baratkoznunk. Ebben a modellben kell megtalalni azt a mozgasteret, bogy mi ezt az auton6miat val6jaban hatekonyan
es az eletben is ervenyre juttassuk. Auton6mia ugyanis
nagyon sokfele lehet, sokfele hataskorrel. Ez a megoldas kozel all a VMSZ elkepzelesehez, hiszen eloiranyozza, bogy ezek az auton6m teriiletek nemcsak javaslattevo vagy velemenyezesi jogkorrel rendelkeznek,
hanem igenis hat6sagi es allami funkci6kat is gyakorolnak. Az allam atengedheti az onkormanyzatok reszere
olyan dontesek meghozatalat es vegrehajtasat, sot intezmenyek alapitasat, amelyek fontosak az adott teruleten. Ezt az auton6miakeretet tartomanyi rendeletekkel
es koztarsasagi tOrvenyekkel kell tartalommal megtoltern. A nernzeti tanacs megalakitasat a tOrveny szavatolja, hiszen az onkormanyzatnak joga van erre, ugyanakkor a vegrehajtasi rendelkezesekkel, tartomanyi es
koztarsasagi jogszabalyokkal kell majd eloiranyozni
azokat a funkci6kat, amelyeket a nernzeti tanacsok ellatnak majd. En nagyon remelem, sok ilyen funkci6
lesz, kiilonosen a magyarsag eseteben. El tudok kepzelni iskolaalapitasijogokat, az intezmenyek igazgatasaban
va16 reszvetelt, bizonyos szabalyozast az iskolai programok elfogadasaban. Elso lepeskent en azt tartanam
j6nak, ha peldaul a tartomany a kisebbseginyelvii program megalkotasat rabizna a nernzeti tanacsokra. Erre
most megvannak a jogi lehetosegek es a jogi keretek.
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Az auton6mia merh~keatt6l fugg majd, bogy hany ilyen
feladatot vesznek at a nernzeti tanacsok. Ez ktilonbozhet az egyes nernzetiseg eseteben, hiszen egyaltalan
nem biztos, bogy aroma nernzeti tanacs szeretne olyan
funkci6kat ellittni, mint a magyar nernzeti tanacs. Nem
is kell, bogy ellasson, ha nem akar, ne tegye, helyette
majd megcsinalja az allam. Ha viszont a magyar kozosseg igenyt tart ezeken a tertileteken az onkormanyzatokra, akkor ezt meg kell tOltenitartalommal. Az omnibusztOrvennyel gyakorlatilag a tartomany lehet6seget
kapott arra, bogy ennek a tOrvenynek a szellemeben
hat6sagi jogkoroket ruhazzon at a nernzeti tanacsokra,
es ezzel tudjuk lepesr6llepesre, fokr6l fokra kialakitani
es kiepiteni a vajdasagi magyarsag auton6miajat. Ez
kozos erdek.

Politikaiszandeknyilatkozat, nem tobb*
A KDEM allaspontjitta szovetsegi kisebbsegvedelmi
torvenyr6l Agoston Karoly alelnok ismertette
A Keresztenydemokrata Eur6pa Mozgalom iidvozli
ennek a dokumentumnak a letrejottet, ugyanakkor sajnalattal kenytelen megallapitani, bogy tOrveny nem
sziiletett, csupan egy politikai szandeknyilatkozat, oszszegezte tOmoren a KDEM velemenyet a szovetsegi
kisebbsegvedelmi tOrvenyr6l annak alelnoke es jogszakert6je, Agoston Karoly.

. K6kai Peter: Magyar Sz6, 2002.
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Vegyiik a tOrvenyfogalmanak ket klasszikus defini-

ei6jM- kezdiaz elernzesta jelenlegiigyvedkentdolgoz6 jogasz, aki tobb evet dolgozott torvenyhozassal
foglalkoz6 szaktestiiletekben. - Az egyik szerint a torveny "az aIlam tOrvenyhoz6 hatalma altal kiboesatott
kotelezo jogszabaly", a masik szerint "azok a jogtetelek, amelyek az emberi eletviszonyokat kenyszerito
m6don szabalyozzak". Aki reszleteiben is ismeri ezt a
tOrvenyt, az mar nyilvan sejti is, bogy rniert ideztem ezt
a ket meghatarozast. Hol van ennek a tOrvenynek a
eikkelyeiben a "kotelezo" era, vagy a "kenyszerito
m6d"? Nines sehol, ez a torveny nem kenyszerit es nem
szankeional, nem indit eljarast es nem biintet, vagyis
nem tObb, mint egy politikai szandeknyilatkozat. Ebben
a rninosegeben persze iidvozlendo, mert legalabb kinyilvanit egyfajta politikai akaratot, es felsorolja a lehetosegeket, de fontos IMni, bogy ennyi, es nem tobb.
Megfogalmazasa annyira aItalanos, bogy mar szinte
alkotmanyfuggeIeknek is tul be, nemhogy kenyszerito
erejii tOrvenynek.
A KDEM alelnoke szerint ez a torveny tovabbi kerdeseket is felvet, es az azokra adott valaszok ramutatnak a tOrveny tovabbi hianyossagaira. Az egyik ilyen
jogos kerdes, bogy ki all a tOrveny mogott, es az erre
adott vaIasz az, bogy a szovetsegi kepviselohaz, vagyis
egy olyan allam legfelsobb szerve, amely inkabb esak
papiron letezik, mintsem a val6sagban. A masik ilyen
kerdes, bogy kinek j6 ez a tOrveny. "A jelenlegi hatalomnak, amely most ezt a semrnire gem kotelezo deklaraei6t lobogtatja Eur6pa fele, es a jelenlegi hatalom
koalici6s partnereinek, akik ezt igyekeznek eredmeny174
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kent felmutatni sajeitvalasztopolgaraikelott"

-

veli

Agoston Karoly.
-

Ha viszont ezek a koalicios partnerek ezt ugy

igyekeznek bemutatni, hogy ezzel a tOrvennyel mar
megteremtodott - konkret esetben - a magyarsag alapveto onrendelkezesi tOrekveseineka masodik pillere is,
nos, akkor sajnos, meg kell allapitanunk, hogy meglehetosen gyenge pillerekrol van szo, mert ez a kerettorveny jelenlegi formajaban egy tartalom nellctilitires keret. Es ha mar nalunk, magyaroknal tartunk: tenyszeriien meg kell allapitanunk, ha az oslakos magyar kozosseg elismeri ezt a torvenyt, akkor ezzel elismerte azt is,

hogy itteniletet kisebbsegiletkentelimeg - teszi hozza
a KDEM alelnoke.
Agoston Karoly szerint a tOrvenynekmar a neve is
figyelmezteto es jelzesertekii: "Torveny a nernzeti kisebbsegek jogainak es szabadsaganak vedelmerol".
"Ezek szerint ezt a szabadsagot es ezeket a jogokat
valaki(k) veszelyezteti(k), ha mar egyszer vedelemre

szorul"- allapitjameg.
A KDEM egyik legkomolyabb biralo eszrevetele a
nernzeti tanacsok letrehozasara vonatkozik. A tOrvenyben taglalt elektori rendszer ugyanis, megleitasuk szerint, egyreszt bebetonozza a jelenlegi politikai eroviszonyokat azzal, hogy gyakorlatilag legalizalja az Ideiglenes Magyar Nernzeti Tanacsot, masreszt - es ami
sokkal fontosabb - nem hozza letre a magyar valasztoi
nevjegyzeket, vagyis nem adja meg a lehetoseget, hogy
a magyarok sajeitmaguk dontsenek arrol, kik kepviseljek oket.
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A partnak komoly ketsegei vannak a tOrvenynekazzal a cikkelyeve1 kapcsolatban is, amelyet altahiban
egyik nagy ertekenek tiintetnek fel, ez pedig a vegyes
osszetetelii komyezetekben az etnikai aranyok serthetetlenseget kimond6 tetel. Ez a tetel egyreszt alszent,
mert az elmult evtized menekiiltaradatai kovetkezteben
letrejott, es a korabbi etnikai aranyokat igencsak serto
uj aranyokat szentesiti, es hirdeti ki veglegesnek, masreszt meg az is nagy kerdes, bogy egyaltalan ez a rendelkezes megval6sul-e a gyakorlatban, velik a Mozgalomban.
-

Kepzeljekel a kezeloorvosukat,amint ujevi iid-

vozleteben j6 egeszseget kivan onoknek, ugyanakkor
semmilyen konkret gy6gym6dot nem if elo. Az ember
az ilyen j6kivansagot persze megkoszoni, de nem ezt
varja el epp a kezeloorvosat61. Koriilbeliil ennyit jelent
ez a tOrveny: felsorolja a lehetosegeket a kisebbsegek
szamara, de semmilyen hataridot, kotelezettseget, biintetest, konkret penzelesi format nem ir elo. A nernzeti
kozosseg az ilyen lehetosegeket persze megkoszoni, de
nem ezt varja el epp az allamat61 - mondta vegiil
Agoston Karoly.

Vagyaink es eletunk *
Hol van mar az az abrandos ido, amikor Agoston
Andras kozolte a szerbiai magyarsaggal, bogy a haromlepcsos magyar auton6mia papirjait atadta

. MAJOR Nandor: Magyar Sz6, 2002. marcius 3., 9. oldal
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Milosevicnek, vele egyidejiileg pedig Jeszenszky Geza
magyarorszagi kiiliigyminiszter azzal amitott benniinket, bogy Milosevic auton6miat igert a magyaroknak.
Meghozza olyan auton6miat, amely Agoston szerint
fennmaradasunk egyediili zaloga volt, s amelynek koszonhet6en magyar kepvisel6 csak magyar valaszt6inak, nem pedig a szerb kormanyzatnak tartozott volna
felel6sseggel. Reg elillant az eletiinkb61a hiszekenyseg
is meg az abrandozas is, mely ut6bbirol egyebkent mar
Vorosmarty MihaIy is megirta, bogy az elet megront6ja.
J6zan tepel6dessel termeszetesen mar az 1990-es
evek elejen is belathattunk volna nehany kezenfekv6
dolgot. Peldaul azt, bogy a kisebbsegiiigyek rendezeset
Kis-Jugoszlaviaban majd csak akkor veszik sorra, miutan lekerul a napirendr61 Horvittorszag, BoszniaHercegovina es Koszov6 iigye. Vagy peldaul azt, miert
targyalna Kis-Jugoszlavia vagy Szerbia kiilon a magyarokkal kisebbsegi autonomiar61, ha a magyarok iigyet
egy kalap ala veheti a tObbi,majd egy tucatnyi szerbiai
nernzeti kisebbseg iigyevel? Vagy ezt: miert adna KisJugoszlavia mindeDnernzeti kisebbsegnek teljes ertekii
kulturaIis vagy ha ugy tetszik, perszonaIis autonomiitt,
ha ezt meg az Eur6pai Tanacs kisebbsegi keretegyezmenye gem varja el t6le? Termeszetesen ezt is: miert
bizna ra Kis-Jugoszlavia a tOrvenyben egyformara kiporciozott kisebbsegi jogok vegrehajtasitt megannyi
kisebbsegi auton6mia "szervere", ha rabizhatja a hivatalcs kis-jugoszlaviai,tehitt allamikozigazgatasra?
Ha mindezt vegiggondoltuk volna, tudhattuk volna,
milyen elrendezesre szamithatunk kisebbsegi nernzeti
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ugyeinkben. A kis-jugoszhiviaiparIament a minap egyhang(IIag e1fogadta a nernzeti kisebbsegek kollektiv
jogair61 sz6I6 torvenyt, ameIynek az a ceIja, bogy a
kisebbsegi nernzeti kozossegek apolhassak es meg6rizhessek nemzeti identitasukat. Ennek a tOrvenynek az
erteImeben az identitas-meg6rzes vegett a nernzeti kisebbsegi kozossegek a nye1vhasznalat, az oktatas, a
kultura es a tajekoztatas terliIeten meghatarozott jogokat eIvezhetnek. A torvenybe foglalt jogok reaIizalasa
vegett a f6deraci6 szintjen egy kUIonpenzaIapot Ietesitenek, ameIyb6I a jogok ervenyesiteset finanszirozzak.
A jogok ervenyesitesere vonatkoz6an az illetekesseget
megosztottak a szovetsegi kisebbsegugyi miniszterium,
a szerbiai, a tartomanyi es a kozsegi torvenyhoz6 es
vegrehajt6 szervek, illetve az adminisztraci6 kozott.
Tehat a kisebbsegi jogok reaIizaIasar6I az allam gondoskodik. Az emlitett szervekkel parhuzamosan, kozremiikodes es ellen6rzes vegett, a nemzeti kisebbsegek
kozossegei is aIkothatnak meghatarozott testuIeteket:
Ietrehozhatjak sajat nernzetitanacsukat. igy a magyarok
megaIakithatjak a Magyar Nemzeti Tanacsot. A f6deraci6 szintjenviszont Kis-Jugoszlavia, az allam Ietrehozza
a nemzeti kisebbsegek tanacsat, ameIyben azonban
szerbek is heIyet kapnak.
A tOrvenyazokr61a nernzeti tanacsokr61,ameIyeket
a kisebbsegek hoznak majd Ietre, az allitja, bogy onkormanyzati szervek Iesznek. De vajon vaI6ban onkor-

manyzatr6Ivan-e itt sz6? A leend6nemzetitanacsok kozottuk a Magyar Nernzeti Tanacs - illetekesseget a
tOrveny 19. szakaszanak egy bekezdese igy hatarozza
meg: "A Tanacs a hivataIos nyeIvhasznalat, az oktatas,
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a nemzeti kisebbseg nyelven tOrteno tajekoztatas, a
kultura teruleten kepviseli a nemzeti kisebbseget, reszt
vesz a donteshozatal folyamataban, vagy donteseket
hoz az emlitett teruleteken, es intezmenyeket letesit e
teruleteken." Azutan van egy kitetel arr61, hogy az onkormanyzatok es az a!lami szervek e teruleteken tOrteno donteshozatalkor ki fogjak kerni a nernzeti tanaesok
velemenyet, s egy masik, amelyik szerint a nemzeti tanaesok "a hatalmi szervekhez" fordulhatnak minden
olyan iigyben, amely a nemzeti kisebbsegek helyzetet
erinti. Tehat a Magyar Nemzeti Tanaes hataskoreben az
domina!, hogy az identitas apolasat meghataroz6 negy

teruleten - s nem altalabanveve - kepviselia magyarsagot, meg hogy e teruleteken reszt vesz az a!lamiszervek donteshozatalanak folyamataban.

De van-e a nemzetitanaesoknak- kozottiik a magyarnak - barmiben is kizar6lagos, tehat ona1l6, fuggetlen dontesre felhatalmazasuk? Mert ha nines, akkor
ugyan miert tekinthetnenk oket val6di onkormanyzati
szervnek? Akarhogy neztiik a torveny rendelkezeseit, a
meg nem hatarozott intezmenyek ketes ertekii alapitasan kiwI egyetlenegy kizar6lagos felhatalmazast sem
tala!tunk. Csak egy zavaros kitetel helyezi kilatasba,
hogy az allami szervek "az emlitett teruleteken" atruhazhatjak a nernzeti tanaesokra sajat felhatalmazasuk
"egy reszet", s ebben az esetben "az allam szavatolja az
e felhatalmazasok ellatasahoz sziikseges penziigyi eszkozoket" is. Tehat lehet, hogy a nernzeti tanaesok kesobb rajuk atruhazand6 felhatalmazas alapjan hozhatnak meg ona1l6,vegso dontest, de ez esak a jovo zene179
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je. Ilyen felhatalmazasokert meg csak ezutan kell majd
megkiizdeni.
Ugy veljuk tehat, hogy ezzel a tOrvennyela nemzeti
kisebbsegek csak embrionaIis formaban kaptak onkormanyzatot. Ahhoz, hogy leend6 nemzeti tanacsuk -

kozottuk a magyaroke is

-

val6ban onkormanyzati

szervve vaIjon, meg kemeny kiizdelem all el6ttuk. Ett61
eltekintve azonban ez a torveny val6ban merfoldk6 a
szerbiai nemzeti kisebbsegek, kozottuk a magyarsag
eleteben is. Azert is, mert vegre tOrveny szabaIyozza
helyzetuket, meg azert is, mert az el6iranyzott jogok,
ha elnek veluk, val6ban lehet6ve teszik nemzeti identitasuk meg6rzeset es fejleszteset. Ami a magyarsagot
illeti, az a benyomasunk, hogy ez a tOrvenymeg rnindig
jobb tavlatot kinaI szamunkra, mint amilyennel a szomszedos orszagok magyarsaga statusat tekintve pillanatnyilag rendelkezik.
Ket fontos dologra azonban maris felhivhatjuk a figyelmet. Az egyik az, hogy a tOrvenyegyetlen szankci6t gem iranyoz el6 azok ellen, akik ennek a tOrvenynek
a rendelkezeseit megsertik. Ez azt jelenti, hogy senki
gem fogja automatikusan realizaIni a kisebbsegek szamara a torvenybe iktatott jogokat, ellenkez61eg:minden
telepulesen mindenjogukert minden alkalommal kulonkulon meg kell majd kuzdeniuk. Ez a magyarokra is
vonatkozik. Tehat a nemzeti kisebbsegek csak lehet6seget kaptak, s alkalmasint rajtuk all, hogy telepulesr61
telepulesre j61 vagy rosszul elnek-e ezekkel a jogokkal.
A masik dolog: a szerbiai allam korifeusai alighanem
ugy velik, hogy ezzel a tOrvennyel egy-ket evtizedre
rendeztek a kisebbsegek ugyet. Aligha lesznek hajlan180
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d6k par ev mulva m6dositani ezeket a tOrvenyeket, s
jobb helyzetbe hozni a kisebbsegeket. S a kisebbsegi

kozossegektObbseget- a kisebbeket,er6tlenebbeketvarhat6an huzamosabb ideig ki is elegiti majd ez a most
megszabott keret. Ezert a torvenybe foglaltakat viszonylag tart6s megoldaskent kezelhetjiik.
A jelen koriilmenyek kozott a nemzeti kisebbsegek
aligha kaphattak volna min6segileg tObbet, jobbat, s
erre megitelesiink szerint a kozeljov6ben gem szamithatnak. Ezert ugy veljiik, bogy delibabok kergetese
helyett er6iket a kinalkoz6 lehet6segek maximalis kihasznalasara ken majd osszpontositaniuk, bogy meger6sodve, felkesziilhessenek a kovetkez6 fordul6ra. A
politikaban mindig a lehet6segek maximalis kihasznalasara es a j6 alkalmak kivarasara ken koncentralni. Ez a
szerbiai magyarsagra is vonatkozik. Tiz ewel ezel6tt
hiaba lobogtatta a vagyait tartalmaz6 papirokat, ki kellett varnia azt az id6pontot, amikor Szerbiaban halaszthatatlanna valt az iigy rendezese. Most pedig addig
nylijt6zkodhat, ameddig a kisebbsegek kozos takar6ja
er.
Vorosmarty megszivlelend6 szavaival zarjuk sorainkat, A mereng6hoz dmii verseb61:
"Ne nezz, ne nezz hilt vilgyaid tavo[ilba:
Egesz vililg nem a mi birtokunk;
Amennyit a szivfelfoghat magilba,
Sajiltunknak csak annyit mondhatunk. "
Marcius 5. - Rasim Ljaji6 szovetsegi kisebbsegiigyi
miniszter kijelentette, a kisebbsegi torveny elfogadasa
csak "egy hosszU es nehez ut kezdetet jelenti". Ljaji6

181

STRA'I'EGIAI

FCrZETEK

- 2.

hozzatette, most egy egesz sor koztarsasagi es szovetsegi szintii torvenynek kell kovetkeznie, amellye1kozelebbr61is meghatarozzak a kisebbsegek jogait: kozejuk
sorolta az ombudsmanr61sz616 tOrvenyt, a valasztasi
tOrvenyeket, az altalanos es kozepiskolakr61, valamint
az egyetemr61,a radi6s miisorsz6rasr61,a tajekoztatasr61 sz616torvenyt, s nemkUlonbena helyi onkormanyzatokr61 sz616uj tOrvenyt is. A nemregiben elfogadott
onkormanyzati tOrvenyt Ljajic atmeneti megoldasnak
nevezte a szerbiai Alkotmany meghozatalaig.
Marcius 6. - Rolf Ekeus, az Eur6pai Biztonsagi es
Egytittmiikodesi Szervezet fObiztosaaz EBESZ alland6
bizottsaga e16ttifelsz61alasaban- akarcsakaz EU es az

USA kepvise16i,akik sz6t kertek - kijelentette,hogy a
JSZK-ban "a kisebbsegekr61sz616torveny (februar 26ai) elfogadasajelent6s lepes".
Marcius 8. - Papp Ferenc, az ujvideki kozsegi kepvise16-testulettanacsnoka, a Magyar Sz6ban megjelent
olvas6i leveleben kifogasolta a vet6jog hianyat es a
kisebbsegek politikai jogainak kihagyasat a kisebbsegi
torvenyb61."A szamaranyunkhoz va16 kepviseletunket
a politikai testuletekb61 (Kosov6ban a szerb kisebbseg
aranyaihoz merten kerult a politikai testuletekbe + a
szavazatokon megszerzett mandatumokkal). Itt a szerb
polgarok a szerb kepvise16kre szavaztak, ezert mi elvartuk a parlamentt61,hogy legalabb ezeket a jogokat
megkapjuk" - irja Papp
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Marcius 23.

Tovabbra sem mi dontUnk scjat sorsunkr6r
A Keresztenydemokrata - Eur6pa Mozgalom
kozlemenye a kisebbsegies az omnibusztorveny
kapcs{m
Ket olyan torveny is szOletetta koze1multbanebbeD
az orszagban, amelyek (gyakori) emlegetesekor a delvideki magyar politikai elet egy resze nem takarekoskodik a dicsero jelzokkel. "Tortenelminek", "egyediilaI16nak" es "korszakalkot6nak" szamit a Vajdasag hataskorei egy reszenek visszaadasat szabalyoz6 koztarsasagi omnibusztorveny es a szovetsegi kisebbsegvede1mi
torveny is azoknak a magyar politikusoknak a talalasaban, akik ezekkel a jelzokke1 talan a sajat (szereny)
hozadekukat igyekeznekj6 aron eladni, leven bizonyos
szinteken ok maguk is reszesei es haszonelvezoi annak
a hatalomnak, amely ezeket a torvenyeket meghozta.
Ahhoz, hogy az az irany, amely fete ezek a torvenyek
mutatnak j6, ketseg nem fer, viszont ahhoz, hogy a
delvideki magyar kozvelemeny objektiv kepet es ertekiteletet tudjon alkotni ezekrol a tOrvenyekrol, es azok
val6s hozadekar61, a frazisok pufogtatasan es a jelzok
aggatasan tul talan nem mana reszletesen es tetelesen
is felsorolni, tulajdonkeppen mi lenyeges ujat is hoztak
ezek a tOrvenyek.Peldaul a magyarsag es mindeDnemzeti kozosseg - megmaradasanak, es egyben jovojenek

. Magyar

Szo, 2002. marcius 23., 6. oldal
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es fe1eme1kedesenekszempontjab61talan legfontosabb
teriileten, az oktatasban.
A szovetsegi kisebbsegvedelmi torveny harem szakaszban foglalkozik ezzel a kerdessel. Az ezekben a
szakaszokban lefektetett es megallapitott jogok jelentos
reszet (peldaul a kisebbsegi tannyelvii tagozatok megnyitasara vonatkoz6an) mar a korabbi tOrvenykezes is

megadta - elmeletben.Hogy a gyakorlatbanezek a szinten torveny adta! - jogok milyen mertekben es hogyan val6sultak meg, arr61 boseges tapasztalatanyagot
szerezhettOnkaz elmult evek soran. Lenyegesen ujat ez
a tOrveny talan csak egy tekintetben hozott, ez pedig
az, hogy a jelenlegi hatalom - a korabbival ellentetben engedelyezi a kisebbsegi nyelvii maganiskolak es maganegyetemek megnyitasat. Sot, ennek a szakasznak a
kovetkezo cikkelyei azt is "megengedik", hogy a kisebbsegi tannyelvii oktatast hazai es kiilf6ldi szervezetek, alapitvanyok es maganszemelyek penzeljek, es
ilyen esetekben az aIlam hajland6 bizonyos kedvezmenyeket adni, vagy lemondani bizonyos illetekekrol. Sehol a tOrvenybenaz allam semmilyenkonkret garanciat
es konkret m6don meghatarozott anyagi kotelezettseget nem vaIlal sajat kisebbsegei - es ad6fizeto polgarai
anyanyelvii oktatasanak biztosltasa erdekeben, csupan
megadja a lehetoseget, hogy aki ezt tudja penzelni is,
am tegye. Am legyen a merev milosevici torvenykezeshez kepest ez is egy kis elmozdulas, de ezt a
"nagylelkii" engedmenyt (hadd fizessen fills!) mindjitrt
tortenelemnek kikialtani talan megiscsak tulzas.
Az ugynevezett omnibusztorveny es annak az oktatasra vonatkoz6 resze is - val6ban arr61 sz61(nak),
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ami a sajt6ban is megjelent a tbrvennyel kapcsolatban: a
hataskorok egy resze ittkeriilt Belgradb61 Ujvidekre.
Ennyi, nem tbbb, es nem kevesebb. Magyarra leforditva
koriilbeliil annyit jelent, hogy amig a magyar tannyelvii
oktatasra vonatkoz6 kisebb 'es nagyobb hordereju kerdesek sorsa eddig a pillanatnyi belgradi politikai er6viszonyokt61fuggott, ugy ezentul majd a pillanatnyi ujvideki politikai er6viszonyokt61 fugg. Ami koriilbelUl
annyit tesz, mintha nem az egyik sorsjegyirodaban vasarolnank lutrit, hanem a masikban - bizva a j6szerencseben. Tovabbra gem mi dontiink sajat sorsunkr61, es
tovabbra gem mi dontjiik el, hogy mire es hogyan tanitjuk sajittuj nemzedekeinket.
A delvideki magyar kozosseg tehitt kapott egy engedmenyt, hogy aki akarja es tudja, nyugodtan szervezze meg es penzelje az anyanyelviioktatast, valamint egy
belgradi sorsjegy helyett egy ujvidekit cserebe. Ez a ket
torveny osszesitett es val6s hozadeka az oktatas teren.
Ha pedig ez az osszesitett hozadek mar egyben uj
"korszakot is alkot", nos, akkor nemi gyanuval kell
megallapitanunk, hogy a jelek szerint ez a korszak gem
kecsegtet tul sok j6val.
A tanulsag ebb61 a ropke kis elernzesb61pedig az,
hogy felel6tlen es veszelyes dolog ezekre a tbrvenyekre
hivatkozva azzal a tevhittel aItatni a delvideki magyar
kozosseget, hogy itt kialakul6ban van a magyar auton6mianak valamifele alapja vagy "pillere". Felel6tlen,
mert ki-ki inkabb csak a sajat erdemeit akarja hangoztaint, es veszelyes, mert a hamis biztonsag erzetet keltheti. A val6sag az, hogy epp azert van sziiksegiink a
tenyleges onrendelkezesre, hogy sorsunk ne a belgradi
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es ujvideki sorsjegyirodak pillanatnyi alakulasat61

fuggjon- oh:ashat6a kozlemenyben.
Marcius 26. - IspanovicsIstvanpolgarmesterSzabadkan az orszag atalakulasaval kapcsolatos tanacskozason udvozlo beszedeben elmondta, a jugoszlav kisebbsegi torveny megszavazasat elso lepesnek tekinti a
koztarsasagi kisebbsegi torveny megszuletese fele,
ugyanis, mint mondta, a szovetsegi torveny kerettOrveny. Kasza J6zsef, a szerbiai kormany alelnoke kiemelte: "a kisebbsegi tOrveny csak kerettorvenynek
tekintheto, s nem tesz eleget a kisebbsegek elvarasainak". A kormanyalelnok a kisebbsegi torveny gyakorlati alkalmazasa kapcsan elmondta, sajnos egyenlore
ugy tunik, bogy sok idobe kernl, mire elkeszul a koztarsasagi torveny, annal is inkabb, mert most egyenlore
meg az orszag helyzete az elso szamu tema, tud6sit a
Magyar Sz6.
Aprilis 5. - Bajram Omeragic, a Szandzsaki Lista
koalici6 alelnoke kijelentette: a jugoszlav parlament a
szovetsegi kisebbsegvedelmi tOrvenyt "csak az Eur6pa
Tanacs kirakatrendezese erdekeben" fogadta el. Ramutatott: a tOrveny nemzeti tanacsok letrehozasar61
rendelkezik, aprilis 7-en pedig lejar a hatarido, ameddig el kellett volna fogadni bizonyos eloirasokat a tOrveny gyakorlati alkalmazhat6sagahoz. "A szovetsegi
kormany azt mondja, rendkivtilj6 tOrvenytfogadott el,
de ez mit gemer, ha a gyakorlatban alkalmazhatatlan" -
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mondta Omeragic, aki szerint Szerbiaban is es Montenegr6ban is tovabbra is megsertik az emberijogokat.
Aprilis 7. - "Az okt6beri esemenyek hozadekanak
az elosztasa va16jabana kisebbsegi elit lojalitasanak a
megvasarlasa, ezaltal pedig kozvetetten a kisebbsegek
hiisegenek az elnyerese is. A kisebbsegi kerdes megoldasa tehat a sziik koru csoporterdekek megva16sitasa
reven tOrtenik. Ez ellen lehet vedekezni, ha a nemzeti
tanacsok munkaja nyilvanos lesz, s ha majd szigorU
keretek kozott zajlik. Meg kell jegyezni azt is, hogy az
emlitett tOrveny felgyorsitja a tOrteneseket a kisebbsegek eleteben, de mar most kesik azoknak a jogi dokumentumoknak a meghozatala, amelyek kozelebbrol

pontositjaka nemzetitanacsok megvalasztasat"- nyilatkozta Pavel Domonji, a Helsinki Emberi Jogi Bizottsag ujvideki irodajanak vezetoje a Magyar Sz6nak.
Aprilis 11. - "A nemzeti kisebbsegek jogainak es
szabadsagainak vedelmerol sz616tOrveny elfogadasaval
jelentos, de nem elegendo lepest tettiink a nemzeti kisebbsegi kozossegek teljes vedelme fete. Az elkovetkezo h6napban bemutatjuk az uj kisebbsegi politikat,
amely az uj tOrvenyes szabalyozason, a demokratikus
intezmenyek kiepitesen, kedvezo politikai kornyezet
kialakitasan, a decentralizaci6 folyamatan es szelesebb
regionalis viszonyulason alapul - jelentette ki Rasim
Ljajic, szovetsegi a tOrvenyalkalmazasavalkapcsolatos
ertekezleten.
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Aprilis 12. - "A Vajdasagi Magyar Demokrata Part
ellenzi a Szovetsegi Kisebbsegiigyi Miniszteriumnak a
kisebbsegi torveny meghozatalaval es ujabban annak
alkalmazasaval kapcsolatos politikajat. CsakUgymint a
tOrveny meghozatalakor, a nemzeti tanacsok letrehozatalar61 sz616 hatarozattal kapcsolatban is folytat6dik
a kesz tenyek politikaja: az erdekeltek nem juthatnak
hozza a kesziilojogszabaIy szovegehez. A miniszterium
titkol6dzik" - all a VMDP kozlemenyeben.

Aprilis 24.
Elektorok helyeff kOlvetlen valasrlasokatJ'"
Ezt szorgalmazta a tegnapi ujvideki kerekasztalmegbeszeles reszvevoinek szinte mindegyike
A nemzeti tanacsokat nem elektorok, hanem kozvetteDvalasztasok utjan kell megvaIasztani, tehcit a kisebbsegeknek onmaguknak kell donteniiik arr61, hogy
ki kepviseli majd erdekeiket a jovendo tanacsokban.
Egy mondatban igy osszegezhetnenk a Helsinki Emberi
Jogi Bizottsag szervezeseben tegnap megtartott
kerekasztal-megbeszeles reszvevoinek koveteleset. Napirenden annak a szabaIyzatnak a velemenyezese szerepelt, amely az elektori kozgyiilesek szervezettseget es
munkajat hivatott meghatarozni. A szovetsegi miniszterium altal kidolgozott dokumentum egyebkent ideigle-

. o. K: MagyarSz6, 2002. aprilis 25., 7. oldal
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nes jellegii lesz, mivel a febrmir vegen elfogadott kisebbsegi t6rveny rendelkezesei ertelmeben ktil6n tOrvennyel fogjak szabalyozniezt a kerdesk6rt.
Vlada Djuric, a kisebbsegugyi miniszterium munkatarsa bevezetojeben kiemelte, a nernzeti tanacsokat a
javasolt megoldasok ertelmeben elektorok utjan valasztanak meg, es ez a szabaIyzat rendezi az elektorok,
az elektori k6zgyiiles, valamint maguknak a nernzeti
tanacsoknak a megvalasztasi m6djat. Mint mondta,
ek6zben a reszaranyos vaIasztasi elvet tartjak a legjobb
megoldasnak.
Agoston Andras, a VMDP eln6ke felsz6lalasaban
elesen biralta a javasolt megoldasokat, hangsulyozvan,
azok a szerb politikai elit, valamint a VMSZ kompromisszumanak eredmenyei, mik6zben nem nylijtanak
lehetoseget a perszonalis auton6mia megval6sulasahoz.
Szerinte ez csupan a demokracia latszatat kelti, a nemzeti tanacsoknak pedig nem lenne legitimitasuk. Felvetette a kerdest, miert van sziikseg ideiglenes megoldasokra, hangsulyozva, a nemzeti tanacsok megvaIasztasaval a tOrveny meghozatalaig varni kellene. Kifogasolta, bogy mindeddig nem kaptak kezhez az elektorok
megvaIasztasat szolgaI6 ilrlapokat, igy azt gem tudjak,
mit tartalmaznak.
Vegel Laszl6 szerint csakis a k6zvetlen titan tOrteno
valasztasok es a titkos szavazas az, ami demokracianak
nevezheto. Hozzafiizte, a szakertoi csoportban sz6 gem
volt az elektorokr61, es a miniszterium semmibe vette
javaslataikat. Javasolta, bogy a miniszterium allitsa le
ennek a szabalyzatnak az elfogadasat, es teIjen vissza a
demokratikus eljarasok kinalta lehetosegekhez.
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Galambos Laszl6, a VMSZ ujvideIciszervezetenek
alelnoke elmondta, a javasolt megoldasok nem ideaIisak
ugyan, de az eddigi gyakorlathoz viszonyitva hatalmas
el6relepest jelentenek, es a politikai realitast tUkrozik.
Szerinte az elektorok egy lepest jelentenek a kozvetlen
vaIasztasok fele, azzal viszont egyetert, hogy a nemzeti
tanacsok munkajaban az allam befolyasat id6vel csokkenteni ken. Burgermayer Andras, a Donau nemet
egyesulet elnoke a nyelvtudast igazol6 bizonylat ellen
emelt kifogast, mert e fierce alapjan egyetlen nemet
gem lehetne elektor, hiszen nines is m6djukban anyanyelvtikon tanulni. E bizonylatr61tObben is sz6ltak, es
nem tartjak j6 megoldasnak, amivel a miniszterium
kepvisel6je is egyetertett, es meggy6z6deset fejezte ki,
hogy ezt a javaslatot tOrlik a szabalyzat vegleges szovegeb61. Boz6ki Antal, az Argus intez6bizottsaganak
elnoke szerint az lenne a legjobb, ha minden politikai
part, szervezet es egyesulet egy-egy elektort adna a
kozgyiilesbe, mert igy fennaIIegy part, a VMSZ dominanciajanak, es ezzel egytitt a leszavazasnak a veszelye.
A szlovak es a ruszin kisebbsegi szervezetek kepvisel6i
felsz6lalasaikban szinten a kozvetlen valasztasokat
szorgalmaztak.

Aprilis 25. - Az eszak-bacskaikorzet panaszirodaja a kozelmultban igen nagy "krumpliba" vagta a
fejszejet: felmerest vegzett Szabadka teruleten az ugyfelszolgaIatok munkajar61. Osszesen 114 hivatalban,
irodaban, illetve tol6ablaknaI vizsgaltak a sorban allas/varakozas id6tartamat, az alkalmazottak ketnyelviiseget, es feljegyeztek az ugyes-bajos dolgaikat intez6k
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megjegyzeseit/eszreveteleit. Tobb helyen is arra panaszkodtak a varakoz6k, bogy az iivegfal tuls6 oldalan
ii16k egyaltahin nem ismerik a szabadkai nernzeti kisebbsegek nyelvet.
A kozsegi hivatalokban meg altalaban j61 elboldogulnak az iigyfelek a magyar nyelwel is, viszont a
koztarsasag hataskorebe tartoz6 kozvallalatokban ma~
kevesbe r6zsas a helyet. Ha elvetve alkalmaznak is nem
szerb anyanyelviidolgoz6kat, azok nem minden esetben
keriilnek kozvetlen kapcsolatba az iigyfelekkel - bar
vegsziikseg eseten a "salterhoz" hivhat6k. (Keves a
fecske. igy aligha lesz nyar.)
Talan nem tillzas azt allitani, bogy a szabadkai magyarok tulnyom6 tObbsege, amikor a hivatalos iigyeit
intezi, mar automatikusan a szerb nyelwel "indit". Csak
ritkan sz61almeg magyarul.Naluk valamivel makacsab-

bak a kornyez6magyarfalvakb61beutaz6 - altalaban
id6sebb - emberek, akik a hivatalokutveszt6iben is
kitart6an pr6balkoznak anyanyelviik"ervenyesitesevel".
Oket azonban nemritkan durvan lekezelik, illetve
szemteleniil rendreutasitjak a tiirelmetlen es erelyes
iigyintez6k. (Sorban alIas k6zben lehet ilyet tapasztalni!) Pedig rosszul teszik. Mert most mar tOrveny szavatolja a magyar nyelv szabad hasznalatat az iigyfelszolgalatban.
A kozsegi kepvise16-testiilet2001. december 20-an
megtartott iilesen hatarozatot hozott a kozseg statutumanak megvaltoztatasar61es kiegesziteser61,amelynek
ertelmeben nemcsak a kozsegi hivatalokban, hanem az
egesz kozseg teriileten is a szerb, a horvat es a magyar
nyelv egyarant hivatalos nyelvnek szamit. Ez nagyon j61
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hangzik, csak eppen azt nem tudni meg, hogy hogyan
rest majd az alkalmazasa a gyakorlatban.
Az ideaIistalan az lenne, ha sikeriilne- es nem csak

a haromnyelviikozsegekben!- egy olyan legkort teremteni, amelyben, ha nem is tapsolnak neki, de ugyahogy elfogadjak a tObbnyelviiseget.KitOr6 lelkesedesre meg a legderiilcit6bbakgem szamitanak, ugyanis ma-

ra mar elerhetetlenmesszesegbekeriilt a valahavolt testveriseg-egyseggel ruszerezett - bekes egytitteles.
Mostanaban egy egeszen uj helyzethez szoktatnak benniinket (itt, az eszaki vegeken is!), amelyben automatikusan ellenszenvet valtanak ki a mas nyelvet beszel6k,
ahol sokak szamara fulsert6 a magyar beszed.
Nem tartom kizartnak, hogy nemsokara kenytelenek
lesziink ujragombolni azt a bizonyos magyarmellenyt,
ha azt akarjuk, hogy j61 alljon. Szegyen ide, szegyen
oda, vissza kell terni az alapokhoz: vissza kell kanyarodni az evekkel ezel6tt besziintetett kornyezetnyelv
oktatashoz. Annak idejen konnyil szivvel mondtunk le
r6la - kinosan kenyelmetlen volt tanarnak, diaknak
egyarant -, most megis ugy tiinik, ujb6li bevezetese,
tantervbe iktatasa nelkiil aligha remelhet6 lenyeges javulas. Mar ha egyaltalan komolyan gondoljuk a kisebbsegvedelmi tOrvenyneka betartasat. Ha azt szeretnenk,
hogy ne essen az arfolyama a szellemi ertekt6zsden. Ne
legyen a szavatossagat gyorsan veszt6. Regi alapigazsag: minden tOrveny annyit er, amennyit betartanak
bel6le. Hogy ennek a sz6ban forg6nak id6vel mikent
emelkedik az "azsi6ja", az majd a gyakorlatban mutat-

kozik meg - irja egyebek a kozott a Magyar Sz6ban
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Szab6 Angela a TranszparenstOrveny, avagy hogyan
rest majd a ketnyelviiseg a gyakorlatban cimii inisaban.

Hogyan valasztunk NemzetiTanacsot?
Kesik a kisebbsegjogitorveny alkalmazasa
A jugoszlav szovetsegi parlament 2002. februar 26an fogata el a nemzeti kisebbsegek jogainak es szabadsagainak vedelmer61sz616tOrvenyt,amely marcius 7-en
hatalyba is lepett. A torveny 24. cikke arra kotelezte a
Nemzeti es Etnikai Kozossegek Szovetsegi Miniszteriumat, bogy a kisebbseginemzeti tanacsok megvalasztasaval megbizott elektori gyiiles illetekessegevel es
-munkam6djaval kapcsolatos tobbi, a torvennyel nem
rendezett kerdest "a Wrveny hatalyba lepeset61 szamitott 30 napos hatarid6n bellil" szabalyozza. Ez a hatarid6 aprilis 7-en lejart.
Az emlitett miniszteriumes a tartomanyi kisebbsegi
ugyekkel is megbizott titkarsag csak aprilis I I-ere hivott ossze egy tanacskozast Belgradban "a kisebbsegi
szervezetek kepvise16ivel",amelyen "a kisebbsegi torveny vegrehajtasa volt a tema, kiilonos tekintettel a
.

nemzetitanacsokletrehozasaraes megvalasztasara".A
tanacskozason kiosztottak a nemzeti kisebbsegek nemzeti tanacsat megvaIaszt6 elektori gyiiles munkajar61es
szervezeset61sz616szabalyzat (meg csak nem is tervezetet, hanem) munkavaltozatat, amelynek szoveget
olvas6ink tajekoztatasa erdekeben teljes egeszeben
kozreadjuk. (A szovegehez az egyik belgradi szekhelyii
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emberi jogi szervezet altal jutottunk, igy els6kent jelentetjuk meg.)
A nernzeti tam'icsok letrehozatahtr6l sz6l6 hatarozattal kapcsolatban is csakugy, mint a torveny meghozatalakor, "folytat6dik a kesz tenyek politikaja: az erdekeltek nem juthatnak hozza a keszii16 jogszabaIy
szovegehez" - olvashat6 a Vajdasagi Magyar Demokrata Partnak (VMDP) az emlitett tanacskozassal kapcsolatos reagaIasaban. "Az erdekelt kisebbsegi partok
es civil szervezetek kepvise16inekahelyett, bogy maguk
alkothattak volna velemenyt a sz6ban forg6 hatarozat
tervezeter6l, meg kellett elegedniuk Korhecz Tamas
kisebbsegugyititkar bevezet6jevel" - all az emlitett part
reagalasban. Emiatt - ertesuleseink szerint - a VMDP
kepvise16jeel is hagyta a tamicskozast.
Az gem vilagos, bogy kik voltak a resztvev6k, es
milyen kriteriumok alapjan hivjak ossze az ilyen tanacskozasokat, amikor az egyes kisebbsegjogi civil szervezetek leginkabb csak a sajt6b6l ertesulnek, bogy valakik
a "fejuk felett mar dontOttek". Ezert nem hangzanak
egeszen 6szinten a kisebbsegugyi titkarnak az aprilis
21-i Magyar Sz6ban megjelent szavai: "Nem csak
biraI6lag kell fellepni, lehet ugyan biralni, lehet valakinek vagy csak az a szerepe, bogy argus szemekkel nezze, figyelje a dontest hoz6 tobbsegnek a lepeseit, es
biralja minden kezdemenyezesuket a jobb dallies meghozatala erdekeben, de ott kelllenniuk aktivan, tevekenyen be kell kapcsol6dniuk a munkaba".
Ez a legUjabb dokumentum is azt igazolja, bogy a

jelenlegi hatalom reszeseinek esze agaban sincs - a
demokracia szabalyaiszerint - a (parton kiviili) tObbseg
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reszvetelt~t biztositani a donteshozatalban. Az alabbi
szabaIyzat ugy van megfogalmazva, bogy "legalizalja
(torvenyesiti) ugyan, de nem legitimalja (igazolja) is" a
jelenlegi eroviszonyokat. A leendo nernzeti tanacsot
ugyanis elektori rendszerben hozzak letre, amely elore
biztositja a vajdasagimagyarok - igaz, legerosebb partjanak, a Vajdasagi Magyar Szovetsegnek az iranyit6 szerepet. Ez eleve nem felel meg a demokracia
kovetelmenyeinek, mert nem teszi lehetove egyreszrol a
tObbi part es civil szervezet egyenrangu reszvetelet,
masreszrol pedig kisebbsegi kozossegiink sokszinii
erdekeinek a hatekony kifejezeset.
Az emlitett interju szerint az alabbi szabaIyzatot
val6sziniileg meg ezen a heten kozzeteszi a Miniszteriurn. A tisztelt olvas6ra bizzuk annak eldonteset, bogy
kik (es hogyan) dontenek "a fejiinkf6Iott"... B. A.
Aprilis 28. - A Vajdasagi Magyar Demokrata Part
megdobbentessel veszi tudomasul, bogy a kisebbsegi
tOrvenymeghozatala fireman a kisebbsegiigyiminiszterium az orszag egeszere jellernzo alkotmanyos bizonytalansag kozepette, es a kisebbsegi kozossegek szinte
egyontetii kifogasai ellenere, a kozvetlen valasztasok
mellozesevel akarja letrehozni az ideiglenes jellegii
nemzeti tanacsokat. Celja az, bogy az altala szorgalmazott kozvetett vaIasztas fireman jogszabaly-alkotasi es
vegrehajtasi jogosultsag nelkiili kormanybarat testiiletek jojjenek letre. Ezek a kepzodmenyek legalis miikodese esetleg biztosithat6, de legitimitasa nem, hiszen,
miutan nem kozvetlen valasztasok utjan jonnek letre,
keptelenek lesznek arra, bogy feltarjak, kifejezzek es
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kepviseljek is a k6z6sseg identitasanak megorzese
szempontjab61alapvetoen fontos erdekeket. igy, ezek
az ideiglenes nemzeti tanacsok olyan testtiletekke valnak, amelyekben nem a magyar vagy mas kisebbsegi,
hanem a szerb hatalmi akarat dominal. Ennek megfeleloen tenyleges funkci6juk az lenne, bogy tagjaik, illetve
a vajdasagi magyarsag eseteben a VMSZ es holdudvara
legalis formaban k6zvetitsek a szerb nemzeti erdekeket
a magyar kisebbsegi k6z6sseg egesze fele.
Ha a Jugoszlav Alkotmanybirosag is jovahagyja a
kisebbsegtigyi miniszterium elkepzeleset, a Vajdasagi
Magyar Demokrata Part megfontolja, reszt vesz-e az
ideiglenes nemzeti tanacsok letrehozatalara iranyulo,
tekintelyes szerb civil szervezetek es kiemelkedo szakertok altal is elhibazottnak tartott politikai vallalkozasban - all egyebek k6z6tt a VMDP k6zlemenyeben,
amelyet a Magyar Szo k6z6l.
Majus 5. - Vegel Laszl6 a Magyar Szonak adott
intetjujaban erelyesen biralja a nemzeti tanacsok elektorok utjan tOrteno megvalasztasat:
-

A szakertoicsoportbanegy masjavaslatformalo-

dott meg, tehat a k6zvelemeny felrevezeteserol van szo,
amikor azt allitjak, bogy velemenytink azonos volt a
t6rvenybe foglalt megoldasokkal. A szakertoi csoport
kival6 szerb politologusok, szociologusok es mas szakemberek k6zremiik6desevel azt iranyozta elo, bogy
minden kisebbseg maga valasztja meg a sajeit nemzeti
tanacsait. Ez aUt a 2001 juniusban altalunk felkinalt
utolso valtozatban is, melyet a miniszteriumbanjogilag
keUett volna rendezni. A kozvetlen valasztasokra VQ196
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natkozo velemenyiinket vegtil teljesen me1l6ztek, munk{mkat semmibe vettek, meg esak meg gem koszontek
az onkentesen vegzett munk{mkat.Most is azt allitom:
a kisebbsegi polgarok erettek arra, hogy maguk valaszszak meg kozvetlen valasztasokon azokat, akiket a kisebbsegi nemzeti tanaesban lcitni szeretnenek. Szerintern ez az egyetlen demokratikus ut, es nem kellene ezt
megkerulni. Ezert is javasoltam, hogy allitsak le az
elektorok utjan tOrten6 valasztasokhoz fiiz6d6 megoldeist, es hozzanak olyan ideiglenes torvenyt vagy szabalyzatot, amely szavatolna a kozvetlen valasztasokat.
Ily modon mozgositani lehetne a magyar polgarokat
arra, hogy tudatosodjon benntik a nemzeti identitas.
Ketsegen kiwI vannak ertelmes emberek, mind a politikusok, mind az ertelmisegiek koreben, de megis, amikor ilyen dolgokrol van szo, a legbolcsebb maga a valasztopolgar.
Az gem igaz, es ezt nem gy6zom elegszer hangsulyozni, hogy az EBESZ nem engedelyezi a kozvetlen
valasztasokat. A kezemben van az EBESZ velemenyezese, 6k azt kifogasoltak, hogy a kisebbsegi nemzeti
tanaesoknak nines eleg illetekessege, es ilyen iranyban
javasolnak modositasokat. Nem ellenzik a kisebbsegi
valasztoi nevjegyzekek letrehozasat, esak azt javasoltak, hogy a nemzeti tanaesok szelesebb jogkorrel rendelkezzenek. A Veleneei Bizottsag utan ma mar nevetseges arrol beszelni, hogy a kisebbsegek nem teremthetik meg a sajat valasztoi nevjegyzektiket, hiszen a statustorveny is azt bizonyitja, hogy az emberek onkent
jelentkeznek. Mas kerdes, hogy kenyszerb61nem lehet
ezt megteremteni, tehat az allam nem paranesolhat ra a
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polgarokra, bogy kotelezoen fel ken iratkozniuk egy
ilyen nevjegyzekre. Ha a tOrvenyeslehetoseg mellett a
kisebbsegi kozosseg tagjai nem akarnak feliratkozni a
vaIaszt6i nevjegyzekre, az azt jelentene, bogy nem kivanjak az auton6miat. Szemelyesen ugy gondolom, a
jelenlegi magyar kozeletben a magyar kisebbseg tamogatja az auton6mia-tOrekveseket, kivanja a kozvetlen
szavazast, es azt, bogy maga dontson a sajat sorsar61,
tehat, bogy semmifele elektor ne gondolkozzon helyette. Ennyit ez a magyar polgar, amely itt tiz even keresztiil szenvedett, megerdemel. A miniszteriumnak a
nernzeti kisebbsegek polgarai, nem pedig az egyes poli-

tikai partok irant ken bizalommallennie - hangozatta
Vegel.
J unins 5. - A helyi onkormanyzatokr61sz616,nemregiben elfogadott koztarsasagi tOrveny szerint nem
hasznaIhat6k a kisebbsegek szimb6lumai a helyi onkormanyzatok irodahelyisegeiben es epiiletein, marpedig a szovetsegi kisebbsegvedelmi tOrveny megengedi
ezt aIIami iinnepnapokon es a kisebbsegek iinnepein,
azokban a kozsegekben, amelyekbena kisebbseg nyelve
hivatalos hasznalatban van, irja a Magyar Sz6.
Junins 7. - A hivatalos nyelv- es irashasznaIatr61
sz616 szerbiai tOrveny nem engedelyezi a fdldrajzi nevek feltiinteteset a kisebbsegek nyelven es irasm6djuk
szerint, ami ellentmond a szovetsegi kisebbsegvedelmi
torvenynek (de tobb nernzetkozi megaIIapodasnak is,
amit az orszag alairt) - aIlapithat6 meg a Tartomanyi
198
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Jogalkotasi, Kozigazgatasi es Kisebbsegiigyi Titkarsag
pontositasab6I.

Junius 9.
Mi lesz veled Magyar Nemzeti Tan6cs?~
A Keresztenydemokrata-Eur6pa Mozgalom
kozlemenye
Mint hirlik, nagy iitemben (settenkedve, suttyomban) folyik az alairasgyiijtes a leend6 MNT-t megvalaszt6 elektorok tanacsaba val6 bekeriilesert - mimnint,
bogy a VMSZ haza tajim. Azt hiszem, nemcsak bogy
erdemes, de egyenesen kotelesseg is felhivni a nyilvanossag figyelmet az egbekialt6 hamissagra. Keveset
tudni az akci6r61,csak amit itt-ott elsz6ltak a mindenre
hivatottak: pI. azt, bogy lehet6leg meg a nyarel6n, tehat
mihamarabb (valakinek nagyon siet6s?!) letre ken hozni
a Magyar Nernzeti Tanacsot, ami a delvideki magyarsag
parlamentje lenne. Ugy veljiik, az MNT-nek igen nagy
hasznat vennek a magyar auton6m teriileten bellil, de
igy, a politikai anarchia peremen eppugy a delibab kormanyosa lenne, mint mai, ideiglenes el6dje. Hogy pontosan mi is kesziil, nem lehet tudni, hiszen semmilyen
hivatalos ertesitest sem kaptunk; ismereteink szerint
alainlsokat lehet majd gyiijteni valamifelenyomtatvanyra, ami meg nincsen, de szorgos partkatonak mar

.

VARGA Tibor, a KDEM eln5ke: Magyar Sz6, 2002. jimius 9., 6.

oldal.
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iigyeskednek a terepen - ahogy arra annak idejen megtanitottak oket a kumroveci partiskolaban.
A Keresztenydemokrata-Eur6pa Mozgalom elnoksege az alabbiak szerint ertekeli a fentebb vclzoltjelenseget:

Kotelessegiinknektekintjiik,bogy minden, hozzank eljut6ertesOlesroltajekoztassukkozossegiinket-

mint ahogy tessziik ezt emttal is.
-

Az amerikaielnokvalasztasokonszokasoselektori

valasztasi rendszer, (ami ott 200 milli6 ember szavazasat kivanja megkonnyiteni) esetOnkben nem lcitjuk indokoltnak. A m6dszer eroltetesebol a hamissag, a tisztessegtelen szandek vilaglik ki.
- Nem tekintjiik hiteles magyar kepviseloknek azokat a szemelyeket, akik a legut6bbi valasztasokon nem
magyar szavazatokkal nyertek valamilyen mandcitumot
-

meg ha magyarhangzasuis a neviikes esetlegtagjai

is, pI. a VMSZ-nek. EbbOl kovetkezoen nem lehetnek
gemtanacsnok-valaszt6k, gempedig tanacsnokok.
- A KDEM nem kivan reszt venDisemmilyenmanipulaci6ban, igy a fenti m6dszert, es az abban val6 barmilyen kozremiikodest hatarozottan elutasitja. A delvideki magyarsag Nemzeti Tanacsat csak es kizar6lag az
erintett kozosseg tagjai valaszthatjak meg. Ennek egyedOlihiteles m6dja a magyarok valaszt6i nevjegyzekenek
elkeszitese, majd a kozvetlen tanacsnoki valasztas kiirasa es lebonyolitasa lehet.
- A magyar valaszt6i nevjegyzek elkesziteseben a
Mozgalom tagjai szivesen vesznek reszt - szakembereink pedig ilyen jellegii tevekenysegben tapasztalattal
birvan, vallaljakannak megszervezeset is.
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- 2.

Junius 18. - Deli Andor peterrevei jogasz, a Magyar Sz6 Kozos ir6asztalunk cimu rovataban megjelent
inlsaban a lapban megjelent parkozlemenyeket biralva,
reagalt a KDEM elnokenek junius 9-i kozlemenyere,
amelyben "szamos hianyossagot vet eszre, t6bbek kozott a szerzo jaratlansagat egy jogszabaly ervenyet es
hatalyat illetoen", majd igy folytatja:
- "Va16 igaz, bogy meg mind a mai napig varjuk a
t6rveny altal engedelyezett nemzeti kisebbsegek tanacsanak megvalasztasat reszleteiben szabalyz6 kormanyrendeletet, de ez nem valtoztat a tenyen, bogy a 24.
szakaszban megfogalmazott alapelvek eleg jogalapot es
informaci6t nyUjtanak a valasztasi el6kesztiletek megkezdesehez. Mindehhez csak arra van sziikseg, bogy
elolvassuk a rent emlitett szakaszt.
Ami pedig az elektori rendszert illeti: ha testszik, ha
nem a torvenyben ez all, es igy nem marad mar hatra,
mint bogy alkalmazzuk, relieve, ha igazan akarjuk a
MNT mihamarabbifehlllitasat".

201

