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Balla Lajos-Laci hozzaszolasa

HOlgyeim es uraim! Akkor, amikor megkaptam a
meghfv6t, ugy dontOttem, hogy hozzasz6lok a tema-
hoz, de az elmult harem nap alatt tOrtentekmeggyoztek
arr6l, hogy azt, amit mondani szerettem volna, nem
szabad elmondanom.

Ugyanis harem napig Belgradban voltam. Sok min-
den tOrrent,volt ket nap parlamenti tiles is, ahol tObbek
kozott a kamatmentes kolcsonok fOlvetelerol sz6l6
tOrvenyeket hoztuk meg. Tudjuk mindannyian, hogy a
gazdasagi helyzet olyan, amilyen, esak kamatmentes
kolcsonokkel lehet biztosftani azt, hogy tuleljlik a ko-
vetkezo fel evet. Nines nyugdfjra penz, nines egesz-
segligyre penz, nines az oktatasra penz, es az Eur6pai
Uni6 megis esak a zsebebe nyult es adott kamatmentes
kolcsont tfzevi tlirelmi idovel. De nem ez a lenyeg.
Egesz mas tOrrent.Eloszor is engedjek meg az elozme-
nyeket. Korlilbeltil ket evvel ezelott az allamkozosseg,
illetve a koztarsasag vezetoi, nagyhanguan jelentettek
be, hogy Szalonikiben minden megvaltozik,
Szalonikiben el fogjak fogadni, Szalonikiben meg
fogjak jelentetni. Utana Natasa MiCi6 hirtelen
bejelntette, hogy megsem megy Szalonikibe. Ez ido
alatt tOrrentolyasmi, amirol a sajt6 nem frt, ugyanis az
Eur6pa Bi~ottsagnak a szakemberi bizony siiriin-
gyakran itt jarrak. Ennyit errol.

De nem is ez a lenyeg. Egy Mttel ezelott bejelentet-
te a Madridi Klub, hogy egy tanaeskozast hfv oss~e
Belgradba, megpedig junius 19-ere es junius 20-ara.
Kik vettek reszt a tanaeskozason? Ez a lenyeg, illetve
hogy kik nem vettek reszt rajta. Az osszehfv6, a Mad-
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ridi Klub a harom legjelentoseb tagjat ktildte el elo-
ad6nak. Elevtilhetetlen erdemekkel rendelkeznek mind

a harman. Es kik azok, akik nem jottek el, de meghi-
vottak voltak? Tlintetoen nem volt jelen Natasa Mici6
asszony, a megbizott szerbiai elnok, valamint Zoran
Zivkovi6 szerbiai miniszterelnok. Ugyszinten nem volt
jelen Filip Vujanovi6, a leendo montenegr6i allamel-
nok es Milan Dukanovi6 montenegr6i kormanyfO..
Mind a negyet meghivtak. Errol a sajt6 nem tajekozta-
toll semmit. Ez azert nagyon erdekes, mert mindemel-
lett az egesz tanacskozason tObb volt a ktilfaldi ven-
deg, mint azok az allamkozossegi kepviselok, akik
meghivast kaptak es nem jottek el. Csak a Polgari Szo-
vetseg, a Demokrata Part es a VMSZ kepviseleteben
voltunk jelen Szerbiab61, illetve Montenegr6b61 Milo
Dukanovi6 partjanak a kepviseloi. Es jelen voltak har-
man meg a Szocialista Partb61is.

Csak a tenyekre szeretnek szorftkozni. A tanacsko-
zast Ooran Svilanovi6, az allamkozosseg ktilligymi-
nisztere nyitotta meg. Az a ktilligyminiszter, aki kortil-
bellil harom h6nappal ezelott esklit tett az allamkozos-
seg mellett, amikor megvalasztottak minisztemek. Mi-
vel nem vittem magn6t, es nem is jegyzeteltem, igy
csak emlekezetbol idezem tal, hogy kortilbeltil mit is
mondott el. Olyasvalamit mondott a megnyit6 beszed-
ben, hogy elerkezett vegre a pillanat, hogy Szerbia es
Montenegr6 ktilon-ktilon megkezdjek az Eur6pai Uni-
6hoz val6 csatlakozasukat. Ennyit errol.

Jelen volt a montenegr6i parlament mindharom al-
elnoke, es egyiklik, Vukovic ur a kovetkezoket mond-
la: Szerbia es Montenegr6i is nagyon regi torteI1elmi

165



STRATEGIAI FUZETEK - 5.

hagyomanyokkal rendelkezo nep es orszag.
Montenegr6 eseteben ez azert is jellemzo, mert tObb
mint tfz evszazada van allami hagyomanya, es ereden-
do allami szuverenitassal es integritassal rendelkezik.
Es utana jott a meglepetes a kovetkezo mondataval:
Montenegr6 az allamisagat meg is szerezte 1878-ban a
Berlini kongresszuson Szerbiaval egytitt. Milyen ere-
dendo ezereves allami szuverenitas az, amit 1878-ban
szerez meg? Errol nem akarok vitatkozni. Igaz, terre
hozza, demokratikus hagyomanyokkal nem nagyon
rendelkezttink, mert fOlvilagosult monarehia volt, de
mar 1904-ben letrehoztuk az elso alkotmanyunkat. Es
utana Vukovic ur hozzatette: 1918 titan mind Szerbia-
t61, mind Montenegr6t61elvettek az allamisagot, es a
szuverenitast es integritast Jugoszlavianak adtak, illet-
ve a Szerb-Horvat-Szloven Kiralysagnak.

Ha mindket - nevezztik- allamnak a kepviseloje
hivatkozik az eredendo szuverenitasra es integritasra,
amit 1878-ban szereztek meg, akkor eIo kell szedni az
akkori dokumentumokat es akkori terkepeket. Mert ha
j61 emlekszem az 1878-as Berlini Kongresszus donte-
sere, ott az hangzott el, bogy a Belgradi Pasaluk meg-
kapta az ona1l6sagat. Ez azert is fontos, mert
Montenegr6 akkoriban ugy volt allam, bogy Sandzsak
mai montenegr6i resze nem tartozott hozza. Es ilyen
folytonossagra hivatkozva pr6balnak egy ujabb allami-
sagot bizonyftani onmaguknak, illetve a vilagnak, hat
itt mar eleve nagyon sok problema van.

Nem kfvanok ebbol kovetkezteteseket levonni.
Nines ertelme, mert ezek szerint, ftiggetleni.il att61,
bogy ezek a politikusok 2000 okt6bere titan kertiltek a
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hatalomra, atvettek a balkaninak nevezett politizalast,
es nem latjak be, hogy az ellenallassal, a szembenallas-
sal e pillanatban nem tudnak elemi semmit. Nem lat-
jak be, hogy pant ennek a kovetkezmenye az, hogy a
szaloniki ertekezleten Slot sem fognak szolni err6l a
tersegr61. Mindaddig, amfg nemjon meg a jozan esztik
ezeknek a politikusoknak, egyszeriien sajat helyzettin-
kon rontunk.

Vegtil meg egy mondatot Vukovic urtol, ezt most
ideznem: ,,1990-t6l a mai napig a volt Jugoszlavia
utodaIlamai koztil egyedtil Montenegro es Szerbia nem
tudta megszerezni az allamisagat. Ht az ideje, hogy
megsztintesstik a szethullast, azzal, hogy mind
Montenegro mind pedig Szerbia onallo allam lesz". Ezt
alert ideztem, mert megint bajok vannak. Valamikor
fizika-kemia szakos tanar voltam, es azt tanftottak ve-
lem, hogy vannak alapvet6 termeszeti t6rvenyek. Az
egyik ilyen alapvet6 t6rveny, hogy uj min6seg kialaku-
lasa csakis ugy johet letre, ha a regi min6seg eltunik.
Es nagyon egyszerii peldaval magyaraztak szamunkra
mindig ezt. Ha vizet akarunk eloallftani hidrogenb61es
oxigenb61, ez csakis ugy kovetkezhet be, ha a hidro-
gen- es az oxigenmolekulais szethullik.Ugy gondo-
lam, az alapvet6 termeszeti t6rvenyek a tarsadalomra is
vonatkoztathatok. A mestersegesen letrehozott biro-
dalmak soha nem lehetnek min6segek, ahhoz, hogy uj
min6seg jojjon bel6ltik letre, alapvet6 elemeikre kell
szethullani. Eppen ezert a vegen - ortilok, hogy ilyen
cfmet valasztott a szervez6, mert en ezt a cfmet nem
tudom mult id6ben ertelmezni. Koszonom szepen.
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