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Kab6k Erike
A nemleti tences megalakitcscr61

A Java heten varhato a miniszteri rendelet nyilva-
nossagra hozatala, kezdadhet az elektorok beJelentke-
zese - A partok, civil szervezetekes egyhazakkepvise-
!Oi, valamint ertelmisegiek es kazeleti szemelyisegek
tanacskoztak Tothfaluban a perszonalis autonomia
legfelsabb testiiletenek letrehozasarol.

Tegnap T6thfaluban a Szechenyi Istv{m Strategia-
kutat6 es Fejlesztesi Kozpont szervezeseben a magyar
nernzeti tamics megalakuhisaval kapcsolatos tanacsko-
zast tartottak, amelyre meghivast kaptak a partok kep-
visel6i, az egyhazak es civil szerVezetek kepvisel6i,
ertelmisegiek es kozeleti szemelyisegek.

Dr. Hodi Sandor, a strategiakutat6 kozpont elno-
ke, a tanacskozas szervez6je bevezet6jeben kiemelte,
bogy ez az osszejovetel nem partgyiiles es nem is te-
kinthet6 a civil szervezetek osszejovetelenek, hanem
egy olyan megbeszeles, amelyre az ugynevezett szem-
ben aU6 felek is meghivast kaptak. Dr. H6di nyomate-
kosan kerte a felsz6lal6kat, keriiljek az eUensegeske-
dest, hiszen a magyar nernzeti tanacs letrehozasa szel-
lemi, erkolcsi es politikai feladat is, s ha sikeriil tet6 ala
hozni, a vajdasagi magyarsag alkalmas lesz a kozossegi
cselekvesre. Korszaknyit6 feladatnak nevezte a tanacs
megalakitasat, amelynek reven a nemzeti kozossegOnk
bels6 kotesein munkalkodunk.
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Dr. Korhecz Tamas tartomanyi kisebbsegi titkar a
nemzeti tanacsok megalakitasanak jogi felteteleit is-
mertette. Mint kiemelte, uj idoszamitas kezdodik a
nemzeti tanacsok fogalmanak megjelenesevel a kisebb-
segi tbrvenyben, hiszen ez a kulturalis auton6miara val6
jogot jelenti. A kisebbsegi titkar ismertette a nemzeti
tanacsok megvalasztasanak m6djat is. Mint ismeretes,
az elektorok kozgyiilese valasztja meg a nemzeti tana-
csot. A kisebbseg szamat61 fugg, hogy ez a testulet
hany tagu lesz. A magyar kisebbseg eseteben a tbrveny
35 fos nernzeti tanacsot iranyoz elo. Elektorok lehetnek
a tartomanyi, koztarsasagi es szovetsegi kepviselok, az
onkormanyzatok tanacsnokai, a civil szervezetek is
jelolhetnek egy-egy elektort es mindazok, akik szaz
alairast osszegyiijtenek, lehetnek elektorok. Otven
elektor kezdemenyezeserejeloli ki a szovetsegi kisebb-
segi miniszter az elektorok kozgyiilesenek helyet es
idejet a kezdemenyezes benytijtas:it61szamitott 30 na-
pan belli!.Ezt kovetoen legkorabban 30 nap multan, de
legfeljebb 120 napon belul kell megtartani az elektorok
kozgyiileset, amelyen listas, reszaranyos valasztas
alapjan valasztjak majd meg a nernzeti tanacs tagjait. A
kisebbsegi tbrveny kimondja, hogy a nernzeti tanacsok
letrehozasanak m6djat kUlontbrveny rendezi. A fentiek
a tbrveny hianyaban.az atmeneti idoszakra vonatkoz-
nak, s ezeket az a miniszteri rendelet tartalmazza, ame-
lyet a kisebbsegi tbrveny jogerore emelkedeset koveto-
en 30 napon belul a miniszternek ala kellett volna irnia,
de az elmaradt. Dr. Korhecz bejelentette, hogy varha-
t6an a jovo heten nyilvanossagra hozzak a miniszteri
rendeletet, es megjelennek azok az iirlapok is, amelyek-
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re az elektorjeloltek gyiijthetik az alairasokat jeloltete-
silkhoz.

Dr. Varady Tibor, a budapesti Kozep-eur6pai
Egyetem tanara vitaindit6jaban arr61 beszelt, bogy a
nernzeti tanacs megalakitasa nem teny, hanem esely, a
kulturalis auton6mia letrehozasanak eselye. Esely arra,
bogy a vajdasagi magyarsag egy jelentos terilleten a
sajat kezebe vegye sorsa iranyitasat. A kereteket
ugyanis nem egeszen mi valasztottuk, mondta, de a
lehetoseggel elni kell, s mivel a nernzeti tanacs jogosit-
vanyai csak kismertekben vannak lefektetve, harcolni
kell a hataskorilkert. A nernzeti tanacs nem lehet gyam.
Meg kell vizsgalni, bogy az allam altal alapitott sajt6
teren milyen szerepet kivan betOlteni. Milyen lesz a
viszonya a maganlapokhoz, a nyomdakhoz. Az oktatas
teren okunk es jogunk van kovetelni, bogy ennek a
testilletnek donto belesz61asalegyen a tantervekbe, az
iskolaha16zatkialakitasaba, az iskolak vezetosegenek a
megvalasztasaba. Mivel nagyon jelentos terilletrol van
sz6, dr. Varady fontosnak tartja, bogy a politikai partok
ne ellensegesen viszonyuljanak egymashoz, hanem
egymas mellett haladva tevekenykedjenek a kozos ilgy
erdekeben. A szaz alairas osszegyiijtese sok embernek
jelent lehetoseget, bogy bejusson az elektorok kozgyii-
lesebe, am ahhoz, bogy az ertelmisegiek is ott legyenek,
es a civil szervezetek is kepviseltessek magukat, sokkal
nagyobb szervezettsegre van szilkseg. Ugyanis az
elektori kozgyiiles negyede allithat listat (egyes becsle-
sek szerint a magyar nernzeti tanacs megalakitasara
tObbszazan, akar ezren is osszejohetnek).
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Nem lenne jo, mondta a professzor, ha vegered-
menykent esak a politikai partok tisztsegvisel6i keriil-
nenek be a nernzeti tanaesba. Dr. Varady szerint azon
kell munkaIkodni a kezdetekt61, hogy ne esak az auto-
nomia egyetlen testlilete, a nemzeti tanaes jojjon letre,
de mas testtileteket is alakitani kell, kiepiteni az auto-
nomia intezmenyhaIozatat.

Dr. Szalma Jozsef, az Ujvideki Egyetem tanara fel-
szolalasaban megjegyezte ugyan, hogy nem arrol kell
most vitazni, jo-e a kisebbsegi tOrveny vagy gem, de
meg kell allapitani hianyossagait es menet kozben, a
tapasztalatok birtokaban majd modositani. Kifogasolta,
hogy inditvanyozasi joga nines a testtiletnek, felrotta
tovabba, hogy hataskore siDesmeghatarozva. Ova intett
attol, hogy a nemzeti tanaes atvegye a szinhazak vagy a
sajto alapito jogat. Mint mondta, ne gyamkodjon ez a
testtilet, akkor lehet az alapitoi jogok atveteler61 szo,
ha a kerdeses kozosseg ezt akarja. Olyan alapitoi jog-
gyakorlas legyen ez, amely felteteleket biztosit a teve-
kenyseghez.

A vitainditokat kovet6en a jelenlev6k hozzaszolasa-
val folytatodott a tanaeskozas. Dr. Pall Sandor, a
VMDK elnoke szerint a szeptemberben esedekes aIta-
lanes valasztasok alkalmavallehetne demokratikus uton
megvalasztani a magyar nernzeti tanaesot. Mint mond-
ta, ha 2-3-4 ev mulva lennenek esak valasztasok, indo-
kolt lenne a nernzeti tanaes elektorok utjan tOrten6 va-
lasztasa. Dr. Pall tovabba figyelmeztetett arra is, hogy a
miniszter elmulasztotta a tOrveny altal meghatarozott
30 napon bellil alairni es nyilvanossagrahozni a nemzeti
tanaesok megvalasztas{makmodjarol szolo rendeletet,
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emiatt akar meg az alkotmanybirosaghoz is lehet for-
dulni, hiszen az igy megalakitott testiilet tOrvenyellenes
lesz.

Dr. Jozsa Laszlo, az ldeiglenes Magyar Nemzeti
Tanacs elnoke a testiilet multbeli szereper61 beszelt
kiemelven a vajdasagi magyarsag eltokeltseget a szer-
vez6desre. Beszelt tovabba a magyar nemzeti tanacs
jovend6beli szereper61,amely, mint mondta, a vajdasagi
magyarsag miniparlamentjekent kell bogy mukodjon.
Mint kiemelte, a VMSZ nem kivan dominaInia megala-
kitando nemzeti tanacsban, eppen ezert a testiilet felal-
litasaban es szerkezetet tekintve is szamit az ertelmise-

giekre es a civil szferara, s ilyen iranyli targyalasokat
mar folytatnak. A partok viszonyulasarol szolva el-
mondta, bogy a Borocz Jozsef vezette VMPM tamo-
gatja a nemzeti tanacs letrehozasat, a tObbipart esete-
ben azonban a multbeli esemenyek nem adnak optimiz-
musra okot, de a VMSZ tovabbra gem zarkozik el az
egyiittmukodest61.

A tothfalusi tanacskozason az ot vajdasagi magyar
part elnoke koziil csak Agoston Andras, a VMDP el-
noke nem vett reszt. A tanacskozas anyagat a Strategiai
fiizetek masodik koteteben teszik kozze. Ennek a SOfo-
zatnak az els6 koteteben a Nemzet es haladas temara
megszervezett tanacskozas anyaga olvashato.
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Szokolai Zsuzsa
Korszaknyi feladat eloft allunk

T6thfaluban az elmUlthhvegen a nemzeti tanacsok
letrehozasar61 tartottak tanacskozast - A vajdasagi
magyar partok, onkormanyzatok, tarsadalmi szerveze-
tek, egyhazak, a media kepviseloi es kozeletilnk jeles
szemelyisegei vettek reszt a megbeszelesen es vitaban -
Hamarosan kovetkezik az elektorok megvalasztasa

- A tanacskozas megszervezesevel alkalmat kivan-
tunk teremteni egy elozetes, szeles koru, altalanos jelle-
gii veIemenycserere: a Nemzeti Tanaccsal kapcsolatos
elvi kerdesek tisztazasara es a gyakorlati teendok meg-
beszelesere - mondta tObbek kozott dr. H6di Sandor,
a Szechenyi Istvan Strategiakutat6 es fejlesztesi Intezet
igazgat6ja, a hilzigazda szerepeben. Ezen a tanacskoza-
son megjelentek a vajdasagi magyar partok kepviseloi

. es vezetoi(az AgostonAndrasvezetteVMDP-nkiwI),
az egyhilzak, a tarsadalmi szervezetek, a media kepvi-
seloi es ismert kozeleti szemelyek.

A nemzeti tanacsok letrehozasanak jogi felteteleirol
dr. Korhecz Tamas, tartomanyi kisebbsegiigyi titkar
tartott eloadast.

- A nemzeti kisebbsegek jogair61 es vedelmerol
sz616,februarban a szovetsegi parlament mindket tana-
csa aItal elfogadott tOrvenyjogeros. Lehet meltat6 mi-
nositest adni, vagy a legelmarasztal6bb velemenyiinket
is kifejteni, most a torveny adta lehetosegekkel kell elni
- mondta a titkar. A nemzeti onkormanyzat intezmenye

124



STRATEGIAI FOZETEK - 2.

a nernzeti tamics, es ennek letrehozasa eselyt ad a ki-
sebbsegi kulturalis autonomia megvalositasara. Az
elektorok kozgyillese valasztja meg a nernzeti tanacsot.
A magyarok eseteben a tOrveny 35 tag(I tanacsot lat
e16. Elektorok lehetnek a nernzeti partok tartomanyi,
koztarsasagi, ill. szovetsegi kepvisel6i, de minden on-
kormanyzati tanacsos is az adott kisebbsegben, ahol
hivatalos hasznalatban van a magyar nyelv.
(Emlekeztetett arra, bogy Vajdasagban 30 onkormany-
zatban hivatalos nyelv a magyar). Az elektori kozgyil-
lesbe nem csak a partok kepvisel6i keriilhetnek, a tor-
veny el6relatja, bogy olyan magyar nemzethez tartozo
szemelyek is bejussanak, akik jeloleset magyar civil
szervezet tamogatja. Ehhez a szervezet kozgyillesenek
hatarozata ken. Olyan magyar nernzetisegii vaIaszto-
polgarok is lehetnek elektorok, akik a miniszteriumi
rendelettel osszhangban szaz magyar valasztopolgar
alairasat gyiljtik ossze jelolesukhoz. A napokban var-
hate ennek a miniszteri rendeletnek a nyilvanossagra
hozasa, melyet Rasim Ljajic szovetsegi kisebbsegiigyi
minisztermar alairt- tudtuk meg "els6 kezb61". Meg
egy fontos adat: 50 elektor kerheti az elektori kozgyii-
les osszehivasat, melyet 30 napon beWIkotelesek meg-
tartani. A nernzeti tanacs megvalasztasa listas, reszara-
nyos, titkos szavazas alapjan fog megtortenni.

Varady Tibor professzor el6adasaban arra fektette
a hangsulyt, bogy a nernzeti tanacs megalakitasa egy
realis eselyt ad, bogy egy jelent6s teriileten keziinkbe
vegyiik sorsunkat. Eljunk az alkalommal es ragadjuk
meg azt, bogy kialakitsuk kulturalis, illetve perszonalis
autonomiankat.
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- Erdekiink, bogy mine! el6bb megalakuljon nem-
zeti tamicsunk es realitas legyen az Malakulasi folya-
matokban - hallottuk a professzort61,aki feltette a ker-
dest, bogy kepesek vagyunk-e ennek az eselynek a
megragadasara.

Vitaindit6t mondott dr. Szalma Laszl6 (a szerk.
helyesbitese: Szalma J6zsef) az Ujvideki Egyetem tana-
ra, aki azt hangsulyozta, bogy elvarasaink szerint nem-
zeti tanacsunk demokratikus alapokon, jogaink gyara-
pitasan es dolgainkjavitasan dolgozzon.

NezetkiilOnbsegek,elter6 velemenyek is kifejezesre
jutottak a tanacskozason, amelyek reszletezesebe most
nem bocsMkozhatunk, de vegiil is az az allaspont jutott
el6terbe, miszerint a Magyar Nernzeti Tanacsra nagy
sziiksegiink van es elni kell a tortenelmi pillanattal, a
tarvenyadta lehet6seggel.

- Nagyonhasznosnakes sikeresnektactoIDa mai
tanacskozast. Koriilbeliil 30 felsz6lalas hangzott el. Ez
azt bizonyitja, bogy nagyon nagy az erdekl6des az em-
berekben a Nernzeti Tanacs irant, es nagyon konstruk-
tivan viszonyultak hozza. Igaz, bogy elhangzottak ke-
meny, biral6 eszrevetelek is a torvenyre, illetve a Nem-
zeti Tanacsot el6lM6 szabalyzatra vonatkoz6an, de ez
termeszetes. Azt hiszem, ha akar ebben a formaban is
sikeriil Ietrehozni a Nemzeti Tanacsot, az nagy ered-
meny lesz. De mindenfelekeppen azon kell dolgozni,
bogy ezt a lehet6seget utana sajM igenyeinknek, erte-
keinknek, sziiksegleteinknek megfelel6en tovabbi tar-
talornrnalb6vitsiik.

- Ma, itt es most elmeletivonatkozasukerdeseket
es gyakorlati teend6ket vitattunk meg, ezeket egyeztet6
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tam'teskozasok fogjak kovetni es konkret kerdesekr6l
val6 allasfoglallisok kidolgozasa. Fel kell kesziilni en-
nek a nagy intezmenyneka letrehozasara- fejtette ki
allaspontjat dr. H6di Sandor a tanaeskozas vegen.

(Kikindai r)jsag, 2002.j{mius 28.)

.r .r

Kovacs Nandor
Eselyoz outonomiaro

T6thfalusitanacskozasa MagyarNemzetiTanacs
megvalasztasar61

Tiz evnek kellett eltelnie, bogy a nemzeti kisebbse-
gek sorsukat kezOkbeveve maguk donthessenek jov6-
jiik alakitasanak kerdeseben. A mutt het vegen e16szor
valt lehet6ve,bogy- mint dr. H6di Sandor fogalma-
zott - a szembena1l6vajdasagimagyarpartok kepvi-
sel6i a t6thfalusi kollegium 6si jurtara emlekeztet6 ku-
polaju tanaestermeben talalkozzanak, es meghanyjak
vessek kozos dolgainkat, a Magyar Nemzeti Tanaes
letrehozasanak lehet6seget, m6djat. A tanaeskozason
reszt vett msgr. Huzsvar Laszl6, a bansagi reszek me-
gyes pOspoke, msgr. Titze Jeno nagybeeskereki papai
prelatus, Csete Szemesi Istvan reformatus pOspok,dr.
Huszar Janos, Magyarorszag szabadkai fOkonzulja,
valamint a vajdasag onkormanyzatainak kepvisel6i,
kozeleti szemelyisegek, valamint a VMDP kivetelevel
valamennyimagyar part e1noke.

Megnyit6 beszedeben dr. H6di Sandor, a talalkoz6t
megrendez6 Szeehenyi Istvan Strategiakutat6 Intezet
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igazgat6ja kiemelte, hogy a Lakitelek es Illyefalva utan
a Delvideken, T6thfaluban is Ietrejott szellemimiihely a
megujhodas eszmeit sugarozza a Karpat-medence ter-
segeben. A nernzeti tanacs testiilete altal uj korszak
kezd6dhet a Vajdasag nernzeti kisebbsegi kozossegei-
nek eleteben. A meghivott el6ad6k, dr. Varady Tibor
egyetemi tanar, dr. Korhecz Tamas tartomanyi ki-
sebbsegiigyi titkar es dr. Szalma Jozsef vitaindit6juk-
ban ramutattak, hogy a nernzeti tanacsok elektorok
aItal val6 megvaIasztasa helyett id6vel elkepzelhet6
majd a kozvetlen vaIasztas is, am jelenleg a tOrveny
el6iranyozta testiilet miel6bbi letrehozasa a fontos,
ezert kell elni a szovetsegi kisebbsegiigyi minisztemek
az elektorok kijelolesere vonatkoz6 rendelete lehet6se-
gevel.

Vitaindit6jaban dr. Varady Tibor ramutatott, hogy a
Nernzeti Tanacs megteremtesevel nagyobb a kulturalis,
illetve perszonaIis auton6mia eselye. Ilyen esely eddig
nem volt. Az utanunk kovetkez6 nernzedek fogja meg-
itelni, hogy tudtunk vele elni. Igaz, a testiilet Ietrehoza-
sanak m6djat nem egeszen mi vaIasztottuk. Egyebkent
a kisebbsegi sors alland6 velejar6ja, hogy gemaz orsza-
got, gem a kereteket nem egeszen mi valasztjuk. Ett61
fuggetleniil azonban erdekiink lenne, hogy a napokban
megjelen6 miniszteri rendelet alapjan minel el6bb kez-
demenyezziik az elektori kozgyiiles osszehivasat, mert
varhat61agsok minden tortenik majd az orszag politikai
eleteben. Mivel az orszag atalakul6felben van, kivana-
tos volna, hogy a Nernzeti Tanacs mar reszt vegyen az
atalakulas folyamataban, hiszen a testiilet pontes jogo-
sitvanyai nagyon kismertekben vannak lefektetve, eze-
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kert a jogositvanyokert kuzdenunk kell. A targyalaso-
ken eddig azt hangoztattuk, bogy minel tObb es szele-
sebb korii kompetencicit kell elnyernie a testuletnek.
Most, bogy a kulturalis, perszonalis auton6mia ternleti,
koztarsasagi, illetve tartomanyi hataskorbe kernl, mar
nemcsak azt kell pontosan megfogalmazni, mi is az a
tobb, amiben hatekonyan reszt kivanunk venni, hanem
azt is, mikent viszonyuljon a Nemzeti Tanacs mondjuk
az allami vagy magantulajdonban lev6 magyar mediak-
hoz vagy az oktatashoz. Eppen ezert a testiilet megva-
lasztasahoz szukseges elektori kozgyiiles megalakitasa-
kor a politikai partoknak, civil szervezeteknek, ertelmi-
segi csoportoknak nem ellensegkent, hanem legfeljebb
vetelytarskent kellenejelolniuk az elektorokat.

A felsz6lal6 partelnokok es kozeleti szemelyisegek
a bevezet6 el6adasokhoz kapcsol6d6an kiemeltek,
bogy a hataskoroket a Nemzeti Tanacsnak kell kivivnia
onmaganak, ami val6sziniileg nem lesz konnyii, hiszen,
mint Balla Lajos-Laci mondta, az onkormanyzatok,
tartomanyi szervek ugy erezhetik majd, bogy csorbul-
nak a jogaik.

Galambos Laszl6 a valaszt6k nevjegyzeke alapjan
tOrten6 kozvetlen valasztasoknak a hive, es a tOrveny
el6iranyozta elektori kozgyiiles pozitivumakent emelte
ki, bogy a sz6rvanyban lev6 kisfalvak szamara is lehe-
t6seg van elektorok jelolesere. Mint mondta, ezeket a
kistelepuleseket a magyar nemzeti kozosseg termesze-
tes reszenek kell tekintenunk. Varga Tibor szerint a
Magyar Nemzeti Tanacsnak a karpcit-medencei ma-
gyarsag intezmenyrendszerekent is ervenyesulnie kelle-
ne. Dr. Pall Sandor az elektori kozgyiiles helyett az
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6sszel esedekes koztarsasagi elnokvalasztassal kotne
egybe a nemzeti tanacs tagjainak a megvalasztasat.

Az e1ektori kozgylilesben nem ken11 sor a part-
tisztsegvisel6k tultengesere, den1ltki Jozsa Laszlonak,
az ldeiglenes Magyar nemzeti Tanacs elnokenek, a
VMSZalelnokeneka felsz6lalasab61,mert - mint ki-
fejtette - igyekeznekmine!tobb civilszervezetet,er-
telmisegi csoportot bevonni a munkaba, olyanokat, akik
elektoraik altal kepviseltetik erdekeiket a testi.iletben.
Az egyeztetesek egyebkent mar javaban tartanak, annak
erdekeben, hogy a vajdasagi magyarsagnak az elektori
kozgyliles val6ban cse1ekv6kepeskepvisel6je legyen.

(Het Nap, 2002.jitlius 3.)
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