STRATEGIAI FUZETEK

- 2.

Hodi Sander
Zarszo
if"

if"

Vegighallgatva az elaadasokat es a hozzasz6lasokat, amelyek igen hasznosak, fontosak es gondolatebresztak voltak, beleertve azokat a kritikai eszreveteleket is, amelyek joggal tettek sz6va a tervezet hianyossagait, gyerekkorom egyik emIekejutott az eszembe.
Az otvenes evekben igen nagy szegenysegben elttink, bust csak ritkan lattunk az asztalon. Ezert mi gyerekek gyakran kimenttink a Hamang-tanyahoz halaszni.
Az arkokban viz se volt nagyon, hilt meg hal, de azert
hebe-h6ba fogtunk valamit: inkabb kisebb, mint nagyobb halakat. Igen nagy dilemmiLtjelentett szamunkra
az, bogy mekkora hallallehet hazaallitani,vagyis milyen
meretii halakat dobjunk vissza az arokba?
Nagyon nehez volt a kerdest eldonteni. Ha csillapithatatlan ehseg gyot6rt bennunket, bizony az apr6bb
halakat is h~avittuk, mig ha kevesbe voltunk ehesek,
olyankor csak a nagyjat valogattuk.
Ezzel a dilemmaval,kedves Holgyeim es Uraim, azt
hiszem Onok is gyakran talalkoztak. A "kis hal", "nagy
hal" kerdesenek eldontese vegigkiseri egesz eletunket,
es most is ilyen dilemmaelatt allunk.
Varady Tibor egy mas talal6 hasonlattal szolgalt
helyzetunkre vonatkoz6an. Azt mondta, ha resnyire
megnyilik elattunk egy ajt6, dugjuk be a resbe azonnal
a labunkat, mielatt meg becsuk6dna, aztan pr6baljuk
feszegetni, szelesiteni a nyilast, mig be nem.ferunk rajta.
Boles megliLtas,hiszen hanyszor becsap6dott mar orfUnkelatt a resnyire nyilt ajt6.
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Balla Lajos-Laci ugy tette fel a kerdest, bogy vajon
a nernzetitamics letrehozasa az adott formaban e16relepest jelent szamunkra, vagy sem. Ha igen, akkor ne
tetovazzunk, hiszen a cselekves nyereseggel zarul. Arr6l, bogy mekkora nyeresegre vagy6dunk, lehet vitatkozni, az eredmeny azonban nem ennek a licitalasnak a
fuggvenye, hanem a gyors es hatekony fellepesnek.
A tarsadalmi fej16desselkapcsolatban orok vita targya, bogy az evoluci6 vagy revoluci6 utjan menjen-e
vegbe. "Tetszettek volna forradalmat csinalni" - mondotta Anta1lJ6zsef nehai magyar miniszterelnok annak
idejen, amikor szemere vetettek a rendszervaltas szereny eredmenyeit.
Tekintettel arra, bogy a magyar tarsadalom j6szerevel az6ta is egy helyben topog, sokan ugy velik, bogy
bizony, elkelt volna egy kis forradalom. Meg inkabb igy
van ez Szerbiaban, ahol az un. szerves fej16des,amit ma
demokratikus kibontakozasnak hivunk, a magyarorszaginal is lassubb.
Mekkorat lepjiink e16rea tOrtenelemben?Amekkorat lehet. Ez nem elvi kerdes, hanem gyakorlati. Olyan,
mint a kis hal - nagy hal kerdese.
Onok mindannyian tudjak, bogy en a teriileti auton6mia hive vagyok, pontosabban (jobb hijan) a harmasauton6mia megva16sitasattartanam elfogadhat6 megoldasnak a magyar kisebbseg szamara. Hol van ez a kisebbsegvedelmi torveny att6l? Messzebb, mint Mak6
Jeruzsalemt61.
Megis azt kell mondanom, bogy talan hiba lenne a
tOrtenelmipillanatbanrej16lehet6segeket veszni hagyni,
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csak azert, mert messze vagyunk almaink megval6sitasat61.Hadd illusztraIjama helyzetet egy peldaval.
Vannak tehetos, j6m6du emberek, akik akkor koltoznek be az ujonnan epiilt hazukba, ha az a pincetol a
padlasig tipp-topp elkesziilt.Megtehetik.
Masok, es a vajdasagi magyarokra inkabb ez jellemzo, ha netan hazepitesbe fognak, elobb kimeszelnek,
lakhat6va tesznek egy szobat, amibe bekoltoznek, aztan
epitik a hazat tovabb, sokszor egesz eletiikon at.
AImodjunk magunknak palotat, de tegyiink vegre
lakhat6va legalabb egy szobat. Ne varjunk! Ne vesztegessiik az idot cselekvesp6tl6 disputakra! Eljiink az
adott lehetosegekkel, amelyekkel eddig nem tudtunk
elni! Es ha uj helyzet, uj cselekvesi lehetoseg ad6dik,
nyomuljunk tovabb.
Igazuk van azoknak, akik a kisebbsegvedelmi tOrvennyel es a nemzeti tanaccsal kapcsolatosan hianyerzetiiknek adnak hangot. Dehat nem ugyanez a hianyerzet munkaI benniink, amikor a szovegszerkeszton a
sokadik valtozatot irjuk, amikor valamit tizszer, szazszor ujrafogalmazunk? Letre lehet-e hozni e nelkiil a
belso eIegedetlenseg nelkiil barmilyen alkotast: regenyt,
zenemuvet, festmenyt, epiiletet, szobrot? Nyilvan nem
lehet, hiszen sosem a vegso valtozattal kezdjiik a munkat, hanem az elsovel, az anyag kezdeti formaIasaval.
igy van ez a nemzeti tanaccsal is.
Hoztunk-e mi mar letre kozosen valamit? Sajnos,
meg nemoFogjunk vegre hozza. Mindig vannak es lesznek olyan szemelyek, akik a dolgok konnyebbik veget
vallalva, csak a kibic szerepere vallalkoznak. Mint ahogran voltak, vannak es lesznek olyan szemelyek is, akik
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viszont sziinteleniil a teremtes lcizaban egnek, akkor
gem nyugszanak, ha nehez akadalyokba iitkoznek. Es
akkor gem, ha vallalkozasuk balul iit ki. A tObbseg ott
van e ket veglet kozott, s addig nem tortenik semmi
erdemleges tarsadalmi teren, amig a szemlel6d6 tomeget nem sikeriil mozgasba hozni. Ezen fog majd allni
vagy bukni a nernzetitanacs is.
Visszaterve gyerekkori emlekeimhez, amikor hazafele igyekeztiink az apr6 halakkal, valaki megallitott
benniinket es rosszmajuan megjegyezte:
-

Ezek tul szaIkasak,nemlehetmegenni6ket.

Edesanyam azzal vigasztalt benniinket:
-

Nembaj kisfiam,majdj6 ropog6srasiitjiik.

Nos, Holgyeim es Uraim, ahogyan azt sokan eszreveteleztek, kifogasoltak ma itt, bizony egy kicsit szalkas
ez a mi kesziil6 nernzeti tanacsunk. De sebaj, siissiikj6
ropog6sra! Aztan el6ttiink az elet, fogjunk ennel j6val
nagyobb halakat.
Ennek remenyeben a tanacskozast bezarom.
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