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Kovacs Mihaly
AmukOdokepesMagyarTcmacsert

Lehetseges-e megegyezes a civakod6 magyar par-
tok k6z6tt? A vajdasagi magyar politikai ertelmiseg
tOrtenelmifele16tlensegenemcsak a vajdasagi magyarok
letet veszelyezteti, hanem karos hatassal van a Karpat-
medence magyarsagara is.

Pillanatnyilag6t part van Vajdasagban, es a szethu-
zas tovabb fokoz6dik. A tObbparti rendszernek van
ertelme a magyar partok eseteben is, de csak akkor, ha
az ellentetek bizonyos k6z6sen hozott szabalyzat alap-
jan felold6dnak a nemzeti tanacsban, mint az ellentetek
egysegenek intezmenyeben.

A Magyar Nemzeti Tanacsot, mint a vajdasagi ma-
gyarok tanacsat, haromfele m6don lehet megvalasztani:

1.A Vajdasagi Magyar Sz6vetseg szabalyzata sze-
rint, ahogyan az Ideiglenes Magyar Nernzeti Tanacs
(IMNT) meg lett valasztva, de hianyosan alakult meg,
es nem miik6d6kepes (es nem is elfogadhat6). Pillanat-
nyilag 76 tagja van az IMNT-nek, es ebb6l 75 a VMSZ
tagja! Az IMNT nem a kapott szavazatok, hanem a
megvalasztott kepvise16k szama alapjan lett megva-
lasztva.

2. A magyarok valasztasi nevjegyzeke szerint, ami
csak elmeletileg lehetseges, de gyakorlatilag majdnem
lehetetlen. Erre a valasztasi m6dra esetleg akkor lehet-
ne gondolni, ha Jugoszlavia is az EU tagja lesz. Agos-
ton Andras mar evek 6ta csak ezt a valasztasi m6dszert
tudja elfogadni. A tanacs egy r6vid k6zvelemeny-
kutatassal tisztazhatna ezt a kerdest. Ujabban a niagyar
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igazolve:'myokkiadasaval halvany lehet6seg mutatkozik
arra, bogy a legkozelebbi helyhat6sagi valasztasokon,
esetleg a magyarok valasztasi nevjegyzeke szerint va-
lasszakmega MagyarNemzetiTanacsot. .

3. A nemzetikisebbsegeknemzetitanacsatmegva-
laszt6 elektori gyiiles munkajar61es szervezeser61sz616
szabalyzat szerint. Az onkormanyzati (helyhat6sagi,
esetleg tartomanyi) valasztasokon a magyar partokra
2000-ben leadott szavazatok osszes szamanak szaza-
lekaranyabanlenne legigazsagosabb megvalasztani az uj
Magyar Nemzeti Tanacs tagjait. igy 20 parttagot kelle-
ne tanacstagnak megvalasztani, azzal, bogy a keves -
nem elegend6 - szavazattal rendelkez6 magyar partok is
egy-egy helyet kapnanak az uj Tanacsban. A partok,
annak alapjan, bogy hany tanacstagra van joguk, az
elektori gyiilesre negyszer annyi elektort kUldenenek.A
magyar partok koalici6ban kapott szavazatainak szamat
reszaranyosan kell kiszamitani.

A parttagokon kiwI az uj Magyar Nemzeti Tanacs-
ba meg 15 tanacstagot a a vajdasagijellegu magyar civil
egyesuletek es szervezetek tagjai kozul valasztanak
meg, ugy, bogy mindegyik szervezet egy tanacstag
megvalasztasara jogosult. Ezek a civil szervezetek
negy-negy elektort jelolnek az elektori kozgyiilesre. Az
igy megvalasztott e1ektorokes tanacstagok nem tart6z-
hatnak egy parthoz gem.

Ugy tunik, bogy a VMSZ-nek gem igazan erdeke,
bogy a Tanacs mukodjon, mert egyeduralomra tOr a
magyarsag itteni kepviseleteben. 83 eve fokoz6dik a
megalkuvas merteke a vajdasagi magyar politikusok
magatartasaban es tudataban. 83 eve nincs a vaJdasagi
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magyarsagnak vezetosege. A vajdasagi magyarok tana-
csa nem alakulhatott meg teljes bsszeteteleben a politi-
kai ertelmiseg tbrtenelmi felelotlensege miatt. A fele-
lotlensegnek tbbb bsszetevoje van. Magaba foglalja a
tudatlansagot, bnzest, szervezetlenseget stb. A szan-
dzsaki muzulmanok nemzeti tanacsa mar nyo1c eve
miikbdik. Az a vajdasagi magyar part, amely a vajdasa-
gi magyarok kUlbn valasztasi nevjegyzeke alapjan
akaIja, bogy megvalasszuk a tanacsot, tulajdonkeppen
nem akaIja, bogy megalakuljon a magyarok tanacsa. A
mai kbrillmenyek kbzbtt csak a magyar partoknak a
hivatalos valasztasokon elect szavazasi eredmenyei
alapjan alakithat6 meg a tanacs vagy pedig a partok
kbzbtti kbzbs megegyezessel.

Miert nem lehet es nem szabad bsszeallitani a vajda-
sagi magyarok kUlbn valaszt6i nevjegyzeket es att61
fuggove tenni a Magyar Nemzeti Tanacs megvalaszta-
sat?

1. A hatalom nem engedelyezne ezt az bsszeirast a
magyaroknak.

2. A magyar valaszt6i nevjegyzek bsszeallitasi kblt-
segei aranytalanul nagyok volnanak, es nehezen talal-
nank ra intezmenyt (orszagot), amely ezt hajland6 volna
penzelni.

3. Az ilyen nevjegyzek alapjan tbrteno szavazas
eredmenye inkabb negativ, mint pozitiv lenne. Erosen
csbkkenne a szavazatijoggal rendelkezok szama.

4. Ennek a m6dszemek a kbvetelese nagyon elo-
dazna a. magyar bnszervezodes es bnrendelkezes meg-
val6sulasat.
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5. Figyelembekell venDi,bogy a szemelyazonossagi
igazolvanyban a vajdasagi magyarsagnak csak 2 szaza-
leka irja magyarul es magyar helyesirassal a nevet es
vezeteknevet.

6. Ma, itt es most, inkabb hatranyos, mint elonybs
magyamak lenni.

7. A magyarok 20-30 szazaleka nem magyar par-
tokra adja le szavazatat.

8. Azoknak a szemelyeknek, akik jugoszlav nemze-
tisegiinek valljak magukat, 30-40 szazaleka magyar
szarmazasu.

9. A magyarok 10-20 szazaleka nem meme ma-
gyamak vallani magat, illetve nem engedne bejegyezni
magat ebbe a nevjegyzekbe.

10. A nem magyar kisebbsegek 10-20 szazaleka
magyar partra szavazott a multban es szavazna a jbvo-
ben is (kUlbnbsensz6rvanyban).

11. A megtorlas es a diszkriminaci6 bizonyos for-
mait az ilyennevjegyzek nagyon megkbnnyitene.

12. Az ilyen valasztasi nevjegyzekkel elert eredme-
nyek - a szazalekaranyok - tbbbe-kevesbe ugyanazok
lennenek, de a szavazatok szama erosen csbkkenne.

A VMSZ elnbke Ujvideken korabban kijelentette,
bogy egy kbrkerdes elemzese szerint a magyarok nem
csak, bogy nem igenylik, hanem egyenest ellenzik az
ilyennevjegyzek bsszeallitasat.

A VMSZ kezdemenyezesere, nyolcvan ev varako-
zas utan, 1999. augusztus 20-an harem balkbzep de-
mokratikus magyar part reszvetelevel megalakult a vaj-
dasagi Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanacs, a magyarsag
intezmenyes vezetosege. Az alakul6 kbzgyiilesre a
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VMSZ meghivta a harem jobbkozep demokratikus ma-
gyar part vezetoseget is, de ezek, sajnos ezen nem je-
lentek meg. A tanacs ennek ellenere megalakult, mivel
az alakul6 kozgyiilesen resztvevo harem part az 1997-
es koztarsasagi valasztasokon a magyar partokra le-
adott szavazatoknak a 76,55 szazalekat szerezte meg.
Sajnos, az a harem magyar part, amely a szavazatok
23,45 szazalekat erte el a valasztasokon, bizonyos se-
relmek miatt nem vett reszt az alakul6 kozgytilesen.
Ezen serelmek koziil elsonek kell kiemelni, hogy ezek a
partok a magyar vezetoseg megvalasztasat csak az em-
litett magyar valasztasi nevjegyzek alapjan tudjak elfo-
gadni.

Sajnos az IMNT megalakitasakor a VMSZ gem
tartotta magat az 1997-es koztarsasagi valasztasokon
elect eredmenyekhez. A megalakult magyar tanacs a
tavolmaradt harem magyar part reszere is fenntartotta
azok helyet. Tavolmaradasukkal a jobbkozep beallit6-
dasu demokratikus magyar partok bizonyos mertekben
akadalyoztak az IMNT munkajat, es ezzel akaratlanul is
artottak a magyarsagnak. A hatalom es egyes ellenzeki
szerb partok eles tamadast inditottak az IMNT ellen.
Sok magyar szerint a harem tavolmaradt magyar part
reszvetele a magyar tanacs munkajaban 6riasi jelento-
segu lett volna, es teljesse tette volna a magyar valasz-
t6k oromet.

A MNT-ban elengedhetetleniilfontos, hogy rninden
part minden kerdesben megegyezzen. A lenyeges az,
hogy az egyiittmukodes megva16suljon a donteshoza-
talban (2/3-os tObbseggelstb.). Igaz, a velemeny eltere-
sek igy t~ljes osszetetelben nagyobbak volnanak, de a
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dontesek is jobbak lennenek. A magyar ellenzek resz-
vetele a tanacs munkajaban biztositana a magyar veze-
toseg kozvetlen ellenorzeset, es csokkentene a nemzet-
arulas lehetoseget.

A tOrtenelemfolyamanazok a kozossegek maradtak
meg, amelyeknek a tagjai kozossegi eletet tudtak elni,
es olyan vezetosegiik volt, amely osszefogta a kozosseg
tagjainak a tOrekveset, munkajitt, eletet. Tetszik ez
vagy nem tetszik valakinek, a magyar sorskerdesekben,
hataron innen es tul, egyiitt kell miikodnie minden ma-
gyarnak. Pr6baIjuk meg a magyarsag erdekeit a magyar
partok erdekei foIe helyezni a tanacson keresztul.

Ketezerben a valasztasok titan ujravalasztottak az
IMNT-t , ismet a VMSZ szabalyzata alapjan. Ekkor a
VMDK kilepett a Tanacsb61,azzal a kifogassal, bogy a
VMSZ kepviselok megbizhatatlanok. Ez teljesen ert-
hetetlen, hiszen az IMNT a vajdasagi magyarok vezeto-
segenek kellene, bogy legyen, es nem a VMSZ-e. A
vajdasagi magyarsag reszere az a magyar part a meg-
bizhatatlan, amelyik nem akar a magyar tanacs munka-
jaban reszt venni (lasd Pail Sandor stb.). A magyar
partok csak a tanacsban vegezhetnek erdemleges politi-
kai munkat, mig a tanacson kiwI csak civakodhatnak.

Nyilvanval6, bogy ma mar egyetlen magyar partnak
sincs kepessege es joga arra, bogy egyedul vallalja es
kepviselje a vajdasagi magyarsag erdekvedelmet es
celjainak megval6sitasat. A nernzetisegek (kisebbsegek)
bizonyos onrendelkezese biztositja egyedul a viszonyla-
gas (nem teljes) egyenrangtisag megval6sitasat egy
orszagban. A nemzeti tanacs osszmagyar erdekeket
fogalmazhat meg es kepviselhet, ezert megalakitasanak
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kesleltetese tOrtenelrni fele16tlenseg (6riasi hiba). Az
itteni rnagyarsag reszere nern az a legfontosabb, bogy
rendszerellenes legyen-e vagy tarnogatja-e a rendszert a
tanacs. A lenyeg az, bogy a tanacs a rnagyarsag jogait
kivivja, es a rnindenkorihatalornj6vahagyasaval gyako-
rolja az onrendelkezest.

A tatong6 szakadek szelen, nyornorban es kiszol-
galtatottsagban e16rnagyarvalaszt6k jobb rnagyar poli-
tikai vezet6ket erdernelnek.A rnagyar partok szethuza-
sa serkenti a rnagyarok beolvadasat es kikoltozeset is.
A nernzeti kisebbsegek nernzeti tanacsat rnegvalaszt6
elektori gyliles rnunkajar61es szervezeser61 sz616 sza-
balyzat 6riasi lehet6seget nyiIjt, bogy rnegvalasszuk az
uj, els6 35 tagu Magyar Nernzeti Tanacsot. Ha azt
akarjuk, bogy ez a tanacs rniikod6kepes legyen, akkor
az IMNT elnokeve es helyettes elnokeve parton kiviilit
kell jelolni es valasztani. A VMSZ kormanyzati szerep-
vallalasa kizarja az elnoki es helyettesi tisztseg betOlte-
set ezen part reszer61.


