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A pravoszláv puszi bája
Hogyan is képzeltük el? Mivé lett??? Mivé lett!!!
Tagadhatatlan, hogy 1989-ben Ágoston András és
Vékás János voltak az elsők, akik felkutatták azokat
a homályos - szándékosan ködös megfogalmazásba rejtett -, évtizedekig bujkáló és kallódó értelmiségi gondolatokat, amelyek eszmeileg előkészítették a
délvidéki magyarok politikai önszerveződését és autonómiatörekvéseit. Ők voltak az elsők, akik a különböző meglátásokat egy egységes politikai programban egyesítették, a délvidéki magyaroknak politikai
képviseletet adtak. Mások előttük a személyi elvű
autonómiának csak egy-egy vonatkozását érintették.
Elévülhetetlen érdemük, hogy ezeket az értelmiségi
gondolatokat, írói megsejtéseket, egyszerű emberi
akaratot jogi keretbe sűrítették és folyamatos politikai
gyakorlattá változtatták. Mint nagyszerű kezdeményező e téren jelent meg dr. Hódi Sándor, akit aztán
már sokan követtek, egyre növekvő bizalommal és
bátorsággal.
Sokan tülekednek most az elsőbbségért, az elsőknek kijáró elismerésért. Hamisítanak. Ezeket sorba
utasítom. Egyesekben volt bátorság, másokban képzelőerő, egyesekben akarat, másokban tettrekészség.
Mind a három tulajdonság az említett két személyben
volt meg.
Nem kívánom senki érdemét kisebbíteni. Az akarat
politikai képviseletéig és jogi megfogalmazásáig csak
ők jutottak el; labirintusba kerültek, de kijutottak belőle. Ezzel azonban nem akarom csökkenteni a követők
érdemét. Követők nélkül nem lett volna sohasem cselekedet és mozgalom.
(Ami engem illet, sokáig tisztviselői karosszékemből szemléltem az eseményeket, bár mint gondolkodó
értelmiségi jól ismertem a politikai cselekvés korlátait
és lehetőségeit. A törvényszabta lehetőségek végső határáig mentem el, de sohasem léptem át őket.
Olyan helyen dolgoztam, ahol ha a szememet becsuktam volna, akkor is sokat láttam és tudtam. Én
sokat tudó kíváncsi iskolázott, kiművelt inkább tudóskutató alkatú kommunista maradtam, még akkor is,
amikor kidobtak a pártból. Erényeim mindenkor veszéllyel jártak a számomra. Tehát óvatos értelmiségi
maradtam. Ezért igen megkésve – amikor már biztos

volt és nem járt veszéllyel, kapcsolódtam be a magyar politikai mozgalmi és szervezeti életbe. Mint jó
krónikása és szemléltetője az akkori eseményeknek,
láttam, hogy ki cselekszik okosan, céltudatosan és ki
kapkod – csak akar.
Az az idő sok nagyszerű és becsületes magyar
embert hozott felszínre az ismeretlenségből. A mai
politikai elit bővelkedik elkorcsosult törpékben, haszonlesőkben és kóklerekben.
Hogyan láttuk a Magyar Nemzeti Tanács
feladatát és szerepkörét?
Mi, akik a csúcson cselekedtünk és gondolkodtunk, kezdettől (1989) fogva tudtuk, hogy a legtöbb,
amit a délvidéki magyarság magának kiharcolhat, az
a személyi elven alapuló autonómia, amelynek politikai megtestesítője, kifejezője és irányítója a Magyar
Nemzeti Tanács kell hogy legyen. Tudtuk, hogy nagyon rossz körülmények között évtizedeken keresztül
tart majd a „harc”, s ezért figyelmünket mindig az kötötte le, hogy az eredeti cél ne mocskolódjon be: mi a
magyar nemzet része vagyunk Szerbiában; úgy kell
cselekednünk, hogy az is maradjunk mindvégig.
Tudtuk, hogy a magyar nemzeti kisebbség is gazdasági érdekeiben ellentétes akaratú emberek közössége. Tudtuk azonban azt is, hogy a nemzeti érdek
közös, mert a nemzeti elnyomás és kizsákmányolás
mindenkit: kit kevésbé, kit jobban, de sanyargat és a
jövőt naponta fenyegeti. A magyar politikai szerepvállalást csakis olyan magyarok képviselhetik, akiket nem
fizetnek le, nem vesztegetnek meg sem aprópénzzel,
sem fotellel. A magyar nemzethez tartozás érdeke az
az erő, amely az ellentétek között harmóniát teremt,
egy rendező szabályzó erő, amíg létezik nemzetiségi
elnyomás. A Magyar Nemzeti Tanács az a testület,
amely nemzeti érdekeket harmonizáló, szabályozó,
mindenekelőtt kezdeményező minden elnyomó  szándékkal szemben.
A Magyar Nemzeti Tanács szervezeti keret a magyar nemzeti kisebbségi kezdeményezés számára
elsősorban az oktatás, művelődés, tájékoztatás és
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nyelvhasználat terén. Messze fogja azonban hallatni
tiltakozó szavát a gazdasági elnyomás területén is, feltárja, rámutat, kifejezi a gazdasági elnyomás minden
okát. Az elnyomás elnyomókból és elnyomottakból
tevődik össze. E tekintetben addig nem lesz megbékélés szerb és magyar között, amíg okait politikailag
nem küszöbölik ki.
A Magyar Nemzeti Tanácsnak különösen nagy
szerep jut egy olyan korszakban, ahol a magyar
nemzeti kisebbség jogait sárba tiporják, mind egészen mostanáig. Jogilag is megfogalmazott céljai
között kell, hogy legyen a gazdasági és minden más
jellegű elnyomás felszámolása. A Magyar Nemzeti
Tanácsnak tehát magyar közösséget formáló szerepe van. Nem jogi csodaszere a magyar megmaradásnak; de számol a szerb nacionalizmus erejével,
de ellenáll neki minden rendelkezésre álló politikai
eszközzel.
A Magyar Nemzeti Tanács konfliktuskezelő a szerb
és magyar, a magyar és magyar érdekütközésben.
A Magyar Nemzeti Tanács tevékenységének
végső határa
Tudtuk, hogy nem léphetünk ki a szerbiai jogrendszerből. Világos volt előttünk, hogy a fennálló
országhatárt tisztelni kell. A hatalom iránt lojálisnak kell lenni, Szerbiában élünk. Tudtuk azonban
azt is, hogy Szerbiában a mindenkori hatalommal
nincs egyezkedés és engedékenység. Mi magyarok
vagyunk, és akaratunk ellenére vagyunk ebben az
országban, leigáztak bennünket. Magyarnak lenni
tehát ebben az országban nemcsak tudati állapot,
hanem érdek; az egyes magyar ember, ha bármelyik szükségletét, tulajdonságát, hagyományát, magatartását stb. meg akarja tartani és ki akarja fejezni
azt, a magyar közösséghez kötődés nélkül képtelen
érvényesíteni.
A Magyar Nemzeti Tanácsnak tehát a délvidéki
magyarság közösségbe tömörülő érdekeit kell kifejezni, elmélyíteni.
A „magyarnak lenni és megmaradni” érzését, akaratát és tudatállapotát minden létező politikai eszközzel ki kell kényszeríteni. Ennek fő letéteményezője a
Magyar Nemzeti Tanács kell hogy legyen. Amit nem
tiltanak a szerb törvények, azt már most alkalmazni
kell a megmaradás érdekében.
Ma a Magyar Nemzeti Tanács céljainak a folyamatos hamisítása történik a gyakorlatban. Állalmilag
hamisított pénzért árulják, kiárusítják a kisebbségi közösségi érdekeket.
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A Magyar Nemzeti Tanács
a szerb jogalkotás bűvkörében
Ha államilag hamisított valutával fizetnek a magyar
kisebbségi közösségi érdekek kiárusításáért, úgy a
Magyar Nemzeti Tanács a gyakorlatban egyetlenegy
magyar érdek érvényesítését sem fogja tudni kikényszeríteni jogi eszközökkel.
Látszólag nagylelkűek voltak a szerbek a jogalkotási téren, amikor a Magyar Nemzeti Tanács létrejöttét, létrehozását engedélyezték. Gondoskodni fognak
azonban arról (más törvények és jogszabályok sokasága segítségével), hogy a Magyar Nemzeti Tanács
egyetlenegy jogi aktusa ne legyen érvényesíthető
vagy kikényszerítő erejű.
„Így szokott ez lenni” – mondaná Voneguth amerikai író. Tegyük hozzá, de csak akkor, ha elkorcsosult,
törpe jellemű emberek játszanak közéleti szerepet, fel
sem nőttek a közéleti szerephez.
Könnyen megtörténhet, hogy a szerbek néhány
éven belül a Magyar Nemzeti Tanács egész tevékenységét kutyakomédiává változtatják, nevetséges
szintre degradálják. A szerb értelmiségi közvélemény
továbbra is nacionalista, soviniszta mozgalmakra inspiráló. (Ha jövőbelátó távcsöve lenne és belelátna a
2100. évbe, azt hiszem észlelné, hogy amit cselekszik, messzemenő következményekkel   jár a szerb
nép jövőjére nézve).
Ismerjük a politikai természetüket, tudjuk, hogy
mihez kell tartani magunkat: audi, vidi, face – si vis
viverein pace. A nacionalistákból könnyen lesz fasiszta. A szerb gyakorlat bizonyította.
Igazságos jog és a Magyar Nemzeti Tanács
Az már biztos, hogy a Magyar Nemzeti Tanács
olyan jogszabályokat lesz képes alkotni, amihez a
szerbek sohasem fogják biztosítani az anyagi alapot.
Nem lesz tehát jogi biztosítéka egyetlenegy magyar
kezdeményezésnek sem a szerb önkénnyel szemben. Ha nem törvénnyel, úgy kormányrendelettel, ha
nem kormányrendelettel, úgy miniszteri rendelettel, ha
nem miniszteri rendelettel, úgy az ellentmondó önkormányzati rendeletek sokaságába fogják belefojtani a
magyar kezdeményezéseket. Az önkormányzati döntések és rendeletek száma megszámolatlanul óriási,
törvényes és törvénytelen is, sőt alkotmányellenes.
Ezek mint az inda, mint a lián, mint a tarack gyökérzete átszövik a jogrendszert. A gyorsuló mindennapi
élet pedig nem engedheti meg azt, hogy a társadalom, az állam „állandóan a köldökébe bámuljon”. Mire
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elfogadják a nemzetiségi jogi keresetünket s megállapítják, hogy az előtte tornyosuló akadályok valóban
törvénytelenek  voltak – a kereset okát vesztetté válik.
Az intézkedést (vagy jogszabályt) módosítják, de mindig megkésve. De hiszen az is a cél: semmi ne történjen nemzeti kisebbségi téren.
A Magyar Nemzeti Tanács jogképessége
A Magyar Nemzeti Tanács jogalkotásának alkotmányos, törvényes alapja lesz. Jogalkotással is bíró
testület lesz, csak a legfontosabb jogszabály és a
hozzá kapcsolódó intézkedés fog hiányozni: pénzt
nem fog kapni; fulladjon bele a jogaiba.
Jogszabályokkal is lehet légvárakat építeni. Ezt
fogja tenni a Magyar Nemzeti Tanács. Egyetlenegy
jogszabálya sem lesz összhangban a szerb társadalom realitásaival (pedig lehetőségei sokszorta nagyobbak, mint a szűkmarkúsága a magyarokkal szemben,
minden be fog igazolódni és meg fog mérettetni a következő évszázadban).
Sajnos, nincs politikai akarat szerb részről a Magyar Nemzeti Tanács célkitűzéseinek érvényesítésére. Jogképességének a határa: költségvetési hiányra
hivatkozás, a fejlesztési és pénzügyi tervek kényszerítő ereje stb.
Minden szónak egy a vége: az önpénzelésre utasítás fog történni. A jogképesség halála a pénzelési
nehézségekre való hivatkozásban lesz. A porhintés
dolga a politikára marad: a világban mindenkinek
vannak nehézségei – mindenkit érint a pénzügyi megszorítás; válság! „Nehéz időket élünk”. Csakhogy az
adófizető magyarok adóból a mások (üres) zsebükből
pedig a saját szükségleteiket kényszerülnek pénzelni.
A magyarok ellen állandó gazdasági megtorló intézkedések vannak érvényben. (a befizetett adóból morzsákat juttatnak vissza).
A Magyar Nemzeti Tanács állítólag vagyonnal,
vagyon iránti felelősséggel és kötelezettségekkel fog
rendelkezni – de nem lesz pénze még a saját a vagyona működtetéséhez sem.
A Magyar Nemzeti Tanács
képviselőinek cselekvőképessége
A Magyar Nemzeti Tanács jogképességével elfogadhat jogi aktusokat, de cselekvőképessége egyenlő
lesz a nullával. Hasonlóképpen beválasztott képviselőinek is a cselekvőképessége nulla. Könnyű szerezni
jogképességet, nehéz cselekvőképessé tenni. A képviselők megbízatása és az irántuk tanúsított elvárás

egyenlő lesz a nullával, mert cselekvésképtelenek
lesznek. A Magyar Nemzeti Tanács mint jogalany rendelkezni fog:
ügydöntő szervvel (képviselő-testület),
ennek végrehajtó szervével,
elnökkel, aki képviseli a magyarokat a szerbek
szemében és az állammal szemben.
Lesznek képviselői, akiket azért választott meg a
„nép”, hogy valamilyen részérdekeket érvényesítsenek, valójában cselekvésképtelenek lesznek a választók szemében és tevékenységük szempontjából.
Ha odatartják a markukat a magyarországi adófizetőhöz és kincstárhoz, korlátozott cselekvőképességük
lesz az anyaországgal szemben. Lesznek jogaik és
kötelezettségeik. A kisebbségi magyar közösséggel
szemben azonban ez a felelősség csak virtuális (nem
a délvidéki magyar befizetett adóját származtatják
vissza különböző szolgáltatások formájában).
Teljes cselekvőképtelenségük éppen abból ered,
hogy a magyar adófizető polgár iránti kötelezettségük
nem közvetlen, nem a délvidéki magyar adófizető polgár pénzével kötelesek elszámolni maradéktalanul,
az utolsó paráig. Amikor pedig a szerbek, hivatkozva
a rendkívüli állapotra és nehézségekre, azt mondják,
hogy „nincs pénz”, beáll a teljes cselekvésképtelenség. (A magyar polgár már adózott, ki tudja hol az
adója? Nem fog talán külön is a zsebébe nyúlni?)
A Magyar Nemzeti Tanács elnöke pedig nem fog
talán lázadni és lázítani? Mindenkit megértésre szólít
fel! A megértést meg fogja kapni, már százszor sikerült megvalósítani ezt a forgatókönyvet! Végtére is, az
elnök tartozik a „legnagyobb” lojalitással a szerb állam
iránt!
A Magyar Nemzeti Tanács képviselőinek
a felelőssége a magyar közösség iránt
A Magyar Nemzeti Tanács a szerb állam gyámsága, gondnoksága alatt áll. Képviselői hol korlátozottan, hol teljesen cselekvésképtelenek. Az állam nem
fog többé karhatalmi vagy politikai erőszakot alkalmazni a magyarokkal szemben. A jövőben elég lesz a
jogszabályok kényszerítő ereje is.
A Magyar Nemzeti Tanács részéről kevés jogsértés fog történni a szerb jogrendszerrel szemben. Nincs
miért„Se pénz, se posztó”. Nem lesz vagyona, döntési
köre, reális jogképessége, cselekvőképessége. Miért
történne akkor jogsértés?
A Magyar Nemzeti Tanács képviselőinek jelentős
részét szerb pártok javasolták, de a többiek is gyámság-gondnokság alatt vannak. Ne legyen illúziónk: a
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szerbek ki fogják kényszeríteni megválasztásukat becsapással, hazug ígéretekkel.
S hogyan fognak a szerbek gyámsága-gondnoksága alatt levő küldöttek viselkedni a Magyar Nemzeti
Tanácsban a magyar közösségi érdekekkel szemben? Milyen a magyartudati állapotuk? Íme:
– egy részük közvetlenül, tudatosan kiszolgálja a
szerb nemzeti érdekeket; rosszhiszemű és gyanakvó
minden magyar kezdeményezéssel szemben,
– szándékos magatartású, de saját egyéni érdekeit
nézi és érvényesíti közvetve a szerbek segítségével;
közömbös a magyar közösség iránt,
– gondatlan-felelőtlen magatartású, de „tevékenyen” tudja ugyan, hogy nem szolgálja a közösségi

érdeket, de imponál neki a közösség „képviselete”.
Voltaképpen karrierista,
– gondatlan magatartású, nem akar tevékeny lenni
a Magyar Nemzeti Tanácsban, de láthatatlan erő beválasztja. Haszontalan, cselekvésképtelen, a magyar
közösség szempontjából felesleges. A szavazógépezet „nélkülözhetetlen eleme”.
Mindez a magyarellenes szerb nacionalista,
soviniszta politika terméke. Végső ideje lenne,
hogy a jószomszédság képmutatása helyett az
igazi segítőkész, a pozitív diszkrimináción alapuló
jószomszédság kapjon helyet, mert csak ez viheti
előre a kisebbségi közösség problémáinak a megoldását.
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