
Korhecz Tamas reflexi6ja
az elhangzoffakra

Eloszor is, sajnos, nemi nyugtalansaggal es kiabran-
dultsaggal kell fogadnom, hogy annak ellenere, hogy
megkertem ajelenlevoket, pr6baljunk azzal foglalkozni:
mikent, milyen m6don, milyenosszetetelben kellene
Ietrehozni es milyenjogkorokkel kellene ellcitnia nem-
zeti tanacsunkat, a felsz61al6kketharmada tovabbra is
kizar61ag a torveny minositesevel, az elfogadott va-
lasztasi rendszer biralataval foglalkozott.
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Termeszetesen ez mindenkinek a szivejoga, es sem
en, sem az elnok16ezt nem vitathatja el, csak tovabbra
is azt hiszem, hogy ez sehova se vezet. Nem azert, mert
ez a valasztasi rendszer 16keletes, s nem azert, mert egy
16rveny megvaltoztathatatlan. Egy 16rvenynem abszo-
lut id6kre meghozott torveny, s en is bizom benne,
hogy belMhat6 id6n belli! a tapasztalatok alapjan, felis-
merve a hianyossagokat, megpr6baljuk a legdemokrati-
kusabb m6don az arra e16latott eljarassal ezeket orvo-
solni. TehM ezt senki sem vitatja, de realisan erre csu-
pan evek mulva keriilhet sor...

Egy torvenyhoz6i eljaras hosszUideig tart, ez a 16r-
veny is a tervezett6l az e1fogadasigmajd egy evig ke-
szult, annak ellenere, hogy teljes er6bedobassal dol-
goztak rajta, s annak ellenere, hogy ezt az Eur6pai Ta-
nacs is megkovetelte. TehM csak egy-ket ev mulva
gondolkodhatunk azon, hogy rnilyen m6don valtoztas-
suk meg ezt a torvenyt. Addig viszont a 16rveny nem
csupan elfogadhat6 vagy nem elfogadhat6, hanem ko-
telez6 rank nezve is, es minden allami szerv reszere
ebben az orszagban. A 16rvenynem arr6l sz6l, hogy mi
ezt szeretjuk vagy nem szeretjuk, akarjuk-e alkalmazni
vagy nem alkalmazzuk. Ez arr6l sz6l, hogy most ilyen
16rvenylinkvan.

A masik nagyon follies informaci6t azzal kapcsolat-
ban szeretnem onokkel kozolni, hogy altalanos valasz-
tasok lesznek. Egyetlen egy valasztast sem irtak ki ed-
dig, arra vonatkoz6an, hogy lesz-e szovetsegi valasz-
tag, f6leg mar szeptemberben, gyakorlatilag senkinek
sem lehet megbizhat6 inforrnaci6ja. Az egyetlen egy
valasztas, ami va16szinu, a szerbiai elnokvalasztas,
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amelynek semmilyen, de semmilyen koze nines az
elektori valasztashoz es a kisebbsegi nernzeti tanaes
megvalasztasahoz.

Ezenkiviil pontositani szeretnem azt, hogy a tOrveny
nem latja e16,hiszen ez termeszetesen alkotmanyellenes
lenne, hogy allami hataskoroket miniszteri rendelettel
atruhazzanak a nernzeti tanaesra. Hat6sagi jogkoroket
kizar61ag torvennyel, amennyiben koztarsasagi jogko-
rokr61 van sz6, illetve a vajdasagi kepvise16hazrende-
letevellehet atruhazni. Egyeb szabalyzattal, rendelettel,
kormanyrendelettelnem lehet hataskoroket atruhazni...

Az elektori gyiilesnek egyetlen egy feladata van,
egyetlen egy jogkore, ez a nemzeti tamies megvalaszta-
sa. Ezen kiviil az elektori gyiilesnek semmilyen hatas-
kore nem lehet, es nines is.

Vegezetiil azt hiszem, hogy Torok ur gondolatme-
neteben egy nagyon veszelyes szal huz6dik. Amikor azt
mondja, hogy pr6baljak meg figyelmen kiviil helyezni,
vagy paranesuralmi sz6val megkerd6jelezni azt, amit
maguk a magyar polgarok Omoraviean kivannak vagy
eldontenek. Ez enszerintem egy roppant veszelyes gon-
dolatmenetnek lehet a kezdete, hiszen ebben az esetben
eljutunk acta, hogy nem az a fontos, amit a vajdasagi
magyar kozosseg akar, hanem az, amit valaki meghata-
roz, j6nak tart valamely kozosseg szamara. Tehat nem
az a fontos, hogy mi hogyan gondoljuk, hanem az, hogy
valaki fentr61meghatarozza, hogy mi a j6, mi az igazi
magyar erdek. Ett61 esak egy lepes valaszt el addig,
hogy kimondjuk: az allam mondja meg, hogy mi a j6 a
kisebbseg szamara, s eljutunk a paternalizmus es a dik-
tatura legsotetebb vizeire. En azt mondom, hogy ha ez
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a kozosseg ugy dont, bogy nem kenenek neki kisebbse-
gi jogok, ha ugy dont, bogy nem ken neki auton6mia,
ha ugy dont, bogy nem ken neki az anyanyelve, ha ugy
dont, bogy nem ken neki a neve, akkor ez ennek a ko-
zossegnek es tagjainak a szive-joga. Es mindeD ettol
eltero gondolat, intezkedes melyen antidemokratikus
lenne.


