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ANDRÓCZKY CSABA 

Kísérlet a közösségépítésre 

A bácsfeketehegyi autonómiatanácskozás bevezet ő  szövege 

Arról az alapállásról nagyon nehéz lesz eredményt elémi 
ezen a tanácskozáson, amely azt mondatja velünk, hogy úgy 
a jó, ahogy eddig csináltuk. Nyilván mindannyian tehetünk ar-
ról, hogy idáig fajult a dolog, bármi is történt ez ideig. Mi azt 
javasoljuk, hogy ez a tanácskozás szigorúan csak az autonó-
mia témakörével foglalkozzon, egyébként is ez az összejöve-
tel arra nem elég, hogy az összes problémát kibeszéljük. 

A több éves civakodás, az értelmetlen egymás-
nakfeszülés következménye az, hogy az autonómia kér-
dése mára marginalizálódott, sajnos egy-két politikus sze-
mélyével azonosították. Ahogy a délvidéki magyar politikai 
pártok, illetve az ezekben a pártokban politizáló szemé-
lyeknépszer űsége csökken, úgy az autonómia iránti biza-
lom is egyre kisebb. Ennek végzetes következményei le-
hetnek, ugyanis minden közösségnek kell, hogy legyen 
néhány olyan célkit űzése, amelyet minden felel ős közéle-
ti szereplő  mindenféle érdektő l függetlenül felvállal. 

Ne áltassuk magunkat, autonómiát nem fog tudni egyik 
vagy másik párt kiharcolni nekünk, azt csakis a délvidéki 
magyarsággal közösen lehet véghezvinni. Ezért mondja 
azt a Civil Mozgalom, hogy szélesíteni kell azoknak a kö-
rét, akik a saját csatornáikon keresztül népszer űsíthetik az 
autonómia ügyét, hogy minél több közéleti szerepl ő  egy-
mástól függetlenül is megnyilatkozhasson ebben a kér-
désben, hogy nagyobb mozgósító er ővel bírjon az ügy, 
végső  soron, hogy az autonómia kérdése visszanyerje hi-
telét. De ehhez egy nagyobb legitimitással rendelkez ő  au-
tonómiatervezetre van szükség.  El  kell érnünk azt, hogy 
egy interaktívabb közélet teremtődjön meg, hogy az auto-
nómiatervezetet ne egymás ellenében, hanem egymással 
közösen dolgozzuk ki, közösen képviseljük. Ami a mosta-
ni tanácskozást illeti, a Civil Mozgalom nevében én arra 
kérek mindenkit, hogy őszinte, higgadt és els ősorban 
szakmai kérdésekrő l folyjon a beszélgetés. 

A Civil Mozgalomban egyébként mi úgy látjuk, hogy a 
nemzetstratégia hiánya, a konszenzuális modell és az au-
tonómiára alapozott közösségépítés ellentmondása a 
pártok közötti konfliktus valódi oka. Ezért gondoljuk úgy, 
hogy elsősorban ezekrő l a kérdésekrő l kell beszélni, 
mert igazából ahhoz, hogy el őbbre tudjunk lépni, ezekre 
a kérdésekre kell nyílt, őszinte választ adni. 

A pártok levelezésébő l kitűnt, ahhoz, hogy leüljenek 
egymással tárgyalni, egy pártoktól független, semleges 
kezdeményezés kell. Sikerült, elértük: a pártok leültek 
egymással tárgyalni. 

A következő  lépésben egy másik lehetőséget is kíná-
lunk annak érdekében, hogy a pártpolitikai vívódás köz-
vetlenül ne befolyásolhassa az autonómia ügyét. A mára 
kialakult negatív/elutasító hozzlls helyett, hozzunk lét-
re egy népszerűsíthetőbb tervezetet. Véleményünk sze-
rint ezt csakis egy módon tudjuk érvényesíteni, ha a négy 
magyar párt mellett független civil szakért ők is részt vesz-
nek ennek az új koncepciónak a kidolgozásában. Tehát 
először is kell egy szakértő i bizottság, egy olyan bizott-
ság, amelyben helyet kapnak a civil szféra képvisel ő i is, 
független szakértők elsősorban, másrészt viszont kelle-
nek m űhelyek, mert ahhoz, hogy a szakért ő i bizottság jó 
munkát tudjon végezni, el őtanulmányokra lesz szüksége. 
A szakértő i bizottság feladata lesz meghatározni azt, hogy 
konkrétan milyen kutatásokat kell elvégezni, illetve a már 
meglévő  tanulmányok közül melyeket kell rendelkezésé-
re bocsájtani. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert a tapasz-
talatok azt mutatják, hogy nincs két egyforma autonómia, 
mindegyik hely, mindegyik körülmény bizonyos szem-
pontból egyedi, ezért ennek függvényében nekünk is fel 
kell mérnünk a lehetőségeinket, fel kell mérnünk a délvi-
déki magyarság gazdasági, demográfiai helyzetét és még 
nagyon sok minden mást ezen kívül. Továbbá a Civil Moz-
galom azt tanácsolja, hogy miután a szakért ő i bizottság 
elvégezte ezeket a feladatokat, fogadja el egy lehetséges 
autonómiatervezetnek a munkaváltozatát, a munka továb-
bi részét, a politikai-szakmai tárgyalásokat viszont Buda-
pesten folytassa le. Az elhangzottakból is látszik, nagy 
munka vár ránk, nincs id őnk tétovázni. 

Még csak egyetlenegy gondolatot szeretnék elmonda-
ni, többek egybehangzó véleménye szerint is, a dél-tiroli 
autonómia sikerreceptje három lényeges tényez őn nyu-
godott: A SAJÁT IDENTITÁS MEG ŐRZÉSÉNEK AKARA-
TÁN, A POLITIKAI EGYSÉGEN ÉS AZ ANYAORSZÁG 
TETTERŐS TÁMOGATÁSÁN. Ebb ő l kettő  a magunk fele-
lősségén múlik! 

Bácsfeketehegy,2006. február 25. 
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