- 2.

STRATEGIAI FOZETEK

,

Hodi Sandor

"

Ujkorszak eloff
EIozetes gondoIatok a Magyar Nemzeti
TanacsroI szervezett konferenciahoz
TiszteIt Piispok Urak! Miniszterhelyettes Ur! Fokonzul Ur! Holgyeim es Uraim! Kedves Banitaim!
Azt hiszem, nemcsak en hltom ugy, hanem mindannyian erezziik, hogy kitiintetett pillanat ez a mostani,
ritkan ad6d6, emelkedett, sulyos pillanat. Majdnem tiz
esztendot kellett varnunk arra, hogy bekovetkezzek.
HosszU evek titan eloszor vagyunk ismet egyiitt multunkt61, partilllasunkt61, ideol6giai felfogasunkt61,
szervezeti tagsagunkt61 es mindennemii szekertabort61
fuggetleniil. Talan nem vagyunk mar annyira bizakod6ak, mint zasz16bontaskor, tizenket ewel ezelott. Es
nem vagyunk olyan sokan gem, mint l1;tols6nagy sereglesiink idejen, Szabadkan a Sportcsarnokban, 1992ben. Tekintettel a tanacskozas helyere, temajara, idejere
es mas koriilmenyekre, a kiilonbseg ertheto is. A font~g, hogy hosszU belhaborUvalwItott evek titan ismet
osszejottiink, hogy meghanyjuk-vessiik kozos dolgainkat. Eljottiink, hogy kinyilvanitsuk velemenyiinket, varakozasainkat, aggodalmainkat a sorsunkat erinto uj
fejlemenyekkel kapcsolatban. Eliottiink. hogy ielenletiinkkel nyomatekositsuk azt a felelosseget amellyel a
Magyar Nernzeti Tanacs letrehozasa jar.
Itt vagyunk ebben a szep uj epiiletben, ebben az osi
magyar jurtara emlekezteto kupolateremben. A megujulasi szimdek, a teremto akarat es a mult szellemi
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oroksege egyanint jelen van e falak kozott. Es jelen
vagyunk mi is, az egyhazak, a pcirtok, az onkormanyzatok, a tarsadalmi szervezetek, a media kepviselai es
kozeletiink meghataroz6 szemelyisegei,hogy uj fejezetet nyissunk kisebbsegi eletiinkben. A tanacskozasra
meghivast kaptak azok a szemelyek is, akik az elmult
evekben sok keseriiseget okoztak egymasnak, egyiittesell pedig meg tebbet a delvideki magyarsagnak.
BevalIom aszinten, az a gondolat, hogy kiildjiink
meghiv6t minden szemben alI6 felnek, minden egymassal rivalizal6 szekertabornak, nem az en erdemem. Ehhez Utasi lenD atya bolcsessege es elfogulatlansaga
kellett. Koszonom neki, hogy atsegitett engem a nehez
dontesen.
Udvozlom Onoket, akik eleget teve meghivasunknak eljottek, hogy tanusagot tegyenek a nernzeti onepitkezeshez es tarsadalmi felemelkedeshez sziikseges
szilard jogtudatukr61, egeszseges nemzeti onbecslesiikral, valamint aIlampolgarimelt6sagukr61.Annak erdekeben, hogy ma itt konstruktiv vita ele nezziink, higgadt megfontolas iranyitsa, nyugodt eltekeltseg jellemezze munkankat, engedjek meg kerem, hogy a vendeglM6k neveben ismertessem Onokkel a tanacskozassal kapcsolatos javaslatainkat es elkepzeleseinket.
A tanacskozas szfnhelye
Mindenekelatt szeretnem nehany sz6val bemutatni
intezetiinket azoknak, akik meg nem ismerik. Lakitelek,
Illyefalva es mas szellemi miihelyek titan, immar a Delvideken is van egy telepiiles, amely a megszokott alavetettseg es kenyszeredett lojalitas tapos6malma helyett
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az utkereses es a megujhodas gondolatat erleli. A magyarsag demokratikus eszmei, er6i es eltOkeltsegei-

gondoljunkesak Lakitelekre- mind effelefeszekaljb61
rajzottak ki a tOrtenelmi fordulat idejen. Ugy latszik,
hogy a kialakult es belenk esontosodott szokasokt61,
gondolkodasi formakt61 k6nnyebb megszabadulni ott,
ahol az uralkod6 szellemnekninesjelent6s k6zege, ahol
hianyzanak az idegen hatalmi erdekeket es kulturhatasokat k6zvetit6 intezmenyek, s ahol az eIet nem
formaIta helytart6va es ispanna a tehetseges es ambiei6zus embereket.
T6thfalu azon szellemi muhelyek soraba tartozik,
amely lassan kisugarzik az egesz Karpat-medeneere. A
t6thfalusi Logos Grafikai Kiad6, amely sokfele tartalommal gazdagodott az elmult evekben, szellemi elettink tamogatasa, er6sitese eeIjab612001 6szen uj intezetet hozott letre. A Szeehenyi Istvan Strategiakutat6
es Fejlesztesi Intezetet, igy hivjak az eleddig egyetlen
vajdasagi magyar eeget, amely tarsadalomkutatassal es
fejlesztessel foglalkozik, es indulasa pillanatat61 igen
ambiei6zus programot vallalt magara. Kuldetesnyilatkozatunkat egy brosuraban tetttik k6zze, abban megtaIalhat6k mindazok a szep gondolatok es elkepzeIesek,
amelyek szellemi muhelyiinket eltetik. Egy sz6r6lapon
k6zzetetttik az intezet reszletes programjat is, amelyb61
kideriil, hanyfele projektummal rendelkezunk, mikent
pr6baljuk a delvideki magyarsag magara eszmeIeset,
talpra allitasat, k6z6ssegi 6nszervez6deset, anyagi gyarapodasat es szellemifelviragzasat szolgalni.
Hadd utaljak itt a delvideki magyarsag tudast6kejenek a felmeresere. Tudjuk, hogy a j6v6 a tudas alapu
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tarsadalome, ezert nagyon fontos egy-egy nepesseg
szellemi kataszterenek az elkeszitese. A vajdasagi magyarsag peldaul szellemi kapacitasat tekintve sokkal
kedvez6bb helyzetben van, mint amilyen a gazdasagi
helyzete vagy amilyensiralmas az intezmenyrendszere.
Egy masik projektum targyat kepezi az elkobzott
egyhazi es kozossegi javak visszaigenylese. Folyamatban van egy ifjusagvedelmi es csaladkutatasi program
is, az interetnikai viszonyok alakulasanak, valamint az
asszimilaci6 okainak a vizsgalata. Szeretnenk kivenni
resziinket a magyar fels6oktatasi intezmenyren~szer
letrehozasab61is. A SzechenyiIstvan Strategiakutat6 es
Fejlesztesi Intezet programja ennel szerteagaz6bb, sokretiibb, de tovabb nem reszleteznem, az erdekl6d6k
megtalalhatjak programruzetiinkben.

A tanacskozas jellege
Mai tanacskozasunkra- mintmondottam- az egyhazak, a partok, az onkormanyzatok, a tarsadalmi szervezetek, a media kepvisel6i es kozeletiink meghataroz6
szemelyisegei kaptak meghlvast. Az epiilet jellege es a
targyal6terem nagysaga miatt korlMozott szamu vendeget tudunk fogadni es szamukra megfelel6 kenyelmet
biztositani.
Vendegeket es vendeglMast emlegettem, ezzel is
szerettem volna hangsulyozni a tanacskozas jelleget.
Bar egyarant meghivast kaptak a vajdasagi magyar
partok vezetoi, a mai megbeszelest a vilagert se teveszsziik ossze valamilyenpartgyiilessel.Nem tekintheto ez
a tanacskozas a vajdasagi magyar civil szervezetek oszszejovetelenek gem, j611ehetjelen vannak a kiilonbozo
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hirsadalome, ezert nagyori fontos egy-egy nepesseg
szellemi kataszterenek az elkeszitese. A vajdasagi magyarsag peldaul szellemi kapacitasat tekintve sokkal
kedvez6bb helyzetben van, mint amilyen a gazdasagi
helyzete vagy amilyensiralmas az intezmenyrendszere.
Egy masik projektum targyat kepezi az elkobzott
egyhazi es kozossegi javak visszaigenylese. Folyamatban van egy ifjusagvedelmi es csaladkutatasi program
is, az interetnikai viszonyok alakulasanak, valamint az
asszimilaci6 okainak a vizsgalata. Szeretnerik kivenni
resziiriket a magyar fels6oktatasi intezmenyren~szer
letrehozasab61is. A SzechenyiIstvan Strategiakutat6 es
Fejlesztesi Intezet programja ennel szerteagaz6bb, sokretubb, de tovabb nem reszleteznem, az erdekl6d6k
megtalalhatjak programfuzetiirikben.
A tanacskozas jellege

Mai tanacskozasunkra- mintmondottam- az egyhazak, a partok, az orikormanyzatok, a tarsadalmi szervezetek, a media kepvisel6i es kozeletiink meghataroz6
szemelyisegei kaptak meghivast. Az epiilet jellege es a
targyal6terem nagysaga miatt korlatozott szamu vendeget tudurik fogadni es szamukra megfelel6 kenyelmet
biztositani.
Vendegeket es vendeglatast emlegettem, ezzel is
szerettem volna hangsulyozni a tanacskozas jelleget.
Bar egyarant meghivast kaptak a vajdasagi magyar
partok vezet6i, a mal megbeszelest a vilagert se teveszsziik ossze valamilyenpartgylilessel.Nem tekinthet6 ez
a tanacskozas a vajdasagi magyar civil szervezetek oszszejovetelenek gem, j611ehetjelen vannak a kiilonboz6
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tarsasagok, egyesiiletek kt~pviseI6i.Tovabba: nem kivanja helyettesiteni ez a f6rum az egyhazi tanacskozast
vagy a magyar szakmai erdekvedelmi szervezetek megbeszeleset gem. Nem folytatasa a vajdasagi magyar ertelmisegi talalkoz6knak, s nem kivan felIepni intezmenyeink, 6nkormanyzataink, iskolaink, illetve a media
neveben.
A vendeglittas azonban nem azt jelenti, bogy a vallalkoz6i szfera farsangi baljara j6ttiink volna 6ssze. A
tanacskozas megszervezesevel egyszeriien alkalmat
kivantunk teremteni egy el6zetes. szeles k6rii. altalanos
ie1legiivelemenycserere: a nernzeti tanaccsal kapcsolatos elvi kerdesek tisztazasara es a gyakorlati teend6k
megbeszelesere.
Az elmult tiz evben beidegz6d6tt j6/rossz szokasainkt61elter6en ezert ezuttal:
. nem szavazunk
. nem hozunk d6nteseket
. nem neveziink ki bizottsagokat
. nem allitunkjel6lteket a tanacsba
. nem fogalmazunk meg ajanlasokat es hatarozati
javaslatokat
. nem tesziink k6zze sajt6nyilatkozatot.
Egyszeriien csak beszelgetiink normalis emberek
m6djara, tajekoz6dunk, velemenyt csereIiink egymassal, bogy aztan megismerve egymas elvarasait, gondolatait, a sziikseges ismeretek birtokaban felkesziilten es
felel6ssegteljesen tudjunk viszonyulni a rank var6 feladatokhoz.
10

STRATEGW

FUZETEK

- 2.

Lehetseges, bogy a szavazasok, dontesek, agitaci6k,
meggyozesek; a nagy politikai iszapbirk6zas, a termeketlen szellemi- es politikai eropr6bak, parviadalok
helyett, azok elott vagy mellett, eddig is erre lett volna
legnagyobb sziiksegiink. Normalis emberi egyiittletre,
kotetlen beszelgetesre, egyszerii velemenycserere. Erre
azonban nem volt idonk. Kesobb meg mar - miutan a
politika jegyeben letagl6ztuk es felapritottuk egymast lehetosegiink gem. Talan ezert is £111
a fejetetejen minden. Amit nagy sebbel-Iobbal osszekaptunk, nem er
semmit, nem miikodik, az alapokt61kell kezdeniink.
Remenyeink szerint ezt a tanacskozast tovabbi erdekegyezteto megbeszelesek fogjak majd kovetni a
partok, a civil szervezetek, oktatasi es miivelodesi intezmenyeink, a szakmai f6rumok, az alkot6 ertelmiseg,
az egyhaz, a vallalkoz6k, a media reszero1.Ezek nelkiil
az erdekegyezteto tanacskozasok nelkiil ugyanis,
pusztan a dolgok spontan alakulasara, illetve nehany
szemelytudasara, szandekara es energiajara hagyatkozva, konnyen elmulaszthatjuk a Magyar Nemzeti Tanacs
letrehozasaban rejlo tOrtenelmilehetosegeket.
A Szechenyi Istvan Strategiakutat6 es Fejlesztesi
Intezet a szervezetek, intezmenyek kereser.e, veliik
egyiittmiikodve, szivesen segit ezeknek a szakmai tanacskozasoknak a megszervezeseben. Ht es most azonban, hangsulyozom, nem vagyunk partgyiilesen, nem
kell mindenaron meggyozni masokat sajat politikai allaspontunk he1yessegerol,nem kellj6 pontok szerzesere
torekedniink senki elott. Mindenki el~ondhatja szabadon a maga velemenyet, nem lesz szavazas a vegen,
senki igazsaga gem fog gyozedelmeskedni. Nem ezert
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jottunk ossze, hanem azert, bogy kotetlen beszelgetest
folytassunk helyzetunkrol, lehetosegeinkrol, a sorsunk
alakuhisatbefolyasol6 tenyezokrol, legfOkeppenpedig a
Magyar Nemzeti Tanaes letrehozasaval kapesolatos
kerdesekrol. Kerem, bogy a tanaeskozas soran ezt tartsilk szem elott: keruljuk az eroszakos hangutest es
mindenfeleszemelyeskedest.
A tanacskozas celja
Egy egyen vagy kozosseg helyzete esak reszben
magyarazhat6 a kUlsokorulmenyekkel. A szabadsagnak
is, a kiszolgaltatottsagnak is fontos lelektani feltetelei
vannak, amelyekrol gyakran nines is tudomasunk.
Psziehol6giai ertelemben a szabadsag azt jelenti,
bogy az egyen vagy kozosseg:
1. j6 onismerettel es pantos helyzetismerettel rendelkezik,
2. birtokaban van a feladatok megoldashoz szukseges lenyeges informaei6knak,
3. megfelelo keszsegekkel rendelkezik ahhoz,
bogy aktivan hozzajaruljon sajat helyzetenek
megvaltoztatasahoz.
Amig ezek a feltetelek nem teljesulnek, addig a szabadsagnak nemesak kulso, hanem belso akadalyai is
vannak, amelyek az esetek tobbsegeben sulyosabban
esnek latba, mint a szabadsag kUlsokorlatai.
Meglatasom szerint ez a helyzet a vajdasagi magyarsaggal is. Tehetetlensegunk az onkenynel is szukebb eselekvesi teret biztosit szamunkra. Tobbnyire
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azert nem megyiink semmire, mert nem tartjuk kepesnek magunkat az uj helyzetek megoldasara. igy van ez
mindeDvalsagba keriilt emberi kozosseggel, legyen sz6
csaladr6l, kiskozossegr61, telepiilesr61, regi6r6l vagy
nernzetr61. Az identitasat61, onertekeleset61, e1etceljait6l, kapcsolatait6l megfosztott ember tetszes szerint
befolyasolhat6, manipulalhat6.
Az onkenyuralomnak vege, a diktat6rikus tarsadalam a multe, lelkiinkben azonban nem tudtunk megszabadulni a korabbi viselkedesi semakt61. Az erzelmileg
feldolgozatlan, a kognitiv ertelmezes lehet6sege el6f
sokaig elzart sulyos e1etesemenyek (peldaul a 44-es
verengzesek) miatt ma is fokozott, aranytalanul nagy
felelemmel viszonyulunk mindenhez, ami nernzeti letiinkkel es lenyiinkkel kapcsolatos. Ebb61 ad6dik a kiszolgaltatottsag erzes, a tehetetlenseg, a tisztanlatas es
a helyzetek feletti cselekv6 ellen6rzes hianya.
Ezek ellen a felelmek ellen csak egyfelekeppen lehet
vedekezni. Maganyunkb61, individuaIis vilagunkb61
vissza kell keriilniink a kozossegi ertekek, az emberi
kapcsolatok, az eszmek, eelok, idealok, esemenyek
vilagaba. A talalkozasok, egyiittletek, tanaeskozasok,
velemenyeserek, a masik velemenyenek a megismerese
es elfogadasa a szabad emberi kozosseg kialakulasanak
a legjobb iskolaja.
A tanacskozas varhat6 eredmenye
A Magyar Nernzeti Tanacs letrehozasaval kapcsolatos kerdesek megbeszelese nemcsak az elvi kerdesek
tisztazasa es a gyakorlati teend6k felvazolasa miatt
fontos, hanem kozossegiink szervezettsege, helyzetis13
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meretiink, identitasunk es onbizalmunk elmelyitese
szempontjab6l is az. Sokkal tobbr61 van tehat itt sz6,
mint pusztan a Magyar Nemzeti Tanacs letrehozasar61.
A Nemzeti Tanacs letrehozasa szellemi, erkolcsi es
politikai feladat. Ha a polgari es politikai osszefogas
eredmenyekent sikerul tet6 ala hoznunk, ez azt jelenti,
hogy alkalmasak vagyunk a kozos cselekvesre, s a jov6t illet6en celt es ertelmet tudunk adni ennek az eletkozossegnek.
Holgyeim es Uraim, kedves BarMaim!Az a feladat,
amely e16tt aHunk, korszaknyi. Szabaduljunk meg a
hatalomvagy gorcseit61, tegyi.ik felre a masokt61 kolcsonzott politikai retorikM, erezztink ra az alapitas
mondataira es az egytittes cselekves oromere. Teremtsilk meg szabadsagunk alapjat, amely els6sorban sajat
onbizalmunknak es ontudatunknak a fuggvenye, hogy
holnap nekilMhassunksajM hitiink es ertekeink szerint
berendezni e16bb sziikebb pMriankat, majd tagabban
ertelmezett szelesebb hazankat.
Nem fontos ehhez ma itt nagyot markolnunk, nem
kell egymast meggy6zntink es hangzatos donteseket
hoznunk. Ennel vannak fontosabb dolgok. Azzal, hogy
osszejotttink es megosztjuk egymassal gondolatainkat,
mindannyian nemzeti kozossegiink bels6 koteseinek a
helyreallitasanmunkalkodunk. Ez most a legfontosabb,
hiszen e nelktil - a fiatalon elhunyt Csengey Denes
szivbemarko16szavait idezve - "maholnap lezuhanunk
Eur6par61, mint egy darab rosszul odakent, mallott
vakolat".
Ezek az eletfontossagu bels6 kotesek akkor szov6dnek, er6sodnek a legjobban, ha minden a maga ter14
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meszetes egyszeriisegeben tOrtenik. Kerem, erezzek j6t
magukat, ami pedig eszmecserenket illeti, azt jellemezze a mertektartas es higgadtsag, a kovetkezetesseg es
tisztasag. Mindannyiuknak eredmenyes tanacskozast
kivanok.
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