
Jozsa Laszlohozzaszolasa

Rolgyeim es Uraim! En eloszor vagyok ebben az
inspinil6 kornyezetben. Engedtessek meg nekem, hogy
Jeno atyaval es R6di Sanyival egy kicsit gonoszkodjak.
Megmondom oszinten, hogy engem ez a kupolaterem
nem jurtara, hanem szaunara emlekeztet pillanatnyi
kondici6it tekintve, de ez nem akadaIyoz meg benniin-
ket abban, hogy sok fontos dolgot elmondjunk egymas-
nak.

En a kovetkezo dolgokr61 szeretnek beszelni. Egy-
reszt arr61,hogy az, ami itt elhangzott, mennyiben ta-
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Ialkozik az orszagban uralkod6 politikai helyzettel, a
torvenyalkotasi perspektivakkal, de erre nem tul sokat
szeretnek pazarolni a rendelkezesilnkre all6 id6b61.
Inkabb arr61 szeretnek beszelni, bogy mi volt az ideig-
lenes magyar nernzeti tanacsnak a szerepe, mi lehet a
feladatkore a magyar nernzeti tanacsnak, mi lehet a
szereposztas a partpolitika es a civil szfera kozott a
magyar nernzeti tanacs miikodteteseben, es bogy mik
lesznek vegill a feladatai a magyar nernzeti tanacsnak.

Annyit szeretnek Varady Tibor es Korhecz Tamas
gondolataihoz hozzafiizni, bogy az egesz kisebbsegpo-
litikai tema a Szava es a Duna vonalM611efelenem er-
dekel senkit az egvilagon. Ez alatt azt tessek erteni,
bogy a kisebbsegpolitika, a helyfoglalas, a jogok kihar-
colasa, ez a mi ilgyilnk, nekiink fontos, s mindenki, aki
nincs velilnk egyiltt, az vagy vallranditassal intezi el ezt
a dolgot, vagy egyaltalan nem tOr6dik vele. Ebb61 az
egeszb61azt akarom kihamozni, bogy a tObbsegitarsa-
dalommal es az orszagot vezet6 politikai elittel szem-
ben a kisebbsegpolitika tekinteteben semmifele elvarast
nem tamaszthatunk. Illetve, ha art hisszilk, bogy a dol-
gok onmagM61 rendez6dnek, akkor nagyon gyorsan
csalatkozni fogunk.

Mi tehat mi a teend6? Ugy gondolom, bogy olyan
politikai magatartast kell kovetnilnk, bogy a megnyil6
ajt6hasadekokba silrg6sen be kell taposni a cip6nkkel,
es onnan nem szabad kilepni. A legmereszebb elkepze-
leseket gem szabad automatikusan letOrolnia zaszl6nk-
r61, azokat batran fol kell irni, de az el6bb abrazolt
helyzettel tisztaban kell lenni, es tisztaban kell lenni
azzal is, bogy tul keves a partner, tulsagosan sok a k6-
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szikla a viz alatt, egyszeriien tudomasul kell venni ezt a
klimat, es ennek megfeleloen kell politizalni. Ez sem-
mifelekeppen nem adhat okot egy defenziv politikai
magatartasra, nem adhat okot egy, a szuksegesnel nai-
vabb politikai magatartasra. Egy nagyon bator, sok
kurazsival folfegyverzett politikai magatartast viszont
annat inkabb indokol.

Atterve arra, hogyan lehetne harom mondatban er-
tekelni az 1999-ben megalmodott es letrehozott Ideig-
lenes Magyar Nemzeti Tanacs szerepet, en ahhoz a
gondolathoz szeretnem csatlakoztatni ezt, hogy a mi
lehetosegunk az, hogy az ajt6hasadekokba betapos-
sunk, es onnan ki ne lepjunk. Szeretnek emlekeztetni
mindenki arra, hogy az IMNT letrehozasa nem azt a
celt tuzte ki, hogy legyen egy, a jogrendbe beepult tes-
tUlet, hanem legyen egy olyan testUlet, amely szimboli-
zalja a vajdasagi magyarsagnak azt a tantorithatatlan
eltokeltseget, hogy a politikai onszervezodesre val6
keszseget es igenyet bizonyitsa. Az IMNT-nek ez volt a
feladata. Voltak ragadvany feladatok, nevezetesen hogy
f6lleltarozzuk, hogy milyen problemak sujtjak es terhe-
lik a vajdasagi magyarsagot, es azt hiszem, hogy ezt a
feladatot az IMNT ellatta.

Grommel konstatalom, hogy egy elhal6felben levo
testuletnek az elen voltam nehany h6napon kereszttil.
Azert orulhet igy az ember, mert meg van minden re-
menye arra, hogy ennel eletkepesebb, a jogrendbe is
beagyaz6d6 testulet fogja majd felvaltani lenyegesen
nagyobb szerepkorrel.

Elhangzottak itt eszrevetelek arra vonatkoz6an,
hogy mi lehet a feladata a civil szferanak, es engedtes-

92



SlRATEGIAI FUZETEK - 2.

sek meg, bogy egy picit b6vitsem az objektiv lat6szog-
et. A koziigyek igazgatasaban egy egeszseges szerep-
osztasra ken torekedni. Egesz egyszeruen tudomasul
ken venni azt, bogy a politika szferaja az, amely politi-
kai kerdesekben a tarsadalmat egeszeben erint6 kerde-
sekben cselekv6kepes helyzetben van. Azonban a cse-
lekv6kepesseg rosszul felfogott dolog akkor, hogyha
belterjes, hogyha csak magaval foglalkozik, es hogyha
ezaltal onceluva is valik. Ertem ezalatt azt, bogy volt
m6dunk elsajatitani azokat az ismereteket az elmult
tizenegynehany ev politizalasa alatt, bogy a politika, a
pmpolitikai szfera bena, torz6kent miikodik akkor,
hogyha nem epit a civil tarsadalom szferajara, hogyha-
nem epit masok velemenyere, ha nem epit a tOrtenelmi
egyhazak velemenyere es hogyha nem vonja be megfe-
le16mertekben ezeket a szferakat. A szakmai szervez6-
desek a miive16desiegyesuletekt6l kezd6d6en minden
iranyban, amerre csak kitekinthetunk a civil szferaba,
nelkillozhetetlen partnerei a politikanak abban a tekin-
tetben, bogy a mikro-tarsadalom, a kozosseg sorsat
egyengesse, es ugy gondolom, bogy nekunk amellett
kell bitet tenni, bogy a pmpolitikai szfera cselekv6ke-
pes primatusat elismerve, de mas velemenyek befolya-
so16jelleggel tOrten6 befogadasat fogadjuk el alapvet6
magatartasi formakent.

Ezzel kapcsolatban en veszem magamnak a bator-
sagot, es beszamolok azokr6l az elkepzelesekr6l, ame-
lyeket ebben a tekintetben bels6 konzultaci6kon, igaz
nem vegleges formaban, de a Vajdasagi Magyar Szo-
vetseg magaeva tett. A VMSZ szerepe, helytallasa, velt
vagy va16s potencialja sokszor vita targya. Ebben a
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teremben, mashol, az ujsag hasabjan es ez igy terme-
szetes. Azonban nagyon szeretnem, hogyha mindenki
elhinne, hogy a VMSZ tisztaban van minden ertelemben
feleI6ssegeve1,es bejelenthetem, hogy a VMSZ nem
kivan egyediili es kizar61agos mandatumot elnyemi,
vagy masokt61 elvonni a folal1itand6 magyar nemzeti
tanacsban. Higgyek el, nem veletlen az, amire Korhecz
Tamas mar bevezet6 e16adasaban hivatkozott es el-
mondott, nevezetesen, hogy a jelenleg hataIyos vaIasz-
tasi rendszer nem teszi lehet6ve egy szervezet, egy lista
kizar6lagos megjeleniteset a nemzeti tanacsban, es
higgyek el, ennek a rendszemek az elfogadasa a VMSZ
politikai akaratat61ruggott.

Mondhatnam ugy is, hogy a VMSZ tudatos onkor-
latozast fogadott el ebben a tekintetben, most ugy gon-
doltuk, hogy ez igy helyenval6.Ugy gondoljuk, hogy az
a helyenval6, hogyha nemcsak a fe1eI6sseget,hanem a
feladatot is megosztjuk mas, a partpolitika szferajan
kiwI es6 szervezetekkel es egyenekkeI. Tehat elmond-
hatom ma itt a jelenIev6knek, hogy a VMSZ sajat lis-
taja felallitasa serail figyelemmellesz arra, hogy ne ki-
zar61ag a VMSZ bels6 koreb61 szarmaz6 egyenek le-
gyenek azon, es remenyeink szerint ugyanaz lesz majd a
helyzet magaban a magyar nemzeti tanacsban is...

Mi tehat ugy gondoljuk, hogy a magyar nemzeti ta-
nacsot egy olyan politikai torekvesnek es eltokeltseg-
nek kell jellemeznie a megvaIasztas folyaman, amely
egy egeszseges egyensulyti helyzetet fog folal1itani a
partpolitikai es a nem partpolitikai szfera kozott kozos
iigyeink intezeseben. Hogy ez gyakorIatilag hogy fog
kinezni, erre ma meg termeszetesen vaIaszt nem tudok
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adni, de nyilv{mva16,hogy nagyon intenziv parbeszedre
es dia16gusravan swkseg a VMSZ, mas politikai par-
tok es a parton kiviili szfera kozott, ahhoz, hogy ezek a
dolgok vegiil is tet6 ala keriilhessenek.

Hataskorokr6l volt itt sz6. Nemi e1egededenseg
hangzott el abban a tekintetben, hogy a magyar nemzeti
tanacs hataskorei jogi ertelemben nem preciz m6don
keriiltek megfogalmazasra, es ebben a tekintetben -
gondolom - mindannyian egyeterthetiink, de le kell
szogezni, hogy egy olyan mini parlament felallitasan
faradozunk mi ma itt, es gondolom az elkovetkez6 he-
tekben, h6napokban, amelynek fontos szerepe lehet a
jogalkotas es a jogalkalmazas teren is.

Ahhoz, hogy egy miikod6kepes allapot letrejojjon,
felalljon, a magyar nemzeti tanacs megvalasztasat ko-
vet6en a kovetkez6ket feltetelezi: a magyar nemzeti
tanacsnak gyakorlatilag e1s6 feladatkent targyalasi vi-
szonyba kell kerulnie az allami hatalommal, es amikor
allami hatalomr6l beszelek, akkor a tartomanyi es az
onkormanyzati hatalmi szervekt61 folfele minden
strukturara gondolok. El ken erni azt a helyzetet, hogy
a magyar nemzeti tanacs va16ban maradektalanul es a
sz6 teljes ertelmeben legitim es cselekv6kepes kepvi-
se16jelegyen a magyarsagnak, a vajdasagi magyarsag-
nak mindazon kerdesek tekinteteben, amelyeket a 1Or-
veny fe1sorol.En ugy mondanam, gyiijt6 fogalomkent,
hogy nemzetpolitikai kerdeseinkben a magyar nemzeti
tanacse lesz a primatus es a dont6 sz6.

A magyar nemzeti tanacs fogia bel- es kiilfoldon
kepviselni a vajdasagi magyar nemzeti kozosseget, es a
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foladatokat, a felel6ssegeket az emlitetteknek megfele-
16enkell majd meretezni, megfogalmaznies elfogadni.

Szamtalanszor mondtuk mar, bogy fordul6ponthoz
erkezik a vajdasagi magyarsag a magyar nemzeti tanaes
felallitasaval, es ez igaz akkor is, hogyha sokszor er6s,
esetenkent a durvasagba hajl6 kritikaval illettek ezt a
rendszert, ezt az elkepzelest, de en arra kernek minden-
kit, bogy innen ma ebed el6tt azzal az uzenettel keljen
fel - Varady Tibornak ebben nagyon igaza van -, bogy
olyan lehet6seg, olyan esely kinaIkozik szamunkra
egyeni es kozossegi szempontb61 egyarant, amelyre
szeles korben nines pelda.

Az, amit veletlen es gyakorlatilag varatlan tOrtenel-
mi sorsfordul6 eredmenyekent a vajdasagi magyarsag-
nak sikerult ebb61 az id6nkent ziirzavaros politikai
helyzetb61 a fordulat utani Jugoszlaviaban kiaknazni,
erre legalabbis a KarpM-medeneeben nines pelda. Erre
legyiink buszkek, es ezekkel a lehet6segekkel eljunk
maximalisan. Ez a feladatunk, ez a hivatasunk, es bar
igazan szeretem kerulni a nagy ivii es nagyon sulyosnak
tun6 megallapitasokat, de ketsegtelen, bogy nekUnk
mindannyiunknaktortenelmi felel6ssegiinkvan ebben a
tekintetben.

Koszonom szepen!
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