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civil szervezetek es vezet6ik is lemerhetik a kozosse-
giinkben elvezett tekinteIyiiket.

Az elektorok valasztasa es az elektori rendszer le-

het6ve teszi, hogy a magyar nemzeti kozosseg mindeD
resze, retege, csoportja biztositsa jelenletet amagyar
nemzeti tanacs megvaIasztasaban.

Most el6szor fog megtortenni, hogy Palanka, Bacs,
Titel, Nikince, Satrince, es ujvideki remenyek szerint,
mas magyar kiskozossegek is bekapcsolodnak a delvi-
deki magyarsag kozossegi eletebe. Ez a magyar va-
lasztok listaja alapjan biztos nem kovetkezne be, ugy-
hogy ezen a teren, ilyen szempontbol ennek az elektori
rendszernek egy kis el6nyet is latom, habar nem ketse-
ges, hogy a magyar vaIasztok listai es a titkos szavazas
a legdemokratikusabbmod.

A kezdemenyezest ezekben a kornyezetekben elfo-
gadtak, magukeva tettek, egymas kozott beszelgetnek
rola az emberek, kialakuloban van a hangulat, hogy az
egyenek, a csoportok allaspontja immar kozossegi al-
lasfoglalassa erlel6djek. Ez csak a kezdete annak a fo-
lyamatnak, hogy a kozossegek eletet, onszervez6deset
allandoan segitsuk es tamogassuk. Es ebbeD segithet
sokat a magyar nemzeti tanacs.

TorokCsaba honaszolasa

Van, aki publicistakent ismer, van, aki netan kolt6-
kent is, de jogasz mindenesetre nem vagyok, es ebbeD
az esetben ez eleg nagy hatranyom, mert nem tudom
olyan precizen es szakszeruen megfogalmazniazokat az
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6hajokat es logikai kifogasokat, amelyek a nemzeti
tanacs megvalasztasi m6dj<it illetik, illetve vele kapcso-
latosak, amelyeket az immar el6ttunk a116 tOrveny
6hajt.. .

Legtobben a sajt6ban is megnyilvanultak, j6magam
inkabb csak gyakodati kerdesekkel foglalkoztam a saj-
t6ban, peldaul a ketnyelviiseg elerhet6segenek a szint-
jevel, konkretan peldaul a Magyar Sz6 egyik elegge
nepszerii rovataban, a Sorskerdeseinkben irtam eppen a
szul6falumnak a never61, illetve arr61 a problemar61,
bogy Omoravicat mennyire nem akarjak visszavaltani a
magyar nevere, amely Kossuthfalva volt a mostani la-
kossag nagyszuleinek az 6haja szerint, vagy netan ded-
szuleinknek az 6haja szerint tOrtent meg az els6 javaslat
a 19. szazad vegen, Kossuth Lajos halaIakor es aztan a
millenniumkor szinten. Az akkori belugyminiszterium
csak 1907-ben fogadta el a javaslatot, es engedelyezte
Kossuthfalva hasznalatat. Kes6bb pedig Bacskossuth-
falva lett.

Itt ezt a konkret esetet csak azert emlitem meg,
mert jellemz6 tObb mas ketnyelviiseggel kapcsolatos
problemankra mar a helyneveknek a visszahonositasa,
vagy visszaallitasa szempontjab61is, bogy a lakossag,
amely az en sziil6falumbanmeg most is kb. 90 szaza-
lekban magyar - nem tudjuk persze JI?egott gem a leg-
ujabb nepszamlaIasi adatokat, de nem sokat csokken-
hetett, mint ahogy az el6bb hallottuk, meg mindig 300
ezer fdlOttvagyunk a becslesek vagy a mar kiszivarog-
tatott adatok szerint -, a lenyeg az, bogy a helybeli la-
kossag, amely nem 15 szazalekban van jelen a faluban,
egy hatezres faluban, hanem 90 szazalekban, nem
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6hajtja visszavenni a falu a magyar nevet, amelyet maga
a lakossag adott a tOrok eredetii es elszlavositott
Omoravica, majd Stara Moravicara forditott vagy fer-
ditett nev helyett.

No, miutan szemelyesen kellett megtapasztalnom
egy IMsz61agos demokratikus kezdemenyezesnek a
realizaIasat, nagyon nehez awal a javaslattal eloallnom,
bogy bizony szerintem se elektorok utjan kellene meg-
valasztani a nernzeti tanacsot, hanem kozvetleniil, aho-
gran elottem mar utalt ra Varady kollegam is. Vannak
ertelmisegiek, akik a maguk teriileten vegzik es j61veg-
zik es magyar szellemben is vegzik a munkajukat, mert
elsosorban mar magyarul kezdtek imi, ha imak egyal-
talan. De a tanarok, kozepiskolai es egyetemi tanarok is
ugy erzik, bogy nem tudnak sz6hoz jutni, mert parton
kiviiliek. Itt mar az elobb sz6lt valaki r61a, a kisoroszi
kollega, bogy jutnak elektori pozici6ba, sot megva-
lasztott pozici6ba, a nernzeti tanacsba azok, akiket nem
tamogat part, vagy nem tamogat a legerosebb part.

No, ennek ellenere, fuggetleniil att61,bogy nem va-
gyok a Pall Sander partjanak sem a tagja, nagyon logi-
kusnak ereztem az 0 javaslatat, vilagosnak es egyben
rovidnek is, bogy ki kell hasznaIni, ha j61 ertettem, a
szeptemberben esedekes aItalanos vaIasztasokat, es ott,
annak a mechanizmusaval egyiitt, vagy annak segitse-
gevel kell szavaztatni titkosan es demokratikusan a
szavazatra jogosult lakossag reszveteIevel. igy lenne
eras legitimitasa annak a nemzeti tanacsnak, amely ha-
tekonyabban, atfog6bban es sokkal nagyobb sullyal,
tekintellyel es eredmennyeltudna vegezni a munkajat.
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Egyenl6re ennyit szeretnek mondani, hogy ne nytijt-
saIDa szot.

Koszonom szepen!


