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v arady Tibor reflexi6ja
az elhangzoffakra

Koszonom szepen az ismetelt sz6lasi lehetoseget.
Hadd mondjam el, bogy en nem csodakat es vilagmeg-
valtast vartam ettol az osszejoveteltol. Szerintem ennek
az osszejovetelnek ertekei es erdemei vannak.

Azt hiszem, j6, bogy elkezdtiink beszelgetni, es j6
lenne ezt folytatni is. Nem mindenben ertettiink sz6t,
talan ebben is elore tudunk lepni.

En azt hiszem, bogy az a koriilmeny, bogy sokan
elegedetlenek a jelen tOrvennyeltulajdonkeppen egesz-
seges. Meg is mondanam, bogy gondolom ezt. HaU-
gattam peldaul Szloboda Janost, aki a penz jelentosege-
rol beszel. Ez hozzam nagyon kozel aU6. Amikor a
tOrveny alakult, akkor - mint nagyon sokan masok,
jelenlevok, nem jelenlevok - alkalmam nyilt arra, bogy
velemenyt nyilvanitsak, es persze megpr6baltam vala-
mifelekepp meggyozni embereket, velemenyiiket alaki-
tani. Az egyik dolog, amit nagyon szorgalmaztam, az,
bogy legyen a torvenyben egy olyan szakasz, amely a
nemzeti kozossegeknek a sajat ad6-hozzajarulasukhoz
merten biztositson esz~ozoket. Es mivel az ad6-
hozzajarulas Vajdasagban koriilbeliil a letszammal azo-
nos, ez azt jelenti, hogyha Vajdasagban szaz egysegnyi
megy iskolara, mivelVajdasag kb. 17% magyar, akkor
annak a 17%-a menjen magyar iskolara. Azt hiszem,
bogy ez meltanyos, es tObblenne annal, mint amit ma a
magyar iskolak kapnak. Ezt nem csak gondolom, ha-
nem bizonyos szamitasokra is alapozom.
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A tOrveny nagyon sokfele vaItozata k6ziil ez az
egyikben benne is volt. Megpr6baltuk, Korhecz Tamas
is segitett, masok is segitettek ezt bent tartani. Nagyon
sok korrekt m6don gondolkod6 es cselekvo szerb kol-
legam is elfogadta ezt, de megis kimaradt a tOrvenybol.
Itt nem jart a lobbizasom sikerrel. Ezt nem szabad elfe-
lejteni, ezt a gondolatot meg kell pr6balni masodszor is
ervenyesiteni akar sz6vetsegi, akar k6ztarsasagi, akar
mas vonalon. Tehat ne adjunk fol semmit, pr6baljunk
kiallni dolgokert, ami most nem megy, talan megy a
k6vetkezo alkalommal. Ilyen ertelemben en ertelmet
latom az elegedetlensegnek is. Ez a tOrveny sok min-
dent hozott, es sok mindent nem hozott, meg kell pr6-
balni tovabbvinni.

Ami a nernzeti tanacs megvaIasztasat illeti, a k6z-
vetlen valasztas mellett kiil6n6s erovel alltak ki
Korhecz Tamas es Vegel Laszl6 is es masok is. Ez nem
volt egeszen eselytelen.Nem sikerult, es ebben szerepet
jatszott az EBESZ elutasit6 allaspontja. Azon a bizo-
nyos tanacskozason, amit Korhecz Tamas emlitett (amit
a miniszter szervezett) az EBESZ kepviseloje ilyen er-
telmu megjegyzest tett mindannyiunk elott, jegyzo-
k6nyv is tanusitja.

Nem szabad semmit fOladni,hogy ha maskent latjuk
jobbnak. Nekem tetszik BaIint Antalnak az elkepzelese,
hogy esetleg a nernzeti tanacs is pr6baljon ebben az
iranyban is lepni. Azt feltetelezni, hogy a helyzet szep-
temberig megvaltozik, azt jelentene, hogy az EBESZ
megvaltoztatna velemenyet, hogy a parlamentnek a
kepviseloi megvaltoztatjak a veleme~yiiket, hogy a
parlamentnek iiIese lesz szeptemberig, es hogy a parla-
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ment surg6ssegi eljarassal az inditvanyt elfogadja,
plusz, bogy szeptember elejen valasztasok lesznek,
aligha realis. Ki az, aki ezt garantaIni tudja? Es vajon
ezt az utat vaIasszuk-e, bogy inkabb ne legyen nemzeti
tanacsunk? Csinaljak a tObbikisebbsegek, de a magya-
rok ne?

Sz6val realisan ken gondolkodni. En azt hiszem,
bogy mindazok, akik biraltak a meglev6 tOrvenyt,tulaj-
donkeppen konstruktiv alapot is szolgaItatnak. Ne le-
gyiink elegedettek a meglev6vel. Kerjunk tObbet.
Hogyha meghivtak valahova, es nem adtak nyakkend6t,
koveteljuk a nyakkend6t, de huzzuk fel legalabb az
als6nadragot, ne menjunk anelkUl,de meg a nadragot
is, az inget is. Ne elegedjunk meg a lehet6segekkel,
pr6baIjunk tobbet kerni, de ne adjuk fel azt, ami van. Ht
egy lehet6seg van, eljunk vele.

Koszonom szepen!


