
(Id.) Korhecz Tames hozzoszolesa

Igen tisztelt Holgyeim es Uraim! Tisztelt nemzettar-
saim, banitaim! Tobbszor jartam mar T6thfaluban, eb-
ben a kis, de a delvidekilvajdasagimagyar szellemi elet
szempontjab61 minden ketseget kizar6an jelent6s, az

79



STRATEGW FUZETEK - 2.

ut6bbi id6ben epiteszileg is hitvanyosan fejl6d6 koz-
pontjaban. Itt jott vilagra, itt nyomtattak irodalmi mun-
kassagom els6 regenyet. Itt nyomtattuk es lattuk el
nehezen hamisithat6 vedjegyekkel a szavaz6lapokat,
hogy megakadalyozzuk a valasztasi csalasokat.

Ellenben el6szor tOrtent meg, hogy kiilon nevre
sz6l6 meghiv6t kaptam, az e helyen megtartasra keriil6,
a nernzeti kozossegiink lenyeges kerdeseit (kultura,
oktatas, tajekoztatas, egyenrangu nyelvhasznalat) elem-
z6 es megoldasat kutat6 rendezvenyek, tanacskozasok,
ertelmisegi talalkoz6k egyikere. Tekintettel a napirendi
ponton szerepl6 kerdes nagy jelent6segere, a Nemzeti
Tanacsunk letrehozasanak fontossagara, felel6sseger-
zetem tudataban fogadtam el koszonettel a meghivast,
es jelentettem be reszvetelemet a tanacskozasra. Min-
den ketseget kizar6an az ertelmisegieknekjelent6s sze-
repuk van az emlitett kerdesek megoldasaban. Az er-
telmiseg korenek meghatarozasa is nagyon nehez fel-
adat, de itt nalunk, gondolok itt a vajdasagi politikusok,
de masok altal is sokszor hasznalt "csucsertelmiseg"
fogalmara, azt egyszeriien ertelmetlennek, meghataro-
zasra, definici6ra alkalmatlannak, egyszeriien felesle-
gesnek tartom. Ezt a fogalmat az ertelmez6 sz6tar nem
ismeri, hasznalata csaknem kizar6lag a mi sziikebb pat-
riankban honosodott meg, teljesen sziiksegtelenul es
zavartkelt6en. .

Fuggetlenul az elemi, kozepiskolai vagy egyetemi
vegzettsegt6l, a tudomanyban elert fokozatt6l, az ok-
tatasban, kulturaban, kozigazgatasban, igazsagszolgal-
tatasban, tajekoztatasban, muvel6desben vallalt munka-
helyt6l, tudomanyos akademiai vagy parttagsagt6l va-

80



S1RATEGIAI FUZETEK - 2.

lamennyien ertelmisegiek, s mindnyajuk feladata a jog-
szabalyok, torvenyek altal biztositott, de a gyakorlati
eletben csak reszben megva16sitott nemzetisegi jogok
megva16sitasa.Ha marvan- es ezt a legnagyobbrossz-
akarattal gem lehet elvitatni -, az eur6pai normaknak
megfelela nemzeti kisebbsegek vedelmeral sz6l6 tOrve-
nyiink, a gyakorlati nehezsegek ellenere tegyiink meg
mindent annak megva16sitasaerdekeben. Sz6ljunk, be-
szeljunk anyanyelvtinkon a boltban, kozhivatalokban,
postan, allomason, k6rhazakban es egeszseghazakban.
KeIjuk a jogszabaly altal biztositott ketnyelvii sztiletesi,
hazassagi es halotti anyakonyvi kivonatot. A telefon
tudakoz6ban anyanyelvtinkon kerjunk tajekoztat6t az
elafizeta szamar6l, kerjuk az eljaras levezeteset magyar
nyelven valamennyi bir6sagon. Gyermekeinket olyan
iskolaba iIjuk, amelyben anyanyelvenfolyik az oktatas.
Minel tobb sztilat gyazztink meg a nem anyanyelven
foly6 oktatas hatranyair6l es az ezzel kapcsolatos teve-
desukral.

A fenti jogok megval6sitasa es e celok elerese, fiig-
getlenul a tagsag letszamat6l, kivetel nelkUlvalamennyi
vajdasagi magyar part feladata. A partok azonban ahe-
lyett, hogy e feladatok minel eredmenyesebb megval6-
sitasa erdekeben tevekenykednenek, medda vitakat
folytatnak es nyilatkozatokat tesznek kozze egyetlen
napilapunkban, a Magyar Sz6ban. A VMDP peldaul,
amely onkenyesen a tOrtenelmi VMDK orokosenek
nevezte ki magat, alland6an azt ismetelgeti a VMSZ-
col, hogy az a "hatalomhoz simu16" part, mig vele
szemben a VMDP hibatlan, idealis es peldamutat6 a
perszonalis auton6miar6l vallott koncepci6javal. Ez a
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part alland6an a "ketp6Iusu magyar ertelmisegral" be-
szel, az altala javasolt m6don osszeallitott valasztasi
jegyzekbe felvett valaszt6k reszeral megvalasztott au-
ton6miar61,ahelyett, hogy a t6rvenybe foglalt, es most
mar a t6rveny altal is meghatarozott nemzeti tanacsba
val6 reszvetellel gazdagitana es segitene annak munka-
jat az igen lenyeges kerdesekben: a kultura, a muvela-
des, az oktatas, a tajekoztatas, az egyenrangU nyelv-
hasznalat teIiileten. Vonatkozik ez a t6bbi vajdasagi
partra is fuggetleniil att61, hogy azok megalakulasa
milyen koIiilmenyek kozott t6rtent, a parte1nokszeme-
lyiseget secta biralat, a valasztasok elakeszO.leteisoran
a mandatumok szamar61folytatott vita, mas partokkal
felvett kapcsolatok vagy a parton beh1lianyagi vissza-
elesek kivizsgalasakoIiili vita okozta-e a partszakadast.

A Nemzeti Tanacs iranti pozitiv hozzaallasra, ma-
gatartasra feltetleniil sziikseg van nemcsak a partok
reszeral, amelyek feladata nem a Nemzeti Tanacs meg-
alakitasanak a bojkottja, a megalakulasat szolgal6 elja-
rag biralata, hanem a Nemzeti Tanacs megalakulasaban,
majd a munkajabanval6 reszvetel.

A fentieket vallom, a fentiek szerint eltem es elek,
dolgoztam es dolgozom, neveltem gyermekeimet, ne-
velem es fogom nevelni unokaimat. Bator vagyok tana-
csokat adni annak ellenere, hogy a 7. szamu tagsagi
igazolvannyal igazolt alapit6 tagja voltam az 1990-ben
alakult VMDK-nak, es a 13. szamu igazolvannyal iga-
zolt alapit6 tagsagom a VMSZ-ben, noha ez minden
val6szinuseg szerint megsmnt.

A Nemzeti Tanacs megalakitasanak kiiszoben nem
feledkezhetiink meg az elmult evtized rombol6 es
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pusztit6 eveiben valamennyi jelentos es tavolmaradt,
ismert es ismeretlen, amator es hivatasos nemzettarsunk
reszerol nylijtott munkar61 es azok eredmenyeirol. A
pelda kedveert emlitsiink meg nehanyat. Sok evtized
titan nemcsak hatalyos tOrveny szintjen, de tObb koz-
segben gyakorlatban is megval6sult a tortenelmi ma-
gyar helysegnevek hasznalata, a hivatalokon, az utjelzo
es egyeb tablakon, a hivatalos pecseteken es a kiilonbo-
zo eljarasokban, a ketnyelvii anyakonyvi kivonatok
kiadasaban. Felepiilt a kanizsai kulturhaz, fennmaradt
az ujvideki es a ristiCiapokaliptikus pusztitas ellenere a
szabadkai szinhaz, a Nagyvaradon megszerzett nagydi-
jakkal, a tanyaszinhaz, a palicsi nyari szinhazi fesztiva-
lok, a Durind6 es Gyongyosbokreta, az amator tarsu-
latok es miivelodesi egyesiiletek hagyomanyos rendez-
venyeinek sokasaga. Felepiiltek olyan uj, a magyar
kulturat szolgaI6 letesitmenyek, mint peldaul a kanizsai,
t6thfalusi, zentai, nagybecskereki vagy bajmoki letesit-
menyek. A tartomany es a kozsegek hataskorebe ke-
rultek az iskolak, egyetemek, egeszsegiigyi es miivelo-
desi intezmenyek igazgat6inak, az iskolaszekeknek es
egyeb szerveknek a megvalasztasa, hogy tovabb ne
soroljam. Ezekben a kerdesekben igen jelentos szerepe
van a Nemzeti Tanacsnak, amelynek a tOrveny alapjan
torteno megalakitasa, tamogatasa, ugy gondolom,
mindannyiunkkotelessege.
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