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Besenyi Sandor hozzaszolasa
Tisztelt vendeglat6k! Tisztelt Tanacskozas! Nehany
dolgot szeretnek sz6va tenni. Kifejezetten erdekl6dom
a ket vilaghaborUkozotti magyar tOrtenelem irant. Valahogy mindig Gion Nandornak, A katona mosolya c.
frasa remlik fal, amikor ezt a tOrtenestlatom es hallom.
Ezt a mosolyt meg senkinek sem sikertilt feloldani. A
szenttarnasi kalvarian talalhat6 ez a mosolyg6 katona,
aki mosollyal, de ugyanakkor ertetleniil figyeli a XX.
szazad tOrteneseit.
Az en eszrevetelem a terseg tOrtenetenek az utolso
szakaszahoz kapcsolodik. Ebb61 az els6 at ev, a nagy
euforikus atalakulas az allam-szocialista rendszerek
osszeomlasat kovet6en arra iranyult, bogy Szegeden
hozzunk letre egy szellemi miihelyet a Karpatmedencei magyar ertelmiseg szamara. Ez jo b6 tfz
esztend6n keresztiil miikodott is, es tObb mint ezer
magyar vezet6 ertelmisegi vert reszt munkajaban. Kifejezetten az atalakulasi folyamatokat tanulmanyoztuk.
Az els6 periodusban els6dlegesen a rekonstrukciora
tOrekedttink, a kozos gondolkodasfeltetelrendszerenek
megteremtesere, es ez fgy is volt jo es helyenvalo.
Kialakult az art6rias es a venas egytittgondolkodas
rendszere. Abban a peri6dusban meg a sajto reprezentansait hfvtuk meg, lattuk vend6giil, majd pedig az onkormanyzatok6t, utana a haboru alatt az embarg6 csak
a n6k utazasat terre lehet6ve, mert hat a f6rfiak nem
utazhattak.
Igazan a Daytoni megallapodas volt a fordulat szamunkra, amikor mi magunk is az europai folyamatokkal parhuzamosan felismerttik, bogy itt az europai in108
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tegnici6 jegyeben kell megteremtentink az egytittmiikodes es a parbeszed felteteleit.
Parbeszedre, nem konfrontaci6ra gondolunk. A
konfrontaci6b61, bizalmatlansagb61 kijutott nektink
eleg a XX. szazadban.
Ekkoriban kezdemenyezttik mi 95 decembereben
az elso euroregionalis konferencia megtartasat, aminek
olyan kovetkezmenyei lettek, hogy letrejott a kozos
egytittmiikodesi rendszer az euroregi6 kereteben, az
atjarhat6sag, a tengelykapcsolatok rendszere, testvervarosi es testver-teleptilesi kapcsolatok, kamarai egytittmiikodesi rendszerek, kozos tovabbkepzesi programok
pedag6gusok es 1ijsagfr6k szamara, es meg sorolhatDam tovabb. Az egesznek a tanulsaga talan az, es ez a
legfontosabb, hogy a vajdasagi magyarsag ne egy nemzetallam foglyakent hatarozza meg onmagat. Az 1ij
tOrtenelmi helyzet legfontosabb sajatossaga, hogy m6d
van nemzeti integraci6ra, az osszetartozas rekonstrukci6jara. M6d van arra, hogy egymasnak vesstik a hatunkat.
Ott van a magyar oktatasi intezmenyrendszer, tavaly szervezttik meg az Egfgero fa pedag6gus tovabbkepzo programot, egy sor vajdasagi, delvideki vetelkedot, kifejezetten azert, hogy a magyarorszagi, delmagyarorszagi oktatasi vertikum igenis adjon hatteret.
Ott meruIt reI, es vazoltak az egyetem koncepci6janak
kidolgozasi programjat, tOrtenetesen mi tetttink szakmai javaslatot a tehetseggondoz6 gimnaziumok koncepci6janak kidolgozasara es meg egy sor mas dologra.
Mondanam tehat, hogy ezt az 1ij szemleletet eljtik at,
hogy vesstik egymasnak a hatunkat.
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A masik eszrevetelem, az autonomia gondolattal
kapcsolatos. Vegytik ki a nemzetallam autonomia dualitasbol az autonomia problemakoret. Az az autonomiakoncepcio, amit rendre zaszlosan bizonyos er6k
megfogalmaznak, az kontra nemzetallamban gondolkodik. Nem az tij Wrtenelmi helyzet szintjen mertil fa!.
El6szor is a magyarsagnak politikai erdekkepviseletei
vannak, tagjai a parlamenteknek, szenatusoknak, itt-ott
a kormanynak, a kormany vezetesenek, lehetseges,
bogy ez az onok szamara alkalmasint hianyjelekkel
jelenik meg, es kritikusan ftelik meg. Nagyon helyes. A
demokracia modot ad arra, bogy ezeket a figurakat
visszahfvjak, es tijakat delegaljanak, valasszanak helyette. De az autonomianak ez oszlopa. Ennek a kepviseletnek politikai jelent6sege van. Orientatfv politikai
jelent6sege van. Ezen feWl onok letrehoztak peldaadoan az egesz Karpat-medence szamara a Nemzeti Tanacsot, mintegy a magyarsag integracios forumat. GyonyorUseges kezdemenyezes, gratulalunk hozza, a Wbbiek szamara is tanulsag. A magyarsag ott van a demokratikusan megvalasztott onkormanyzati testiiletekben. S6t onoknel kilenc onkormanyzati kozosseg
szintjen onok a vezet6 hatalom. Ez a kilenc onkormanyzati kozosseg igenis az autonomia rendkfvtil
fontos oszlopa. Szakmai szervezeteik vannak onoknek. A Vajdasagi Magyar Tudomanyos Tarsasag, hihetetlentil sok gazdag programmal, valamint a civil szervezetek tovabbi sora. Es sorolhatnam tovabb ezeket a
valtozatokat, de engedjek meg, bogy ne szoljak rola.
Most mod van arra, bogy a gazdasagi kamarak egyel6re ktilonboz6 erdekkepviseleti munkacsoportok szint110
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jell, gazdasagi szinten is szervezodjenek. Szecsei urral
most dolgozunk egy un. beszallft6i strategia kidolgozasan, amit a HTMH-nak, illetve a kormanyzatnak ajanlunk. Tudniillik ne akkor kezdjtink hozza a beszallft6i
strategia kidolgozasahoz, amikor a multik mar szepen
letaroltak ezt a tertiletet, hanem a magyar gazdasagi
erdekkepviselethez tudjuk megjelenfteni az adottsagainkat, kvalitasainkat, lehetosegeinket, bogy bele tudjunk sz6lni a sztileto uj gazdasagi strategia alakftasaba.
Mondanam tehat, uj helyzet van az auton6mia dolgaban, ne a kontra nemzetallam szintjen vfvjunk, harcoljunk, ktizdjtink, mert fgy hihetetlen energiakat elpocsekolunk, hanem az uj eur6pai konstellaci6 szintjen.
Dj eur6pai pozfci6ba kertilttink, itt fog kereszttilaramlani rajtunk 2004-ben Eur6pa, eleg tromb6zisos m6don, de megis Eur6pa reszei lesztink. Az a folkl6r,
amelyik politikai aspektusb6l mertil fO1, ez Eur6pa
dfsze, kincse, viraga, hiszen ez a kulturalis folkl6r valamilyen uton-m6don oda kfvankozik Eur6pa ele.
Gondoljanak arra a szecesszi6s kulturaIis kincsre, ami
itt ebben a tersegben letre jott, amit Eur6pa szamara fal
tudunk kfnaIni. Tehat mondanival6m lenyege az, bogy
komplementer m6don vesstik ossze a hatunkat. Dj
konstellaci6 van, es ebben az uj konstellaci6ban pr6baIjuk az egytittmiikodes lehetosegeit follelni. Koszonom, es gratulalok a konferenciahoz.
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