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va, amit a magyarsag, vagy a szlovakok, vagy barki
befizet az allamkasszaba, azt reszaranyosan vissza is
kapja. Itt viszont egy pozitiv diszkriminaci6ra van
sziikseg. Garantalni kell a kisebbsegi identitas szem-
pontjab61kulcsfontossagli teriileteken (kultura, oktatas,
tajekoztatas) azt, bogy a kisebbsegek letszamukon es
anyagi erejiikon feliil is reszesedjenek bizonyos mini-
malisjavakb61.

Koszonom szepen, bogy meghallgattak!

Ballo Lajos -Loci hozzaszolasa

Az eddigiek folyaman szamtalan kerdes folvet6dott
bennem pontosan azert, mert egyesek nagyon elfentetes
szempontb61pr6baltak megkozeliteni a kerdest.

En olyan kerdesekben merek most gondolkodni,
ami lehetseges, bogy nem mindenki szamara ad azonos
valaszt.

Az els6 kerdes, bogy miert is sziikseges nekUnk
most valamit tenni? Nagyon provokal6 kerdes. Egyesek
ugyanis biraljak, masok pedig dics6itik a tOrvenyt. En
annyit mondok, bogy az adott alkotmanyos es torve-
fires kornyezetben egy adott politikai konfiguraci6ban
ez a konszenzusos megoldas volt az egyediili, amely
bizonyos el6relepest jelentett a nernzeti kozossegek
szamara. Ne felejtsiik el, fUggetleniilatt61,bogy milyen
orszagban eliink, ezt a tOrvenyt ellenszavazat nelkUl
fogadta el a szovetsegi parlament. Nem mondtam azt,
bogy mindenki tamogatta. Volt, aki nem szavazott, nev
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szerint is fel tudom sorolni, mert ott voltam, de nem
fogom, de ellene nem szavaztak.

Masodszor. Miert fogadjuk mi ezt el? Nem azert,
mert lojalis aIlampolgarok vagyunk, hanem azert, mert
en szerintem egy olyan allamban, vagy allamnak neve-
zett valamiben dunk, ami mind a mal napig fluid, mind
a mal napig nem pontosan meghatarozott, es mind a
mal napig azt gem tudjuk, bogy ez az aIlam, igy vagy
hogyan fog letezni ezentul.

Ha mi ezt a pillanatot nem hasznaljuk ki es nem ho-
zunk letre egy olyan hatalmi intezmenyrendszert -mert
ez az, nernzeti kozossegunk hatalmi intezmenyrendsze-
re -, amit orokUl magunkkal tudunk vinni egy leendo
allamba, akkor eleve veszteni fogunk.

Miert kell ezt a torvenyt tiszteletben tartani? Mert
almokat kergetni lehet, csak nem kifizetodo. Lehet szep
almokat kergetni, bogy holnap megcsinalom a magyar
valasztok:nevjegyzeket es akkor megszervezem a koz-
vetlen valasztasokat. Almokat kerget, aki ezt vallja.
Bizonyitek erre, bogy januartol kezdve folyik a magyar
igazolvanyok kerese",es mindeddig hetvenvalahany-
ezren jelentkeztek. A nepszamlalas adatai most mar
egyertelmiiek, haromszaz es negyszazezer kozott van a
magyarok szama. TehM egy n'egyede gem kerte a ma-
gyar igazolvanyt. Akkor ezek szerint letrehozunk egy
valasztasi katasztert, es bebizonyitjuk, bogy mi hetven-
ezren elunk ebben a tersegben, es mi hetvenezren meg-
tartjuk a kozvetlen valasztasokat.

Ha valaki ilyen ongyilkos akciot tervez, am tegye,
en ebben nem vagyok hajlando reszt venni.
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En inkabb a gyakorlati megval6sitasr61 beszelnek,
mert ez a legfontosabb. A gyakorlat abban a pillanat-
ban, amint letre fog jonni a nemzeti tanacs, szamos ker-
dest fel fog vetni. Az els6 a hataskorok kerdese. Fiig-
getleniil att61, hogy a tOrvenyegyertelmii, a nyelvhasz-
nalatot, a kozoktatast, a kozmiivel6dest es a kozszol-
galati tajekoztatast helyezi a tanacs hataskorebe, sehol
nem hja azt, hogy kormany vagy miniszteri rendelettel
hatarozzak meg a hataskort, igy en ugy erzem, a leend6
nemzeti tanacsnak 6riasi lehet6sege van arra, hogy on-
maga hatarozza meg azt, mivel szeretne alanyi jogon
foglalkozni, es ezt koveteleskent helyezze le a kormany,
a szovetsegi kormany asztalara.

Azert fontos ez, mert ugyanaz a tOrveny, amire hi-
vatkozunk, azt is el6iranyozza, hogy szovetsegi szinten
letre ken hozni a nemzeti kisebbsegek tanacsat. Mind a
mai napig nem tOrtent meg ez, de ezt is kovetelniink
ken, mert addig, amig nem koveteliink, hanem csak
almokban elO.nkes tervezgetiink, nem tudunk semmit
megval6sitani.

Lehetseges, hogy nevetseges a pelda, a tOrvenyb61
val6jaban az val6sul meg, hogy a szovetsegi parlament-
ben folsz6lalok es magyarul beszelek, utana leforditom
magamat. igy van. De akkor is, ha nevetseges is va-
gyok, de elek a jogommal es rnindaddig, amig lefordi-
tom magamat, talan el tudom erni, ki tudom kenyszeri-
teni, hogy el6bb-ut6bb a fordit6szolgalat miikodjon. Es
inkabb vanaljuk fel azt mindnyajan,hogy enyhen sz6lva
nevetsegesek lesziink, de valamit tesziink, megpedig
azert tesziink, hogy megval6sithassuk ezeket a rninima-
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lis jogokat, mert nem maximalisak ezek a jogok, csak
minimaIisjogok, amelyeket a tOrvenyszavatol.

Tudom azt is, bogy a hataskorokb61hataskori vitak,
hataskori osszetiizesek varhat6ak, es nemcsak varhat6-
ak, be is fognak kovetkezni. Beszeljunk nyiltan. Kezd-
hetem legalulr61vagy legfolUlr61,mindegy. Az onkor-
manyzatok ugy fogjak erezni, bogy meg van csorbitva
hataskoruk, mert most mar nem donthetnek abban,
bogy az adott iskola peldaul milyenhal6zatba keruljon,
mert a nernzeti tanacs ugy fog arr61 donteni, bogy a
magyar iskolarendszer ilyen lesz. A tartomany. ugy
fogja erezni, bogy a jogai csorbulnak, mert nem sz6lhat
bele mindenbe, habar az alkotmany, illetve a tartomanyi
statutum ugy rendelkezik, bogy a nernzeti kisebbsegek
kozotti viszonyokert a tartomany a felel6s. Es ugyan-
ugy mehetUnk egeszen a szovetsegi szintig. Egyesek
mindenholugy fogjak megelni, bogy a tanacs letrehoza-
sa jogaik csorbitasaval jar. S ezekbe az utkozesekbe
nyiltan bele kell mennunk fuggetlenUlatt61, bogy on-
kormanyzati vezet6kkel, tehat onmagunkkal utkozlink
es tartomanyi, koztarsasagi vagy szovetsegi vezet6kkel,
mert ezeknek az utkozeseknek az eredmenyekent vala-
mit ki tudunk harcolni.

Es veglil vannak meg dilemmaim,amelyeket szinten
meg szeretnek osztani onokkel. Nem latom tisztan a
tanacs miikodest. A hataskorokkel ugy ahogy meg
tisztaban vagyok, a miikodessel azonban van bajom. Es
err61 kellene inkabb a jogaszoknak, mint nekUnk egy-
szeru haland6knak beszelni. Hogyan is fegja vegezni a
nernzeti tanacs jogszabaIy-alkotasi funkci6jat? Itt nem
csak a technikai kerdesekr61 beszelek, noha arr61 is
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beszelek, bogy vajon a jogszabaly-alkotasi funkci6 elo-
keszitesebe kit kapcsol be, hogyan kapcsol be. Szaker-
toi csoportok, kozveIerneny,politikai partok, civil szer-
vezetek es sorolhatnarn tovabb. Hogyan vegzi az osz-
szehangolast, es vegUlhogyan fogja a dontest hozni?

Es ugyszinten fontos a vegrehajtasi funkci6. Mit
ertunk a nernzeti tanacs eseteben vegrehajt6 funkci6n?
Hogyan fog felepulni es hogyan fog rniikodni? Milyen
eszkozoket hasznaIhat a vegrehajtasi funkci6 kozben?
Az eredrnenyes rniikodes erdekeben hogyan tudja at-
vinni az akaratat, bogy rneg is val6sithassa rnindazt,
amit a jogszabaIyok, illetve az altala hozott jogszabaly-
ok lehetove tesznek?

En rnagarn nern tudok, de a rernelern a jogaszok
valaszt tudnak adni ezekre a kerdesekre.

Koszonorn szepen!


