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Tisztelt Puspok Urakl Miniszterhelyettes Or!
Fakonzul Ut! Holgyeim es Uraim! Kedves Ba-

r.itaim!
Azt hiszem, nemesak en latom ugy. hanem

mindannyian erezzuk, bogy kitumetett pillanat ez
a mostani, ritkin adodo, emelkedet~ swyos pilla-
oat. Majdnem tiz esztendat kellett vamunk arra,
bogy bekovetkezzek. Hosszu evek utan el6szor va-
gyunk ismet egyiitt mulmnktol, pirtallasunktol,
ideologiai felfogasunktol, szervezeti tags:igunktOl
es mindennemu szekertibonol fiiggetleniil. Talan
nom vagyunk mar annyira bizakodo~k, mint mz-
lobontiskor. tizenket ewel ezelatt. Es nom is va-
gyunk olyan sokan sem, mint utolsO nagy seregle-
sunk ideien, Sl.abadkin, a Sponcsamokban, 1992-
ben. Tekimettel a tanaeskom helyere, temajara,
idejere es mas koriilmenyekre, a kiilonbseg eme-
to is. A fontos, bogy hosszu belhaboriival tol16tt
evek utan ismet osszejottunk, bogy meghanxjuk-
vessllk kozos dolgainkat. Eljottunk, bogy kinyilva-
nirsuk velemenyiinket, v-.irakoz<isajnka~aggodal-
mainkat a sorsunkat erinta uj f~lemenyekkel kap-
<solathan. Eljottunk, bogy jelenletunkkel nyoma-
tekositsuk azt a felelassege~ amellyel a Magyar
Nemzeti Tanacs letrehozasajar.

Itt vagyunk ebben a step uj epuletben, ebben
az asi magyar jurtara emlekezteta Impolaterem-
ben. A megiijulasi szandek, a teremta akara~ es a
muh sze)lemi or6ksege egyacintjelen van e falak
kozott. Esjelen vagyunk mi is, az egyhazak, a par-
Ink. az onkormanyzatok, a tarsadalmi szerveZe-
tek, a media kepviselai es kozeletunk meghataro-
zo szemelyisegei, bogy uj fejezetet nyissunk ki-
sebbsegi eletllOkben. A tanacskomra meghivast
kaptak azok a szemelyek is, akik az elmult evek-
ben sok keseriiseget okoztak egymasnak, egyiitte-
sett pedig meg tobbet a dClvideki magyarsagnak.

"A nemzeti tanacs letrehozasa szellemi, erkolcsi es politikai fela-

daL Ha a po1g3ri es politikai Osszefogas eredmenyekent sikeriil toto

ala hoznunk a tan3csot, ez azt jelenti, bogy a1kaImasak vagyunk az on-
kentes kozos cselekvesre, s a jovot illetoen felt es ertelmet tudunk
adui enoek az eletkozossegnek. Az a feladat, amely elan iillunk, kor-
szaknyi. Szabaduljunk meg a hatalomvagy gorcseitol, tegyiik felre a

masoktol kolcsonzott politikai retorikat, erezzfutk ra az aIapitBs mon-
dataira es az egyiittes cselekves oromere."

"

Dj korszak elott
Elozetes gondolatok a Magyar Nemzeti Tamicsrol folytatott konferenchihoz*

megszabadulni ott. ahol az uralkodo szellemnek
nincsjelentas kozege, ahol hianyzanak az idegen
hatalmi erdekeket es kulturhatisokat kozvetita
intezmenyek, s ahol az Clet nom formalta helytar-
tova es ispanna a tehetseges es ambiciozus embe-
reket.

Tothfalu azon szellemi muhelyek soraba tarto-
zik, amely lassan kisugirzik az egesz Karpat-me-
dencere. A tothfalusi Logos Grafikai Kiado,
amely sokfCle tanalommal gazdagodott az elmult
evekben, szellemi eletunk tamogatisa, erasitese
celjabol 2001 aszen uj intezetet hozott letre. A
Szechenyi IsMn Strategiakutato es Fejlesztesi In-
tezete~ igy hi'(jik az eleddig egyetlen vajdasagi
magyar cege~ amely tirsadalomkutatassal es -re}
lesztessel foglalkozik, es indul... pillanatatol
igen ambiciozus programot vaIlalt magira. Kiil-
detesnyilatkozamnkat egy brosuraban tettuk koz-
ze, abban megtalalhatok mindazok a SlOpgondo-
latok es elkepzelesek, amelyek szellemi mube-
lyiinket eltetik. Egy szorolapon kozzetettuk az in-
tezet reszIetes programjat is, amelyb61 kideriil,
hanyfele projekmmmaJ rendelkeziink, mikent
probaljuk a delvideki magyarsag magara eszmele-
set, talpra allitisat, kozossegi onszervezadeset,
anyagi gyarapodasat es szellemi fdviragzasat szoI-
gaIni.

Hadd utaljak ill a dClvideki magyarsag tud<is-
tOkejenek a felmeresere. Tudjuk, bogy a java a
mdas alapu tarsadalome, ezert nagyon fontos
egy-egy nepesseg szellemi kataszterenek az elke-

Nem tekintheta ez a tanacskozas a vajdasagi ma-
gyar civil szervezetek osszejovetelenek sem,jolle-
het jelen vannak a kiilanbOza tarsasigok, egyesu-
letek kepviselai. Tovabba: nom kicinja helyettesi-
teal ez a forum az egyhizi tanaeskomt vagy a ma-
gyar szakmai erdekvedelmi szervezetek megbe-
szCleset. Nem folytatisa a vajdasagi magyar ertel-
misegi talalkozoknak, s nom kicin fellepni intez-
menyeink, onkormanyzataink. iskolaink, ille..e a
media neveben.

A vendeglatis azonban nom aztjelenti, bogy a
vallalkozoi snera farsangi Mljara jottunk volna
ossze. A tanaeskozas megszervezesevel egyszerii-
en alkalmat kivamunk teremteni egy elazetes,
szeles korii, altalanos jellegii velemenycserere: a
nemzeti tanacesal kapcsolatos elvi kerdesek tiszta-
zasara es a gyakorlati teendOk megbeszelesere.

Az elmult tiz evben beidegz6dottjo/rossz szo-
kasainktol elteraen ezuttal tehat:

- nom szavazunk
- nom hozunk donteseket

- nom nevezunk ki bizottsagokat
- nom allitunk jelalteket a tanaesba
- nom fogalmazttnk meg ,yanlisokat es hata-

rozatijavaslatokat
- nom teszunk kozze sajtonyilatkozatot.
Egyszeriien esak beszelgemnk normalis embe-

rek mOdjara, tajekozodunk, velemeny< csereliink
egym<issal,bogy aztan megismerve egymas elvam-
sai~ gondolatait, a szukseges ismeretek birtoka-
ban felkeszulten es felelassegteljesen mdjunk vi-

szonyulni a rank varo fela-
datokhoz.

Lehetseges, bogy a Sla-
vazasok, dantesek, agitaci-
ok, kinevezesek, a nagy
politikai iszapbirkozas. a
termeketlen szellemi es
politikai eraprobak, parvi-
adalok helyett, azok elott
vagy mellett eddig is erre
lett volna legnagyobb
szuksegiink. Normalis em-
bell egyiittletre. kotetlen
beszClgetesre, egyszeru
velemenycserere. Erre
azonban nom volt idank.

KesObb meg mar - miu-
tan a politikajegyeben le-
tagloztuk es felapritottuk
egymast - lehetasegunk
som. Talan ezert is all a
feje tetejen minden. Amit
nagy sebbei-Iobbal ossze-
kapmnk, nom er semmit,
nom mukodik, az alapok-
tol kell kezdenunk.

Remenyeink szerint
ezt a tanaeskomt tovabbi
erdekegyezteta megbesze-
lesek fogjak majd kovetni
a partok, a civil szerveze-
tek, oktatisi es muvelade-
si intezmenyeink, a szak-
mal forumok, az alkoto
enelmiseg, az egyh... a
vaIlalkozok, a media re-
szer6l. Ezek nelkul az er-
dekegyezteta tanacsko..-
sok nClkul ugyanis, pusz-
tan a dolgok spontan ala-

kulasara, ille..e nehiny szemely tudasara, szande-
kara es energiajara hagyatkozva, konnyen elmu-
laszthayuk a Magyar Nemzeti Tanaes letrehoma-
ban rejla tortenelmi lehetasegeket.

A Szechenyi Is..an Su-ategiakutato es Fejlesz-
tesi Imezet a szervezetek, intezmenyek keresere,
veluk egyiittmukOdve, szivesen segit ezeknek a
szakmai tanaeskomoknak a megszervezeseben.
Itt es most azonban, hangsulyozom, nom vagyunk
partgyiilCsen. nom kell mindenaron meggyami
masokat sajat politikai allaspontunk helyessege-
ral, nom kell jo pontok szerzesere torekednunk.
Mindenki elmondhaya szabadon a maga veleme-
nye~ nom lesz szavazas a tanacskom vegen, sen-
ki igazsaga sem fog gyazedelmeskedni. Nem ezert
jottunk assze, hanem alert, bogy kotetlen beszel.
getest folytassunk helyzetunkral, lehetasegeink-
ral, a sorsttnk alakulasat befolyasolo tenyezakral,
legfOkeppen pedig a nemzeti tanaes leu-ehozasa-
vaI kapcsolatos kerdCsekr6l. Kerem, bogy a ta-
nacskoz3s sarin ell. tartsuk szem elatt: keriiljuk
az eraszakos hangiitest es mindenfele szemelye..
kedest.

A magyar konniny Wnogawaval keszillt epillet, a tamicskozas szinhelye

Bevallom aszinten, az a gondolat, bogy kuld-
junk meghivot minden szemben allo felnek, min-
den egymissal riv-ali..lo szekertibomak, nom az
en erdemem. Ehhez Utas; Jena atya bolesessege
es elfogulatlans;iga kelleu. Koszonom neki, hogy
atsegitett enge~ a nehez dontesen.

Udvozlom Onoket, akik eleget love meghiva-
sunknak eljOttek, hogy taniisagot tegyenek a
nemzeti onep;tkezeshez es tarsadalmi felemelke-
deshez szllkseges szilard jogtudamkrol, egeszse-
gcs ncmzeti ontudatukrol, v-alamint allampolgari
meltosagukrol. Allnak erdekeben, bogy ma ill
konstruktiv vita cle nezzunk, higg-adt megfont",
lis ir.inyitsa, nyugodt eltokeltsegjellemezze mun-
kinkat. engedjek meg, kerem, bogy a vendegla-
tok neveben ismertessem Onokkel a tanaeskozas.
sal kapcsolatos javaslatainkat es elkepzeleseinket.

A TANA.CSKOzAs SZINHELYE

Mindenekelau szeretnem nehany szoval be-
mutami intczetlmket azoknak, auk meg nom i..
merik. Lakitelek, myefalva es mas szellemi muhe-
Iyek utan immar a Delvideken is van egy telepii-
leo, amely a megszokott alavetettseg es kenyszere-
dett lojalitis taposomalma helyeu az utkereses es
a megiijhodas gondolatat erleli. A magyarsag de-
mokratikus eszmei, erai es eltokeltsegei - gondol-
junk esak Lakitelekre -, mind eITele fesze)<aljbOl
rajzottak ki a tortenelmi fordula, idejen. Ugy lat-
szik, hogy a kialakult es belenk csontosodott szo-
kasoktol, gondolkodasi formaktol kannyebb

szitese. A vajdasagi magyarsag peldaul szellemi
kapacitasat tekin..e sokkaJ jobb helyzetben van,
mint amilyen a gazdasagi helyzete, vagy amilyen
siralmas az intezmenyrendszere. Egy masik pro-
jektum targyat kepezi az elkobzott egyhazi es k6-
zossegi javak visszaigenylese. Folyamatban van
egy iijiisagvedelmi es esaladkutatisi program is,
az interemikai viszonyok alakulasanak, valamint
az asszimilacio okainak a vizsgilata. Szeretnenk
kivenni reszunket a magyar fclsaoktatisi intez-
menyrendszer lCu-ehozasabol is. A Szechenyi Ist-
van Su-ategiakutato Imezet programja ennCl szer-
teagazobb. sokretubb, de tovabb nom reszIetez-
nom, az erdeklOdOk megtalalhayak programfiize-
tunkben.

A TANA.CSKOzAs JEU.EGE
Mai tamicskomunkra -mint mondottam - az

egyhazak, a pOrtol<,az onkorminyzatok, a tarsa-
dalmi szervezetek, a media kepviselai es kozele-
mnk meghatarozo szemelyisegei kaptak meghi-
vast. Az epuletjellege es a targyaloterem nagysa-
ga miatt korlatozott szamu vendeget tudunk fo-
gadni, es szamukra megfelela kenyelmet biztosi-
tani.

Vendegeket es vendCglatist emlegettem, ezzeI
is szerettem volna hangsulyozni a tanacskoz3s jel-
leget. Bar egyamnt meghivast kaptak a vajdasagi
magyar partok vezetai, a mal megbeszelest a vila-
gert se tevesszuk Ossze valamilyen partgyiilesse!.

A TANA.CSKOzAs cELJA
Egy egyen vagy kozosseg helyzete esak reszben

magyamhato a kulsa koriilmenyekke!. A szabad-
sagnak is, a kiszolgaItatottsagnak is fontos Wekta-
ni feltetelei vannak, amelyekr61 gyakran nincs is
tudomasunk.

Pszichologiai ertelemben a szabadsag azt je-
Ienti, bogy az egyen vagy kozosseg

- jo onismerettel es pontos helyzetismereuel
rendelkezik,

- birtokaban van a feladatok megoldasahoz
szukseges Ienyeges informacioknak,

- megfelela keszsegekkel rendelkezik ahhoz,
bogy aktivan hozzajaruljon sajat helyzetenek
megv;iltoztatasahoz.

Amig ezek a feltetelek nom teljesulnek, addig
a szabadsagnak nemcsak kulsa, hanem belsa aka-
dalyai is vannak. amelyek az esetek tobbsegeben
sulyosabban esnek latba, mint a szabadsag kuIsa
korlatai.

Meglatisom szerim ez a helyzet a vajdasagi
magyarsaggal is. Tehetetlensegiink az onkenyneI
is sziikebb cselekvesi teret biztosit szamunkra.
Tobbnyire alert nom megyiink semm;re, men
nom taryuk k§pesnek magunkat az uj helyzetek
megoldasara. Igy van ez minden valsagba keriilt
emberi kozosseggel, legyen szo csaJadrol, kisko.
zOssegr6l, telepulesr6l, regioroI vagy nemzetr6l.
Az ldemitisatol, anertekeleset6l, eletceljaitol,
kapesolataitol megfosztou ember tetszes szerim
befolyasolhato, manipulalhato.

Az onkenyuralomnak vege, a diktatorikus
tarsadalom a multe, lelkiinkben azonban nom
mdtunk megszabadulni a kombbi viselkedesi
semakto!. Az erzelmileg feldolgozatlan, a kogni-
tiv ertelmezes lehetasege elal sokaig elzart su-
Iyos Cletesemenyek (44-0s verengzesek) miatt
ma is fokozott, aranytalanul nagy relelemmeI vi-
szonyulunk mindenhez, ami nemzeti IetunkkeI
es lenyiinkkel kapcsolatos. Ebbal adOdik a ki-
szolgiltatottsag erzes, a tehetetlenseg, a tisztan-
latis es a helyzetek feletti cselekva ellenarzes
hianya.

Ezek ellen a felelmek ellen cook egyfelekep-
pen lehet vedekemi. Maganyunkbol, individualis
vilagunkbOl vissza kell keriiln\"mk a kozossegi er-
'ekek, az emberi kapcsola'ok. az e~mek. celok.
ideaIok, esemenyek vilagaba. A talalkozasok,
egyiittlCtek, tanacskozasok, vClemenycserek, a
masik velemenyenek a megismerese es elfogada-
sa a szabad emberi kozosseg kialakulasanak a leg-
jobb iskolaja.

A TANA.CSKOzAs VARHATO
EREDMENYE

A nemzeti tanacs leu-ehozasaval kapcsolatos
kerdesek megbeszelCse nemcsak az elvi kerdCsek
tisztazasa es a gyakorlati teendak felvazo!asa m;att
fomos, hanem kozossegunk sze,,'ezettsege, hely-
zetismeretunk, identitisunk es onbizalmunk el-
melyitese szemponyaboI is al. Sokkal tobbr61 van
tehat itt szo, mint a Magyar Nemzeti Tattics lette-
hozasarol.

A nemzeti tanacs leu-ehoma szellemi, erkol-
esi es politikai feladat. Ha a polgari es politikai
asszefogas eredmenyekent sikeriil teta ala hoz-
nunk a tanacsot, ez aztjelenti, bogy alkalmasak
vagyunk az onkemes kolas cselekvesre, s a jovat
illetaen cell es ertelmet mdunk adni ennek az
Clet\<-ozossegnek.

HaIgyeim es Uraim, kedves Bamtaim! Az a fe-
Iada~ amely elatt allunk, korszaknyi. Szabadul-
junk meg a hatalomvagy gorcseit6l. tegyiik felre a
masoktol kolesonzott politikai retorikat, erez-
ziink m az alapitis mondataira. es az egyiittes cse-
lekves oromere. Teremtsuk meg szabadsagunk
alapjat, amely elsasorban sajat onbizalmunknak
es ontudamnknak a fuggvenye, bogy holnap ne-
kilathassunk sajat hitunk es enekeink szerim be-
rendemi el6bb szukebb patriankat, majd "'gab-
ban ertelmezett ha..nkat.

Nem fomos ehhez ma itt nagyot markolnunk,
nom kell egymast meggyamiink es hangzatos
danteseket homunk. Ennel vannak fomosabb
dolgok. Azzal, bogy osszejottunk es megoszyuk
egymassal gondolatainkat, mindannyian nemzeti
kozossegiink belsa koteseinek a helyreallitisan
munkalkodunk. Ez most a legiontosabb. hiszen
enelkul - a fiatalon elhunyt Csengey Denes sziv-
bemarkolo szavait idezve - "maholnap lewha-
nunk Europarol, mint egy darab rosszu! odakent,
mallott vakolat".

Ezek az eletfomossagii belsa kotesek akkor
szovadnek, erasodnek a legjobban, ha minden a
maga termeszetes egyszeriisegeben tortenik. Ke-
rem, erezzek jol magukat, ami pedig eszmecse-
renket illeti, aztjellemezze a menektanas es hig-
gadtsag, a kovetkezetesseg es tisztasag. Min-
dannyiuknak eredmenyes tanaeskomt kivanok.

Dr. HOm Sandor

A Szechenyi IsMn Strategiakutato es Fejlesz-
tesi Intezetet vezetaje, a Magyarok Vilagszovetse-
geJOT elnake

. Bevezeta elaadas ajunius 22-ei tothfalusi ta-
nacskomon


