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Balla Lajos - Loci felszololasa
Nem kertem volna sz6t, mivel a delel6tt folyamcin

nem voltam itt, ha volt tanarom, Szloboda tanar ur nem
provokal ki. Ezt komolyan mondom.

En annak a partnak vagyok a tagja, amelyet tanar ur
a reformkommunistak es neoliberaIisok altal vezetett
partnak tart. Annak a partnak, amit az elnok ur es az en
kezdemenyezesemre alakitottunk. (bekiabalas... Erre
vaIasz: Elnezest, vitatkozhatsz velem, de nines igazad,
mert te azt gemtudod, bogy H6di Scindorurral mit esi-
naItunk, es en err61nem tehetek).

Na, nem az a lenyeg. En esak ezert mondtam, bogy
en nem akarok senkit gem megitelni, oriilnek ha a tanar
ur ram is azt mondana, bogy reformkommunista es
neoliberaIisvagyok, azert, mert pant azok, akik neoli-
beralisak, enram azt mondjak, bogy szels6jobboldali
vagyok. Tehat, haIa Istennek, mind a kett6 vagyok egy-
szerre.Ennyita tanarumak reflexi6kent. . .

Es most meg ennel is durvabb leszek. Nagyon saj-
naIom, bogy nem lehettem itt delel6tt, es nagyon saj-
naIom azt, bogy most nem tudok Paden lenni, mert egy
olyan emberr61 van megemIekezes, aki amellett, bogy
baratom volt, es nemesak az enyem, egy olyan ember,
akinek itt lenne a helye, mert 6 bizony sok mindenben
utat tudna mutatni.

Miert mondtam ezt? Pontosan azert, mert el6ttem
van a meghiv6 szovege, es a meghiv6 szovegen azt irja,
bogy Szeehenyi Istvcin Strategiakutat6 es Fejlesztesi
Intezet. Adna a j6 Isten, bogy el6bb-ut6bb az lenne.
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Miert mondtam ezt is? Ezt is meg fogom magyanlz-
ni. Ez a tarsasag nem lesz Strategiakutat6 es Fejlesztesi
Intezet, ha nem tud beilleszkedni az altalunk kozosen
megalmodott intezmenyrendszeriinkbe, a sajat intez-
menyrendszeriinkbe, a magyar intezmenyrendszerbe.
Abban a pillanatban le fog ziilleni, es nyugati peldaju
p6tcselekvest vegz6 emberek csoportjava fog atalakul-
ni. Beszelhetiink mi itt szepeket, tervezgethetiink, ha
keptelenek vagyunk beilleszkedniegy altalunk elkepzelt
es letrehozott intezmenyrendszerbe, gyakorlati haszna
mindannak, amit itt tesziink, nem lesz. Gyakorlati ha-
szon neIkiil, lehet, bogy durvan hangzik, haszonr61 be-
szelek, igen haszonr61, de az elkepzeIeseinket val6ra
kellene valtani.

Az a legnagyobb prablema, bogy mi szeretiink
egymas mellett elbeszelgetni. Nem veletleniil hoztam ki
magammal ezt a szazvalahany oldal szoveget. Ugyanaz
van benne, amit eddig hallottam, ami6ta itt vagyok ha-
ram 6ra 6ta. Csak nem itt tOrtent a beszelgetes r6la,
hanem Szegeden, es a tanacskozast ugy hivtak, bogy a
Delvideki magyarsag jov6kepe, es az els6 osszejovetel
2002. aprilis 20-an volt. A masodik osszejovetel meg
tegnap. Nem tudunk egymasr61,bogy mit csinalunk. Es
ha nem tudunk egymasr61, bogy mit csinalunk, elbe-
szeliink egymas mellett, egymast vadoljuk, egymas va-

. dolasnakmeg az a vegeredmenye,bogy gyiilolkodesse
fajul a dolog.

Miert mondtam most ezt? Azert mert az el6z6 fel-
sz6lal6 olyan megoldasokat javasol, amelyr61mindenki
beszel. Mindenki beszel, es semmi gemtOrtenik.
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Es a nernzeti k6z6ssegiink, most en nem beszelek
kisebbsegr61,beszeljen kisebbsegr61,aki ugy erzi ma-
gat, en nem fogom ugy erezni, tehat a nernzeti k6z6s-
segek fonnmaradasat csakis akkor latom biztositottnak,
ha mint polgar, a nernzeti k6z6sseg tagja ki tudom har-
colni, ha szlikseges, szemtelenseggel, lobbizassal es igy
tovabb, mindazon alkotmany vagy tOrvenyek aItal e16-
iranyzott jogokat es szabadsagokat, amelyet egy adott
allamnak k6telessege teljesiteni. Es csak utana beszelek
arr61,bogy mi az, amit az anyaorszag vagy 6nn6n hoz-
zaallasunk segitsegevel meg hozza tudunk adni.

S ezert nem tudom elfogadni a sirankozast, meg ak-
kor gem, ha a sirankozas utan beszelek meg egy ket
sz6t a j6v6kepr61 is.

(Technikai okok miatt a hozzasz6lasok tovabbi re-
sze sajnos nem lett hangszalagra rogzitve.)


