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Varady 'l'ibor elliadasa
Kedves Banitaim!
Elosz6r is nagyon k6sz6n6m a meghivast. J61esett.
Igyekszem megfogalmazni nehany gondolatot, melyekrol azt hiszem, hogy idetartoz6ak, es melyek talan tovabbi gondolatokat ebreszthetnek.
Radd mondjam el, hogy nagyon tetszett R6di Sandor hangvetele, aki azt hiszem, helyes sinre allitotta ezt
a beszelgetest. Korhecz Tamast61 pantos es hiteles
adatokat kaptunk, melyek sziiksegesek a parbeszed
folytatatasahoz.
Azzal kezdenem, hogy a nemzeti tanacs ebben a
pillanatban nem egy teny, hanem egy esely. Es ugyanez
an az auton6miara. A nemzeti tanacs egy kulturaIis,
illetve perszonaIis auton6mianak az eseIye. Ez egy roppant fontos ujdonsag. RosszU evekig meg az igeretek is
megtorpantak az auton6mia elott. A nemzeti tanacs
nyilvanval6an a kisebbsegi auton6micit jelenti. Ilyen
eselyiink eddig nem volt. Ezert lenne roppant fontos,
hogy amikor egy kicsit kinyilt az ajt6, akkor ne azon
vitatkozzunk, hogy nem lett volna-e meltanyosabb kitarni, hanem tegyiik be a labunkat mielott becsap6dna.
Ismetlem, a nemzeti tanacs egy reaIis esely arra,
hogy egy jelentos teriileten a keziinkbe vegyiik a sajat
sorsunkat. A kerdes az, hogy eliink-e vele, es ha igen,
hogyan eliink ezzel a lehetoseggel. Akik utanunk j6nnek aszerint itelnek majd meg minket, hogy megragadtuk vagy pedig elmulasztottuk ezt az alkalmat.
A kereteket, mint ahogy ezt R6di Sander es
Korhecz Tal11asis mondtak, nem egeszen mi vaIasz32

-

STRATEGIAI FCTzETEK

- 2.

tottuk. Ez egyebkent alland6 velejar6ja a kisebbsegi
sorsnak. A keretekre sokan igyekeztek rahatni, valtoz6
sikerrel. Tobb eselye rendszerint a tObbsegnek van. A
jelen kisebbsegi tOrveny kompromisszum. Nincsen
olyan politikai part, vonulat vagy ertelmisegi csoport,
amelynek minden javaslata helyet nyert volna a tOrvenyben. Ket ponton tortent attores, nemcsak Jugoszlaviat, hanem az egesz regi6t tekintve; ket valaszt6fal
d6lt le utat engedve a kisebbsegi tOrekveseknek. Az uj
jugoszlav tOrvenykifejezetten elismeri a kollektiv jogokat (melyeket, bogy csak peldat mondjak, kifejezetten
kizar a magyar-roman alapszerz6des), es elismeri a kisebbsegek azon jogat, bogy auton6mia-szerveket, nevezetesen nernzeti tanacsokat hozzanak letre.
Az ut megnyilt, de az elejen vagyunk, nem a vegen.
Ismetlem, a tOrveny egy eselyt adott. Ezen a ponton uj
kerdesek vet6dnek rei, es nagyon j6 lenne ezekr61fele16ssegteljesen,komolyan gondolkodni.
Hadd kezdjem egy kerdessel, melyre ugyan kicsiny
a rahatasunk. Arr61van sz6, bogy mikor alakul meg a
nernzeti tanacs. Ez att61fugg, bogy ez a miniszteri rendelet, amelyet tudomasom szerint szerdan alairt a miniszter ur, iitkozik-e tovabbi akadaIyokba, megjelenik-e
rovidesen a Hivatalos Lapban. Ebben a kerdesben lobbizhatunk, de a dentes nem a mi keziinkben van. Ha
megjelenik a Hivatalos Lapban a miniszteri rendelet, mi
vagyunk lepesben. Jelentkeznie kell legalabb otven
elektornak. Ezutan az a kerdes, bogy a miniszter mikorra tuzi ki az elektori kozgyiiles id6pontjat. Ez elkepzelhet6 augusztusban, elkepzelhet6 egy kes6bbi id6pontbanis.
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Azt hiszem, bogy erdelctink,bogy ez ne halaszt6djell, ne sikkadhasson el. Nagyon sok minden tOrtenik
majd varhat6an az orszag politikai eleteben. Az orszag
atalakul6ban van. J6lenne ezeket a lepeseket megtenni,
bogy a nernzeti tanacs mar realitas legyen az atalakulasok folyamataban. De ismetlem, erre csak valamelyest
tudunk rahatni.
Ha felall a Magyar Nemzeti Tanacs, akkor ket nagy
kerdes all elottiink: mit? Es hogyan? Tudnunk kell
bogy a nernzeti tanacsok pontes jogositvanyai csak
nagyon kis mertekben vannak a szovetsegi torvenyben
lefektetve es garantalva. Ezekert a jogositvanyokert
lctizdenikell mindnyajunknak. Ez elsosorban azert van,
mert a kulturalis, illetve a perszonalis auton6mia olyan
teriileteken val6sulhat meg, amelyek nem szovetsegi,
hanem koztarsasagi, illetve, remelhetoleg a kozeljovoben, tartomanyi hataskorben lesznek. A tOrveny tehcit
szovetsegi, az oktatas, a muvelodes azonban koztarsasagi hataskor (remeljiik, bogy legalabb j6 reszben tartomanyi lesz). Koztarsasagi, illetve tartomanyi jogszabcilyokkalkell majd tehat pontositani, bogy miben is
lesz pontosan szava, vagy dontesjoga, vagy pedig a
donteshozatalban val6 reszveteli joga a nernzeti tanacsnak. Ez zommel nincsen meg lefektetve, ezert harcolni
ken a jogositvanyokert. Ez reszben a leendo Magyar
Nernzeti Tanacs dolga, reszben mindnyajunke.
Nagyonj6lenne - es ez talan egy kovetkezo tanacskozasnak is lehetne temaja - ha megpr6balnank megfogalmazni, bogy mi is pontosan az, amit akarunk. Mielott ledoltek volna a valaszt6falak, mielott val6sag- es
cselekveskozelbe keriiltiink volna, gyakran nagy ciltala34
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nossagokban, az elvek szintjen fogalmaztuk meg az
igenyeinket Most maskeppen kell megfogalmaznunk,
figyelve a reszletekre, mert a tenyleges auton6mia
reszletekre epiil. Jelezni szeretnem, bogy milyen kerdesekkel kell majd szembenezniink.
Vegyiik mondjuk a sajt6t Nyilvanval6an j6 leone,
ha az eddigi allami tulajdonban lev6 sajt6 tekinteteben a
nernzeti tanaesnak valamilyen hataskore lenne. Ezt
azonban meg kellene beszelni a sajt6ban dolgoz6 emberekkel is, akik a sajilt sorsukra minden okkal es joggal
igyekeznek hatni es rahatni. A nernzeti tanaes nem lehet
gyam. Onall6 es nagykoru sajt6szervekre van sziiksegUnk. A nernzeti tanaes szerepet ossze kell hangolni a
sajt6szervek sajilt bels6 onmozgasaval, azt is mondhatDam, auton6miajukkal. Csak igy lehet igazan magyar
(vagy mas kisebbsegi) erdekeket ervenyesiteni, mig a
nemzeti tanaes reszben iltvesziaz aIlamszerepet
Hogy pontosan hogyan alakul ez a szereposztas, errOlbeszelni kell. Ez egy esely, egy nagyon routes esely,
ebb61 nagyon sok el6ny kovetkezhet, de kovetkezhet
sok keseriiseg, sok felreertes, sok hiba is.
Nyilvanval6 az is, bogy ha magansajt6 termekeink
lesznek, ezek fdlott a nernzeti tanaesnak esak olyan
m6don lehetnek jogositvanyai, bogy tiszteletben tartjak
a magantulajdonb61eredend6 jogositvanyokat Ugyanugy lesz a nyomdakkal, ugyanugy lesz a kiad6kkal.
A kiiszoben allunk annak, bogy az almokb61a val6sag mezejere kell Iepniink. A val6sag talajan nem ropit
semmisem a eel fele. Lepkedniink kell es pontosan kell
bogy megfogalmazzuk, bogy hova is tartunk. Mi az,
amit pontosan akarunk? Mi az, ami meltanyos, mi az,
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ami erdekiinkben all es el is erheto? A lehetetlent gem
kell teljesen feladni, mert valtakoznak a lehetseges es
lehetetlen hatarai. De most mar van lehetseges is - ezt
nem szabad elmulasztanunk.
Az oktatasban szinten fontos jogositvanyokr6l kell
beszelni. Nyilvanval6an nem kerhetjiik azt, hogy a magyar tannyelvii iskolakban a matematika mas program
szerint menjen, mint a szerb tannyelvii iskolakban. A
bizonyitvanyoknak valamifele orszagos atjarhat6saga
kell, hogy legyen. De nyilvanval6an okunk es jogunk
van kovetelni, hogy a magyar nyelv, a tOrtenelem, de
reszben a fdldrajz is, a zene, a miiveszet oktatasaba
belesz6lasunk legyen, sot donto belesz6lasunk legyen a
tantervek alakitasakor.
Val6sziniilegnagyon fontos, hogy abba is belesz6lasunk legyen, hogy milyen az iskolahal6zat, hot epiilnek
iskolak, hot nem epiilnek iskolak, hogy milyen az oktatag. Jogot kell formaInunk arra is, hogy szerepiink legyen az iskolai vezeto megvaIasztasakor. (Hogy milyen
ez a szerep, nyilvan att6l is fugg majd, hogy magyar
tannyelviivagy vegyes tannyelvii iskolar61van sz6.)
Ismetlem, most a konkretumokkal kell szembesiilni.
Pontosan, felelossegteljesen es batran kell igenyeket
megfogalmaznunk; meg kell mondanunk, hogy mi az
pontosan, amit akarunk, mit keriink, mit koveteliink a
nemzeti tanacsok hataskorebe. Ezeket a dolgokat at
kell gondolnunk. At kell gondolnunk felelossegteljesen,
tudataban annak, hogy egy kisebbsegi kulttira vedelme
rendszerint tObb odaadast, tObb igyekezetet, tobb raforditast kovetel, mint a tObbsegikultura vedelme.
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Azt akarom jelezni, bogy milyen csapasokon kell
majd elindulnunk. Most nem kerhetiink mar ugy jogositvanyt, bogy "legyen auton6mia". El kell mondanunk
bogy mi az pontosan, amit akarunk es hogyan.
A kovetkez6 kerdes, melyr61azt hiszem beszelgetniink kellene, az maga a nemzeti tanacs. Hogy hogyan
tOrtenik a vaIasztas, ennek a technikajar61 Korhecz
Tamas reszletesen tajekoztatott. Ez nem egy egyszerii
folyamat, val6szinUlegvitas kerdesek is lesznek.
Az elvek ugyan ismertek harem h6napja, benne
vannak a tOrveny24. szakaszaban. Ezekr61 gondolkodhatunk, es val6szinUlegigen sokan gondolkodunk is.
Nem arr61 beszelnek, bogy ki kell bogy a nemzeti
tanacsba keriiljon, de talan j6 lenne nehany dologr61
megis sz61ni.
Nem tudom, szerencsenk vagy szerencsetlensegiink,
de teny, bogy ebben a mai komyezetiinkben tObb magyar politikai part miikodik, es azt hiszem, ezt a tenyt
tiszteletben kell tartanunk. Ez a helyzet, igy van. Nagyon fontos lenne, bogy a Magyar Nemzeti Tanacs
felallitasakor ezek a politikai partok ne ellensegkent,
hanem sorstarskent, esetleg vetelytarskent Iepjenek feI.
Es ez azt is jelenti, bogy itt nagyon j6 lenne nem egymas ellen, hanem egymassal vagy legalabb is egymas
mellett folytatni a kampanyt.
Az, bogy ki lesz a nemzeti tanacs elektori kozgyiilesenek a tagja, ez reszben adott, de tulajdonkeppen
kisebbikreszben adott. Adottak azok az elektorok, akik
kepvisel6i mandatumuk szerint elektorok. Ezzel szemben a szaz alairasos bejutasi kiiszob sok pcirtnak, sok
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egyennek ad friss eselyt, ugy is mint elektornak, ugy is
mint valaszt6nak.
Tehat ideje, tere, lehetosege van a politikai aktivitasnak, es akik ezen a sikon pr6bat tesznek, nagyon j6
volna, isrnetlern, ha nern egyrnas ellen, hanern egymas
rnellett tennek ezt. J6 lenne, szep lenne, ha az elektori
k6zgyiilesen biiszken arra isrnernenk ra, bogy sokan
vagyunk, es egyrnasrnellettvagyunk.
A politikai partok rnellett vannak civil szervezetek,
vannak partokhoz nern kapcsol6d6 ertelrnisegiek.
Ezeknek nern biztos, bogy rn6djuk es erejiik lesz arra,
bogy listakat allitsanak. Ehhez t6bb szervezettseg kell.
Termeszetesen ez is elkepzelheto. Listat, ha j61 ertettern, az elektori k6zgyiiles negyede allithat. Val6szinuleg nehany szaz elektorr61 van sz6. Tehat, hogyha teszern 6tszaz elektorunk van, akkor 125 elektori alairas
kell ahhoz, bogy egy lista felalljon. Ez azt hiszern, bogy
a politikai partok rahatasi lehetosegein beliil van. Fiiggetlen ertelmisegiek eseteben azonban kevesbe. Nern
lehetetlen, de nern is val6szinu. Viszont azt hiszern teyes es hibas lenne, ha az elektori listakon nern lenne ott
a k6zeletiink, az ertelmisegiink, az ir6ink, a tanarainknak a szinejava.
Ez, az en rnegitelesernszerint, a listat allit6 partoknak a feladata. Pontosabban, azt hiszern, bogy azok a
partok, arne1yekneknagyobb a tarnogatottsaga, azoknak nagyobb a felelossege is abban, bogy jus son hely a
Magyar Nernzeti Tanacsban ertelrnisegieknek, tanaroknak,rnuveszeknek,pedag6gusoknak.
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Hadd mondjak meg valamit a listakr61, es ezutan
mar nem sokat mondanek, mert inkabb vitaindit6t
akartam, mint barmi mast.
A mi magyarsagunk nem gyarapodott, hanem fogyatkozott. Kevesebben vagyunk, mint ezel6tt tiz evvel. Nem tudjuk, pontosan mennyivel vagyunk kevesebben. Ezt majd a nepszamlaIas adatai mutatjak be, de
kevesebben vagyunk. Azonban sokkal tabben vagyunk
annal, amennyi hely a nernzeti tanacsban van. E pillanatban 35 hely vac betOltesre. Ennel sokkal tObb ratermelt, tettre kesz emberiink van, aki megerdemli - es
akinek katelessege is -, bogy reszt vallaljon sorsunk
iranyitasaban. Ezert volna roppant fontos, bogy mar a
kezdett61 fogva azt lassuk, bogy a 35 tag(l nernzeti tanacs egy ankormanyzati haI6zatnak egy resze es nem
egesze.
A nernzeti tanacsban harmincaten kaphatnak helyet.
Ez a tOrvenyes maximum. A kisebb letszamu kisebbsegeknel ez a szam alacsonyabb. A legnagyobb letszamu
kisebbseg a magyar, ha Koszov6t es a koszov6i albanokat nem szamitjuk, es ezert a mi nernzeti tanacsunk a
legnagyobb szamu, harmincat tag(l. A leend6 Magyar
Nernzeti Tanacs azonban csak resze egy alaku16 auton6mianak. Egyes kerdesekben, jelesiil az oktatasban,
miivel6desben, de jogi, gazdasagi kerdesekben is, nyilvanval6an egyeb testiiletekre, bizottsagokra lehet majd
es kell majd tamaszkodni. Tehat gondolkodjunk ragtan
olyan iranyban, bogy nincsen kirekesztve az, aki a harmincatbe nem keriil be, mert egy uj rendszert, egy ankormanyzati rendszert, egy magyar auton6miat epitiink.
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Ez nem teny meg, de egy esely. Egy intezmenyhal6zatban kell gondolkodnunk.
Komoly, nehez feladatok elott aIlunk, es hadd tegyem hozza, bogy a velemenyem szerint ezek megoldhat6 feladatok. Felnottiink a feladathoz. Azok titan,
amit a vajdasagi magyarsag kiallt, azt hiszem, bogy
tObbenem becsiilhetjiikle magunkat.
Koszonom szepen!
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