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ben, miivelodesi egyesuletekben es mashol, ahol leteznek es tevekenykednek.
Nem tudom, bogy ez mennyirej6 elkepzeles, de en
ezzel a javaslattal pr6baltam hozzajarulni ehhez a dologhoz. Nem vagyok egyetien partnak gem a tagja, va16sziniilegnem is leszek.
Koszonom szepen!
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Szloboda Janos honaszolasa
Holgyeim es Uraim! Laikus letemre kicsit kellemetlen vitaba szallnom egy olyan szakkepzett el-jogasszal,
mint amilyen ifjabb Korhecz Tamas, aki egyebkent is
tartomanyi kisebbsegugyi titkar. Megis kenytelen vagyok ezt megtenni azzal a kijelentesevel kapcsolatban,
bogy hat van, aki ezt a bizonyos kisebbsegvedelmitOrvenyt szereti, van, aki utalja. Enegyebkent az ut6bbiak
koze tartozom, dehat mivel mar meghoztak az erre
illetekes szervek, ezen mar valtoztatni nem lehet. igy
kell elfogadnunk, igy kell szeretnunk, ahogy van.
Engedjek meg, bogy ezzel kapcsolatban egy tOrtenelmi anekdotat mondjak el, elnezest azokt61, akik mar
ismerik. Annak idejen a Szovjetuni6ban, amikor a sztalini tOrvenytelensegek nagyban folytak, halalra szant,
hater jogaszok megpr6baltak megis a Generalisszimusnak a figyelmet folhivni arra, bogy hat ezek a dolgok, ezek az atrocitasok, tOrvenytelensegek,ezek nincsenek osszhangban a szovjet alkotmannyal.Mire Sztalin elvtars azt felelte, bogy elvtarsak, mi hoztuk meg az
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alkotm{myt?Ugye, mi? Hat akkor azt meg is valtoztathatjuk.
Termeszetesen, amennyiben mi hoztuk ezt meg,
mint nep, bar en hianyoltam a k6zvitat, de ha volt k6zvita es en kimaradtam bel6le, az az en hibam. Mi hoztuk meg, meg is valtoztatjuk. Persze nem ugy, ahogy
Josip Visszarionovics elvtars gondolta, visszamen6leg,
hanem majd menet k6zben. De egyebkent azt hiszem,
hogy ezt a titkar ur is mondta, hogy ezen majd meg
lehet finomitani, lehet valtoztatni, ami biztat6 dolog,
mindenesetre. A purling pr6baja, hogy megeszik, majd
valahogy mi is megpr6baljuk megenni ezt a tOrvenyt.
Egyebkent a tOrvenyenen a legnagyobb kifogasom,
hogy biintet6 intezkedesek nincsenek benne, dehat ezt
megszoktuk, a tit6i kisebbsegi t6rvenyeknel sem voltak
szankci6k, biintet6 intezkedesek el6latva, ezert, aki ugy
gondolta, j6nak latta, az megtartotta, aki nem, az megszegte.
A kisebbsegiigyi t6rvenyekkel kapcsolatban egy
follies dolgot latok. Ugye, ahogy Montecuccoli hires
hadvezer mondta, hogy a haborlihoz harem dolog ken:
penz, penz es penz. En azt hiszem, hogy a jogervenyesiteshez is, kiil6n6sen a nemzetisegi vagy kisebbsegi
jogok ervenyesitesehez is penz ken. Att61 felek, hogy
ami a finanszirozast illeti, a kisebbseg megint csak a
tObbseg j6akaratara lesz utalva, amennyit majd a sz6vetsegi, k6ztarsasagi, tartomanyi parlamentben a szerb
tObbseg j6nak lat, annyi penzt fogunk kapni jogaink
ervenyesitesere.
En azt hiszem, hogy ebb61a tOrvenyb61az hianyzik,
hogy garantaljanak egy bizonyos reszaranyt, nemcsak a
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magyarokra gondolok, hanem a lakossag osszetetelere
a tartomany, koztarsasag, szovetseg szintjen. Legyen a
minimum, annat tbbbet szabad adni, de kevesebbet ne
legyen szabad.
A kisebbsegi onkormanyzatokr6l annyit szeretnek
mondani, hogy mivel partjaink nagy resze, nagyobbik
resze, mondjuk igy, kihatralt a harmas auton6miab6l,
vegul is maradt ez a bizonyos kulturalis auton6mia, en
ezt nem lekicsinyelniakarom, mert ha ez megval6sulna,
ervenyesulne, ez bizony nagyon nagy dolog lenne, de
azert legalabb elvben nem lenne szabad f6ladni az auton6mianak a masik ket formajat. Tehat a teruleti es a
helyi auton6miat gem. Ez kizar6lag att6l fugg, hogy
mennyiben fog ervenyesulni az orszagban a kozvetlen
demokracia...
Meg egy temam lenne, ez pedig a kulturalis minimum kerdese. Sajnos a jugoszlaviai magyarsag is afele
csuszik, hogy kis letszamu nemzeti kozosseg legyen. A
kis letszamu nemzeti kozossegek szamara biztositani
kell a muvel6des, az oktatas, a tajekoztatas es a nyelvhasznalat szempontjab6l egy kulturalis minimumot.
Torvenyileg ki kellene mondani, hogy egy haromszazezres, vagy egy harmincezres letszamu kiskozossegnek
mi jar. Napilap-e, hetilap-e, kalendarium-e egyszer
evenkent, ami a tajekoztatast illeti? Altalanos iskola,
kozepiskola? Milyen kozepiskola vagy egyetemi kar
nagyobb kozossegek eseteben? Mi az, amit az allam
garantalna a kisebbsegnek? Persze, mi azt szeretnenk,
hogy mine! szelesebb korn jogokhoz jussunk ilyen m6don is. Az allam az majd megmondja, hogy mennyi
penze van, de reszaranyosan juttasson. Magyaran sz6l68
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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
swkseg. GarantaIni kell a kisebbsegi identitas szempontjab61kulcsfontossagu tertileteken (kultura, oktatas,
tajekoztatas) azt, hogy a kisebbsegek letszamukon es
anyagi erejuk6n fetal is reszesedjenek bizonyos minimaltsjavakb61.
K6sz6n6m szepen, hogy meghallgattak!

