
STRA TEGIAI FUZETEK - 4.

Huszar Janos folszolalasa

A magyar konminy neveben tisztelettel es szerettel
iidvozloma tamicskozast,amelynektemaja nyilvanval6an
nagyon aktuaIis,eleveniinkbevag. Igyekszem a H6di ur
aItalmegfogalmazottalapkovetelmenynekeleget tenni, es
ha vel6s gondolatokatnem is fgerhetek,a rovidseget pr6-
baIom betartani.

Azt gondolom,bogya tanacskozasaktualitasatigazol-
jak az elmult napok fejlemenyei.Gondolok itt annak az
okmanynak az alafrasaraAthenben, amely Magyarorsza-
got gyakorlatilag az EU-tagsag kiiszobere juttatta el.
Olyan fejlemeny ez, amelynek a fenyeben a hataron tuli,
fgy a vajdasagi magyaroknaksok mindent erdemes ujra-
gondolniuk,s az uj helyzetnekmegfeleloenken vaIasztani
megfelel6 magatartast, taktikat es strategiat. Meg ken
nezni,bogymilyenelonyokszarmaznakebb6l a dologb6l,
es milyen esetleges hatranyok.En nagyon keves hatranyt
tudok emlfteni.Ami esetlegeshatranytjelent, az atmeneti
jelenseg, annak a kozos aldozatvaIlalasnaka resze, arnit
az osszmagyarsagaz EU-hoz csatlakozas erdekeben ho-
zott az elmult 12 evben. Ami a hawon llili magyarokat,
elsosorban a vajdasagies a karpataljaimagyarokat erinto
hatranyt illeti, azt arnit a vfzumkenyszerjelent, ugy gon-
dolom, bogy ez minimalis aldozatvaIlalas, arnit az
osszmagyarsag kereten bellil a vajdasagi magyarsag az
EU-csatlakozaserdekebenmeg fog hozni.

Mindenesetre en ennek a csatlakozasnak az iinnepi
jeneget hangsulyoznam,es ugy gondolom, bogy itt a fra-
zisokon tul arr6l van szo, bogya tizenharomevvel ezelotti
rendszervaItastkovetoen megint bekovetkezik egy vaItas,
egy regi6vaItas. Magyarorszag,ahogyan mondani szok-
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tak, Eur6pa boldogabbik felehez fog tartozni. Otszaz ev
utfm egy sikeres szovetseg tagja lesz, es ennek az
osszmagyarsag is, a hataron tuli magyarsag is biztosan
erezni fogja a kisugarz6hatasat.

Sok sz6 esik a esatlakozasgazdasagi,politikai, keres-
kedelmi, penztigyi hasznar61.En egy masik haszonra is
szeretnem fOlhivnia figyelmtiket.A csatlakozasnak lesz
egy gondolkodasbeli,mentalitasbelivaItozasokatinvolva-
16 hatasa is, haszna is. Olyan ertekrendnek a tagjai le-
sztink, olyan magatartasformaba ken beilleszkedntink,
amely legalabb olyan fontos, mint a penztigyi,gazdasagi,
kereskedelmi elanyok. Nem akarom a kettat szetvaIasz-
tani. Nyomorg6demokraciatmeg nem lattam. Nyilvanva-
l6an ken a haszon, a take, a befektetes,az akadaIymentes
kereskedelem, az emberek szabad mozgasa, mindez
megalapozza azt, hogy egy olyan uj ertekrend, olyan ma-
gatartasforma valtozas kovetkezzenbe, ami nelktil nines
EU-esatlakozas. Azt gondolom, hogy Szerbia eseteben
nemesak a nernzetkozikozossegjoganyaganak az atvete-
le, a migraei6s problemak,a hataratkelakmodernizaci6ja-
r6l van sz6, hanem a sztiksegesszemleletvaItasr6lis. Ha
azt kerdezik, hogy Szerbiamikor csatlakozikehhez a szo-
vetseghez, azt gondolom iller, amikor Szerbia nepe eze-
ket az ertekeket, ezeket a civiliz<ici6svivmanyokat olyan
fontosnak erzi a maga szamara,hogy rakenyszerftia poli-
tikat a sztiksegesfeltetelekteljesitesere.

Egy eivilizaci6s ertekrendhez tOrtena esatlakozasr6l
van sz6, es a civilazaci6sertekrend a civil szferat is ma-
gaban foglalja. Ez a H6di ur altal emlegetett nagyon fi-
nom es nagyon hatarozottkritika egyik ku1cseleme:civil
gondolkodas nelktil nines regionaIis egytittmiikodes. A
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szubszidiaritis gyakorlatialkalmazasanelktil nines regio-
naIis egytittmiikodes.Hogy mire gondolok? Ott voltam
1996 novemberebenZentin, ahol ezt az egytittmiikOdest
alairtak. En ott voltam, de a zentai polgarmestertbizony
ugy kiraktaka terembol,hogy a laba sem erte a fOldet.Mi
koze az onkormanyzatnakaz onkormanyzatisagr61sz616
dokumentumnak az alairasahoz? A papfr sok mindent
elbfr, de ahogy H6di ur mondta, az nem elegseges. Sztik-
seges, de nem eIegseges feltetel. Egyreszt a lenyeg az,
hogy a hetkoznapokba mi szivarog le, masreszt, hogy a
polgarok mennyire tudjak ezeket a kereteket a maguk
javara fordftani. A dolog nem ugy fog miikodni, hogy a
dokumentum alair6i megmondjak, mi a helyes eljaras.
Nem fog miikodni az a magatartasa regi6k Eur6pajaban,
hogy majd a kormany, majd a parlament, a polgarmester,
a hat6sag, valaki fOntrOlmegmondja, mit szabad, mit
nemoAkkor fog miikodnidolog, hogyha a civil szerveze-
tek, a polgarok, akik fOnntartjaka parlamentet, meg az
onkormanyzatot, meg a kormanyt, eldontik, hogy mi
szolgaIjaaz 0 erdekiiket,es az adott tOrvenyekfigyelem-
bevetelevelkeztikbe veszik sajat sorsukat.Erre jogosftva-
nYUklesz. Jelenleg van olyan onkormanyzat ebben az
egytittmiikodesben,amelynek a kiilkapesolatokapolasara
vonatkoz6jogai bizony itt-ottketsegesek.

A keztinkbeken venni a dolgokat,maguknak a polga-
roknak ken valarniteldontenilikes megesinaIniuk.Szem-
rehany6annez ram a H6di ur, ugyhogybefejezem fOlsz6-
lalasomat. (Kozbesz6Ias:Enenkezoleg, nagy erdeklodes-
sel figyelem!)Azt gondolom,hogy naIam hozzaertobbek
folytatnifogjakezeket a gondolatokat,es ehhez az eszme-
eserehezsok sikertkfvanok.
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