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IEI6zIi lapszarnunkban megkezdett lautonomiarol. Hamis politikaJ
beszelgetcsUnkfolytallisa) jatszmak kezdodtek azzaJ a 'cellal.

hatha a tenileti autonomia gOD'
- MtalAnos teQdeQcia a kom-

I

dolaianak a feladasaval meg
,

le-
mumstak hatalomba val6 hetne, nyernl a tObbsegi nep, hi,
visilzaterese. Milyen forma- zalmat. Ilyen - szempontbol a
ban favorizilja ezt a folya- VMDK 1992-ben elfogadott ugy-
matot az auton6miatorekve- nevezett harmas autonomiajanak
sek vakvagainyra futba? "korszeni'iitese,". kilugo~a gem
- Akarcsak mas "volt" szocia-' hozta meg a vart eredmenyt.

lista orszagban. Szerbiaban is 'Belgnidban habozas nelkiil a pa-
'tart a kommunlsta restauniclo. pirkosarba vetettek.. akarcsak az
Ez aztar/ ranyomja belyeget min- azt megeWwt.
denre. Szerbia egyebkent is beve- Az .egyseges es a nernzetkozl
hetetlen kommunista erod ma- normaknak megfelelO" autono-
radt az 1'989-es valtozasokat ko- miak-oncepciok kidolgozasa. a
vetOeD. Meg a' ceger ,atfesteset korabbi egyseges es a nernzetkozi
gem tartottak sziiksege,,!nek. 'normaknak megfeleW autono-

Belgrad, nem targyal az auto- mlakoncepciok helyett. ami most
" nomlar61. mert az autonomlaban megy. gyakorlatilag potcselekves.

az elszakadas. a teniletmOdosi- Nem vlszlelObbre a magyar
!as veszelyet hitja. Btzonyara igy iigyet. Ellenkewleg: mlndenfele
van ez Bukarest es P\?zsony ese- pollUkaJ hozadek nelkiil. ertel-
teben Is. Trlanon olyan mertek-
ben volt igazsagtalan a magya-
rokkal szemben. bogy mind a
gyOztes hata1mak. mind az elcsa-
toll teniletek uj gazdlil hetvenot
eve reszketnek a magyarok eset-
leges revizlos tOrekveseltol. MIn-

. ,I den. ami a klsebbsegt kerdes ren-
dezesere Iranyul. ezt a felelmet
getjesztl benniik. Ezen nem lehet
vaItoztatnl azza1. ha Magyaror-

,"Sz:agc~k formaja"
ban Ismeteltc~n lemond az elcsa-
iolt, teriiletekrol. A, nemzetpolltl- -'

kanak nem atrlanoni b6ke ha: i
ram nyerlesenek,az erzekenyke:' I

'

desehez kell Igazodnla. banem' a I
hatarokon tillra keriilt harom- I

mUlto' magyar .helyzetere 'keD Imegnyugtatb megoldast talalnla.",
Ehhez' az auton6mlak megfe~ !

;Iell! keretet' szolgaItatnak.. AZ:J
",

"

anyaorszag polltlkaja azonban fe-'q
,Iettebb keplekenr-es btzOnyta1an1'Uyen vonatko;Ulsban. A Horn:,
komjAny mtndenkeppen vlssza-
(ogottabb ebbeD a kerdesben.
mint az Antall-k"ormany volt. j61-
lehet az auton6mlakat az gem
tartotta,lgazan sziviigyenek.

, Ugyanakkor megiorpanas ta-
pasztalhat6 a hataron tull ma-
gyar szervezetekben Is. A, volt'
koq1munlstak polittkaJ, pozicl6i-
'nak megerOsOdesevel 'az autono- ,
mlsta szarny kepvlsellil mtnde- metleniillefele f~gja az Igenye-
nOtt hAtterbe szorultak. Val6sa- keto ' " '
gosboszo)'kanyilld()zes folylk' -Az erdelyl. magyara6g legi-
azok eDen. akIk.' az AntaIi-kor-'; tim Jr.6pviselet6nek legfel-'
'many Idejen exponaItaI< ~kat . 'silbb vezet6se ,folvetette egy
a fuagyarsagOgyeben. A.SzOcs- koali~ra ,lepes lehetoseget
ogy". a .H6dHiGY" es mas bason,;, '. a roman kormAnyparttal.
16 ftgyek. megkesettces ~er1-=" .Eir Uyea tipusukoalici6 el-
teljes kommunlsta ,koncepcl6s'; ',',,1enezJ;p.t!tI5-e elvi alapon. vagy
perek. Olyan polltlkal dlverzl6k, pedig mindeD konkret esetet
amelyek tObbet artottak a' Ilia- kUlon keU-e vizsgilni? Meg-
gyarsag nemzetl OnszervezQdese- jegyzendil. bogy a felvideki,

"nek. mint ,a szerbek. romanok. FUgget1eDMagyarKezd~me-
sz1ovakok ragalmaJ egyiittveve. , Dyed. pel~a ,azt bizonyi-

,Azok. aklket konibbl polttlkaJ tott&, bogy ebbeD a,fel~'t-
szerepvaIlalasuk mlatt jobb he- ban elk~etet1er1~ bue-
lyeken. peldaul Csehorszagban nyos e1vtelen .,).o~prqmisz-

, tiz evre eltlItottak a kOziigyektiil, ",zumok. ,

ruilunk' kellel mocskoljak' a hl- -- Nekiink Szerplab\ill az a Ui.-
teles szemelyeket. De ha csakezt pasztaiatunk.hogy meg a magu-
tennek. A' .korszenisites" iim- kat legdeniokratlkusabbnak ne~

Igyen hamar teritekre ken)ltek Ii, veW szerb ellenzekt poIttlkusok Is
,I konibban elfogadott auton6mta~ e1lenztk a ktsebbsegek auton6-

koncepcl6k.. bogy _modern" vaIto- mlatOrekveselt. mint ahogyan egy
zatukban sz6 se essek a, teniletl emberkent elIene vannak a kol-

lektiv jogoknak: Amilyen sziik, meretes. a szoclalistak 1994-es helyzetiik rendezese'alaroaullmJ;.,
kebliiek a klsebbsegl jogokat tIIe- magyarorszagl v~lasz!as1 gyozel- Iyen .nyugaU merceket""olilkaJ-'
Wen, olyan elszant harcosal vI- me'megrazta a hataron tull ma- maznak, ,,;;' ., JI""
szont a nagyszerb nernzetl erde- gyar polltlkal szervezeteket. A Nos. a nagyvtJagnak felkiriaIt'
keknek. A'szerb elIenzek az kolIlm~IJ,\~ta vlsszar<:ndezOdestOl koncepciok szertnt'.aflszCrbJ:Jte-i
egyiittmiikiidest,ugy kepzeIt el. v~e,fkaptak,avQJt kOJIUllu- niletneksajatkepvlselOhtia.ll@S
bogy .,(Obb meg kell nyernt a ra"~ ~sta:rkA.d,erek. es megpt{l!>aItak konruinya lenne.' al-s~'~i
lasztasokat. megpedlg a ktsebb- polli,!kat.:b.c;fQ.lyasukaIa,V9rlr11'az ius pedlg klteljedne a TegIOi1MI5
,segek ,feItetIen tUn°ga~val. An~Ckorinany Idejen"i!teg nep- allampolgarsagra cs ,(rtleve~
utana majd esetIeg sZ6ba kenil- nemzetl lniI:LyultsagU szervezete- val6 jogra. tovabba sajat i'ei1dor-'
'hetnek a ktsel;>bsegtjogok,AmlriillFet. roiU.,t()bbiheJyutt~ igy, a Vaj- segre. sajat penzegysegre: ,a:"ej.,
mar most Is azt tartjak. nogy tul- dasagbiri'l is pariszakadasfiozve- merrees zaszl6ra va)6 jogmr--'
szamyal mIndeD nemzetkOzl nor- zetett. AzRMDSZ-hez hasonlo lamtnt a gazdaS'agt oruill6sag.a.'

.mat. Ebben a vonatkozasban a belso 'pfatformosodassal,' talan Ezenktviil a teniletet tartosan de-
'szerb ellenzeI<a hatalomma1 egy meg leh~tett volna mentent a mllltartzalnak.' .-' ""
gyekenyenarul. igy nemsok 'er- VMDK egyseget; ,de a kezcteme- Ezen' koncepcl6 szertnt '8%au~
telme, volna a, koalid6na\<.' Azt ,nyez,es es' a kemenyvonalas bol- tonomla kepvlselOhazanak lehet6-
gondolom. ez igy van; Romania- 'sevistak l1ajthatatIansagan meg: sege nyilna megfelelo tOrvenyho-
ban Is;' , bukott..i\.volt polltlkaJ,kaderek. zasra. am a horvat elnoknekjoga ,

.,. Jlogyai1. Iatja OIl ennek a komnllinlsta parttltkIi-ok;, aItal lenne megvet6znl ezekeJ:; az-eto-
kerdemek a'felveteset a Vaj-, ktsajatitott VMDKmeDett letre- inisokat. ~a a szerb teniletl ParJa-
das8g eseteben? jOttJl.nemzetl ero"ketes a volf~- ment tullepne a hataskoret. Aw-
:..Az !,gyiittmiikOdeskerdese formkommunlstakat 'egyesito lasztasoktol fiiggetIeniil a. szerb
, .. VMSZ. ami nehany _h6nap lefor- tenilet erdekelt a hOMt SzAoor-

g~>watt eleteriis p;irtta szerve- ban kiilOn- kepvlselojiik vedini.
zOdott. KesObb megaIakult a,vaj- Ugyanakkor a teniletl kepvlse16-

, dasagt Magyar Polgart Part. a- hazban a hOMt konruinynakillf
d I mely azonban egyelore nem tu- lenne egy kiilon kepvtselOje. '!'!!}t '

dolt maganak jelentoseb~ szamu Mlndvegtg az, elotc:rjesztes"
tagsagot toboroznl. ..' "sz!,rb teriiletet" emIeget auton{t-,

Szlovakial magyar partok mill helyett. amlnt azonban aztn-
mb~tajara. 'amelyek kOzOtt letre- ditvanyb61 kttiintk. a kelet~,
jott btzonyos mertekii kompro- vonlaJ szerbek. 'akik aligha VIIII-
mlsszum. a vajdasagt -magyar nak masfeJ szazezren az ujonnan
parioknakls meg kiillene talaInI betelepuIt tOme~ekkel .egydtt.
a kOzOs hangot a magyar auto- vaskosabb auton6mtatervezettel
n6m1a iigy~ben. vagy 'Iegalabb ru~oltak elO. pUDt~1\;-2m-

,olyan kerdesekben. mint az Isko-, taron tull magyar klsebbsegek,
'~t¥. a tajeJtqztatas.' 'a ..qelyl v':u~. aImo~. m~rtek. Ez a kU-,
onkOl;ll1
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,VMDK,,]eIen1egi"<vezetOI.t tesZb-ij}'kiiz6.tt.,: ¥, .el~ol.f !~
,azonban semmtlyen keszseg ~em elO. egyiittveve tObbmU1l6s nagy'-
ml-!.tJ-~',~~~ re. sagrendii magy~ u~ - a
~rJ)em-. " kelet-szlav6!'1iaJ szerbekke\ !;llen-
m.azk,~!~megvf\J' _,,~y-tetben - azon ,te~,'>~~
zethez;~amW1'VMDKte1j~elSzt- szemme1 neznek majdni a ~'
'getd6c(esettez. ~' ;to1i;\bbl ""~-Wso, ban. ha, a nylszle~t, kIs. auton6-
boni1ashoz cs. v'ahet6en", egy mtatervezetelvel elOOll.
uj~~partszakadaS\:1pZ Jo;ezet/ ..)... kele~-sf1av6nta1 ~)n-.

','... ,Altelet-sdav61)1at' szetbek dltvanyaroI,es a ~aItza}!;..,~-
'~~utoI16miatllrekv~sei .D1inta- !ugozott magyar a\1ton6~e-

"ertek~ek... , ';6 zetekrol nem lehet c;gy nap<1D'be-
~ ,Miutan a nagyszerb aIpm szelnl. Pedlg,hat az "eur6paJ mer-

sz~~fosz1ott. 'es ..ljOryatOESZag cek~. ~e a szerbek hIvaIkoz-
sem"'hajland6, targyaIi1l t.eriitet- pak. szamunkra Is blvatkozasi,a-
csererOl.jtem hajland6'lenwnda- lapul szolgaIha.tnak,- E;lv~ a;z:,il
nt'l\.'szerbek kezen.'levlS:~- nota jfuja, bogy Eur6paban nem
nyAr6l..- ~elet~Szlav6ritai~l: es leh~t.kettOs merceket ~.

-'NyUgat:Szeremsegro";'ez a kOriil- Es akkor meg nem be&zeJtiink
menykezdl jobb belab1Sra bin1t a a, koszov61 albanokr6L '~ a
szerbeket. A megszau,t teriiletek rendiirt es katonaJ m~
szerb 'kepvlselo-testUletetnek a eDenere -' YaJ!,YepI?CDezert -:;az

,tagjal ugyanis a Szerblaval val6 onrendelkezesl jogra hlva~~,
csatlakozas hajtogatasa, helyett Onall6 allamlsagot kOv"telnek,
olyan '1nditvannyal iilltak elo.' maguknak., egyre csakazt bajto-
bogy a jclzett t~letek kapjanak gatva. hogy .soha tOb.be~-.
kiil6nleges statust Horvatorszag Dyen ,tgenyek meUett. ~
kereteben. A' kepvlsel6-testiilet a1akullanak"Is, a dolgok.az.. ~
reiuikIy(i1l iilesen megfogalmaz- banok szemet gem lehe~k.IszJ;1Jnl
tal< a szerb ktsebbseg statusara aka11nIvel.4}k,e1et-sz)av6n1f\1peI~
vonatkoz6koncepclojukat. amely da azt.,btzonyilja.hogy.1!2;Onsor-
megttelesiik szertnt ugyanazokon vaszt~ magyar polttika h~1Yett
az,elveken nyugsztk. ,amelyeket v~ mUtaQu,lnJ.~L.."
basonl6 esetekben; anyugatl de- - ' '

moknicl8kban a1kalmiw1ak
,SzamunkTa. haro;;;:tgyed I.

evszazact 6ta',;,klsebbsegben elii
'magyarok szamara nyDvan nem
erdektc!1en. bogy a'sfJerbek -~ uj
Horvatorszag kereten bebU,~ mi-
Iyen feItetelek mellett ~ak.elfo-
gadhat6nak sorsukat. mint abo-
gran az gem erdekteleni hogy

elvileg nem teljesen remenytelen.
Amennylben tOrtenetesen Ossze-
aIfua egj olyan koalid6.' amely
Jugoszlavla fOderaltzaIasaert. de~
centraltzaIasaert es a helyl On-
kormanyzatok jogkOrenek ktsze-
lesiteseert szaIl sikra. ebbei1 a kt-
sebbsegek Is erdekeltek lenne-
nek. Sz6-bla deceritraItzalasaval.
a kOzs'egt onkonrumyzatok jogk6-
renek kt~zelesitesevel ketsegklviil
jilVulri~' a" vajPasagt magyarsag
helyzeti. 'Talan az autQn6mlahoz
Is kiizele,l;>b'kenilne egy lepesseI.

'Egyelore azontian a kemeny kez-
ben tartot,t.kOzjlOntpsitott szo-,
cialisi 'Sierbtat item fenyegetl ez
a. .ves~~y-:'. "

Nagyol;>bgond ~..hogy a ha-
ram magyar, ,vajdasagt ,part, ,(a
Vajdasagi ,Magyar Sz6v~tseg. a
Vajdasagt ,Magyarot' pemokratl-
kus KOziissege es a Vajdasagt
'Magyar'Polgart Part) egymassal
gem tud megegyeznl. Amtnt is-
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