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MATUSKA MÁRTON 

Ez az a nap 

Mit kíván a magyar nemzet a Délvidéken? 

2006. március 15-ére 

Ez az a nap, amikor 158 évvel ezel őtt a magyarok 
megfogalmazták, mit akarnak. 

Mit kíván a magyar nemzet? 
Bizony mondom, felel ős magyar ministeriumokat Bu-

da-Pesten. Nemzeti kormányt. Amilyen a franciáknak van 
Párisban, a németeknek Berlinben, a lengyeleknek 
Warsavában. Minden népnek és nemzetnek kell legyen a 
saját hazájában. 

Mit kíván a magyar nemzet a Délvidéken? 

Felel ős Magyar Nemzeti Tanácsot. 

A szerb kormány létrehozott egy ilyen nev ű  intézményt, 
amelynek az illetékesei a legfontosabb magyar kérdése-
inkrő l azt nyilatkozták, hogy azokban ők nem illetékesek. 
Nem illetékesek, ennek ellenére ragaszkodnak ehhez a 
szervhez, benne a szerb kormány által rájuk ruházott 
funkcióhoz. A délvidéki magyarok általános véleménye el-
lenére. 

Mint tapasztaltuk, a délvidéki magyarok nem voltak jo-
gosultak e szerv létrehozásában. Csupán néhány kivá-
lasztott személynek van beleszólása. 

Március 15-én, a magyar szabadságért vívott küz-
delem nagy emléknapján emlékezzünk a XIX. század 
legnagyobb magyarjaira, dics ő  h ő seinkre, akiket ma  

ünneplünk, akik 1848-ban meg tudták fogalmazni, 
mi kell a nemzetnek ahhoz, hogy nemzet maradjon. 
Tanuljunk t ő lük, hogy mi is meg tudjuk fogalmazni, 
amire a XXI. század legelején nekünk van szüksé-
günk. 

Mit kíván a Délvidék magyarsága? 

Nemzeti intézményt, magyar önigazgatási testületet, 
amelyet mi magunk hozunk létre. Minden délvidéki ma-
gyar a saját szavazatával. Negyvennyolcas eleink ezt úgy 
mondták: „Törvény el ő tti egyenl őséget". Mi azt mondjuk: 
a nemzeti tanács megválasztásában törvény el ő tti egyen-
lőséget. 

A délvidéki magyarok által létrehozott Magyar Nemzeti 
Tanács felett nem állhat a szerb kormányf ő . 

A mindannyiunk által létrehozott nemzeti tanácsnak 
mindannyiunk érdekeit kell képviselnie. 

Az így létrehozott majd illetékes lesz a legfontosabb 
magyar ügyekben. 

A magyar autonómia szerve lesz. 
Őszre meg kell újítani az illetéktelen szervet. Ne hagy-

juk, hogy ellenünkre maradjon, s továbbra is illetéktelen 
maradjon. 

Kedvezőbb politikai lehetőségünk nem volt Trianon 
óta. 

A magyar választói névjegyzéken szerepl ők szavazata-
ival hozzuk létre az igazi Magyar Nemzeti Tanácsot. 

Most vagy soha! 
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