Kulturális autonómia é s országgy lé si ké püselet
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- A magyar-horvát legmagasabb szint tárgyaláso,
kat konstruktí V, ió szellem lé gkör jellemezte. Í gy vo]t
eld

idl LdI í r,1,,Z,.relröl.i lalál o,"\olone,dmo.tani köztársasági elnöki megbeszé lé seken is Ennek
ugyanú gy örülnek a í na€
yarországj howátok mjnt a

horyátországi magyárok. hiszen mindannyjunknak jó,
ha a ké t ország Vezet i baráti ]é gkörben tárgya]nak az
ket is é rintó ké rdé sekr l
- Tudotllás|m szelint Ön is ré szt vesz a Magaar-Hanát

Karná uköxiy€qaes Bizottsáqi ülé seken. Melqeh azoh a té rnáh,
amiftel a yegaes Bizattság idei ülé sé k szarqalmazni f\g?
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mé nyt, ame]y ió alapul szolgál a Ma€
yarországon é l
hoí vátok é s a Hoí vátországban é l magyarok gondjaj-

nak megfelel kezelé sé reAZ idei vegyes bizottsági
ü|é sen iavasolni fogom a Pé csi HoNát oktatási KöZpont kié pí té sé t,a kulturális autonómia felté teleinek
]ogi é s anyaci garanciáinak biztosí tását, a ré gj hiányt
pótoló magyar-horvát é s horvát,magyar szótár kiadá5át Örömteli, hogy az idei magyarhorvát kormányszint tárgyalásokon js hangsú lyozták a szótárok kiadásának fontosságát,
- Haqaan k&ül az oazágls Honát Önhornánazal a h:dzelq hazai palamenti választásokfi?

országos önkorrnányzatunk mint a hazai horyátok ]egelismertebb politikai admini5ztratí V szewezete
sainos, most sem ké szülhet a parlarnenti ké pvise] ,"l",z'",o',a E,1,1eI l dg]dl;/dld ndg]ol egy:"elü
szeNezetileg nem vágyunk, nem lehetünk é rdekeltek a
Vá]asztásokon, Annak ellené re fennáll ez a saináIatos
helyzet, hogy a Kisebbsé i€ Törvé ny 1993 óta €
arantálhozzá alanyi jogon a hazal nemzetisé gek oria - mé €
sZággyÚlé si ké pViseleté t A Választáson termé szetesen
a hazai horvátok is Urnák elé iárulnak é s me€
€
y z dé sük szerint ádják le szavazataikat - remé lern miné l
nagyobb számban,
- Mié l1 em bimhault elelend nek az eltelt tí z é v a hazai
hemzetisé qek pa amenti hé pviseLeté t szavatoló törré na vé grehaitására?

A ké rdé sre e€y mondatban lehet Válaszolni. A
parlamentj páftok ré szé r l hjányzik a poljtikai akarat,
vagyis - ú gy t nik fól - igazán egyik párt sem kí vánia
o,\/;ggvJ e,,-ndndj Un-hoz iLlla,r jd n-agyd-or5zdg]
kisebbsé geket, fu e]mú lt tí z esztend nek ezt a deficit,
yarázni. A jöv t lehet kü]é t sokfé leké ppenIehet ma€
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lönböz
konklú ziók alapián alakí tanj, s ez nern ]ehet
közómbös a nemzetisé gi politjkában sem, Az szinte
é s feilett demokráciákban az általános embeí i iogokat
nern lehet é s nem szabad elválasztani a kisebbsé gi iocok biztosí tásától Egy állam politikáiának taftalmát
é s rnjn sé gé l a nemzetisé gekkel kapcsolatos tórekvé sei is jellemzik, Ezé rt é rthetetlen számomra a politikai
pártok,,hozzáállása", az hogy az anyagiakban sokkal
nagyobb biztosí té kokat köVetel kisebbsé gi önkormányzati rendszer mellett, mié rt nem lehetetl enny]
jd alatt politikai konszenzusl kialakí tva a hazai ki-

sebbsé geket országgy lé si ké pViselethez juttatni.
Nem lenne szabad megengedni, hogy a nemzeti ki,
sebbsé gekre Vonatkozó helyes é s európai normákkal
egybees dönté s, rendelet vagy LörVé nyclkk Vé grehajtása, ilyen hosszú ideic hú Zódion Ez egyé bké nt nem
használ az orszá€ megí té lé sé neksem,

,

lsmert, fuga az n által iránaí tall Óhharmánqzat é leh jál
a kisebbsé gi kulturáIis autohónia kié pí té sé be. vóIemónqe suint mi a í Okl\sabb equ kisebbsé g é leté ben a jö6]e sumpanljábóI:

a hullurális autanónia, vaga a kisebbsé gi ké pvi,elet a tör-

ré nahazdsba ?

- É rtem a ké rdé sben reil cé lzást, é s a vá]aszom az
hogy a ké t do]got nem lehet egymástóI k lón vá]aszldn, \elé Tenypr szé rir| ó li\ebb-egj onkolr;l,/"tiságnak - de megkockáztatorn: a parlamenti ké pviseletnek is - csak akkor van é rtelme. ha áz é í intett kisebbsé g megfelel inté zmé nyi hátlé rrendszerrel ren,

delkezik A hátteret pedig a kisebbsé gek inté zmé nyei
adiák: aZ óVodák, aZ iskolák, a szí nház, á kutatóinté zet,
vala,
a bázjsmú zeum, a báziskönyvtáí az olVasókörök
mint a különböz
sportkö
rö
k,
civil
és
kUltú rcsoportok,

Vallási közössé eek, Ezek fenntartása adott esetben
megalakí tása lé trehozása is,, a m ködteté s é s konk,
ré t proglamokkal Való ellátás ie]enti számunkra a kul,
turá]is autonómlát AZ egé szsé ges jöV ké ppe] rendel,
kez kisebbsé gnek csak ez lehet a cé lia Ett ] senki,
nek sem szabad megijednie, mert a kulturális autonó,
mia aZ adott kisebbsé g é s á löbbsé gi nemzet között
za]ló ecé szsé ges,türelmes é s megé rt párbeszé den
alapszik AZ ilyen irányú politizálással nem elszigetel dniakaí unk, a tevé kenysé günk nem irányul senkié s
semmi ellen sem A mi cé lunk ebben a megváltozott
Világban: meg í jzni az anyanye]Vünket, gyakorolni a
Vállásunkat gazdagí tani s ápolni a kU]tú ránkat, er sí ,
tenj nemzetj óntudatunkat, sikeresen bekápcsolódni
a határon átnyú ló té rsé gek eazdasáei, tuí isztikai s
más egyé b nemzetközj kapcsolatokba. Í gy akariük gaz,
da€
í tanj magunkat é s az országot is Az ilyen cé lók jelent sé gé t é s cé lszer sé gé tmár Szent ]stván király is

belátta sok é vszázaddal koráb,
ban,. Ké rdé sé retehát aZ a vá,
laszom hogy a kullurális autonómia kié pí té sé nekjogi é s
anyagi gaIancláinak töryé nyi
bizrosí tását tanom a iöV nk
szempont jából a legfontosabbnak ám termé szetesen nem
mondhalunk le a törvé nyhozási
ké pviseletr l sem, ami a kulturális autonómiának szerves ré sze, Remé lem, hogy az áprilisban ú ionnan válásztott magyar
országgy lé s ú gy módosí tja
rnaid a Kisebbsé gi é s a Válasz,
tóiogj TöNé nyt hogy 200ó-ban
máí a ké pvisel Választásokban
n kitünteté ssel is é lismeri á klmagásló
Az orszásos Horvát Öí kormányzat mindé . é vb€
a magyarországi horvátok is é r_ eredné nyé ket elé rt pedagóausokat, ú iságí rókat, é s nás kultu.ális területeken dolgo(bal.óll dl, Karagics Mihály a 200l-bé n kitüntetettek eBy .soportiával:
dekeltek lesznek, hogy saiát ie- zókát, A ké pen
osztrogoná.z Józseffel, a Mágyarországt Horvátok szövetsé ge elnóké vé l, Paynits Fe]ö]tükre adhatiák a szavazatairenc.€
!, a kópházi iskolá nyügalmazott lgazgató|ávalé s Kollársztánkó nyugalmazott ,likat Addi€ is azonban a kisebbsé gi iogállásUnkból adódóan a
hazai hoNátság köZössé gké nt nem csatlakozik egyet- csak je]enté ktelennek t n ré sz is -, a kisebbsé gek
mé gsem é lhetnek
len poljtikaj párthoz sem.
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Bí zom abban hogy a 200ó,ig a hazai kjsebbsé gekre VonatkozÓ egyes törvé nyek, rendeletek nem maradnak csupán a iogszabályok szintjé n é s nern kerülnek a
be nem Váltott í gé í etekkaregóriájába Remé lem hogy
a legfontosabb inté zmé nyekm ködteté sé t, a kultuí á,

lis autonómia kié pí té sifelté telelnek biztosí tá§át tör,
Vé ny fogia szabá]yozni ElVáriuk továbbá, hogy a poli,
tjkai pártok Vé gre konszenzusra jussanak a hazái kisebbsé gek parlamenti ké pviselete tekinteté ben is,
mert sernmilyen emberarcú po]itika szerint nem ielenthet gondot, ha egy öntudatos é s é letké peskisebbsé g politikai iogokat követel EZ termé szetes é rzé s é s igé ny, amely az adott kisebbsé g státuszának
társada]mi helyzeté nek logjkU5 köVetkezmé nye cond
csak akkor Van e jogok körül ha a papí rra szé pen ]eí lt
é s az általános emberi jogok szellemé ben biztosí tott
]ehet sé gek egy ré szé vel- legYen bár piciny, látszatIa

Termé szetesen, igen, Reí né lem,hogy az el Z

Vá,

lasztásokhoz hasonlóan ezú ttal is eredmé nyesek Ie-

szünk, Az országban jelenleg hetvenné gy holvát önkormányzat m kódik, A hoNátok ezt a rendszert elfogadták
é s nyolc é v alatt e€
yetlen önkormányzatunk sem sz nt

meg A ie]enle€ m köd
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