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Hozzií: zóldo e Rom, Iniai Magyar lióni :izövetsóg namzotidógi  
otatutt,acntorv©zatóhoz a Szól:elyuűva.rholyon tartott  
Icongr000zuo elaö nap jcSxi, juniuo 27-ón lefolyt in •.  

tózöbiilottsdgi  i:tló:~en. 

Elmondtas Dr.Wtigy Góza tantSr,intézr3bizottadgi. tag. •  

tatutzinte  :vozotet dolgo.  
zot 	o 	e 	e e  ia 

~
torm<ny  = ia 	nyoz 	 . y e za  nyel  

utín  tüzte  a 2IN3z  zP 	vgrezajt   bizotta ga rxz országos jogügyi ór-  
tekozlet na,pirendjdre egy nernzetiod ata,ttrtusntorvezet k:3 dolgozdoat. A$  

ekoza.et olött a.Nonbf 	rl _  ~  • :  nem ic3raertók a kordbbi óa isme =t-  
len sorou e 	,nom kaptiilc meg aanalc m g a vE z  a  a e  -;++  , cmelyno ar►  

c:ozülhottek volna•Faz orozí. :,00 órtelcenletre.A2 órteke2lot doz.  
szeállitdoa jó volt igen  nagy  s ze'3Titu jo~,~dsz vo' t rajta róozt,lcöztiüc nesn 
e~ ka tünö jogi  szakember is.  

A vdgrehajtó bizottrdg -. ugy 1{tozik .. azt a.z iskolai módszert követte  
ezen az c;rtekezleten,runely abban ií].1,, hog<y a tnnA-r minden elöl:óozitée ne3ir  
kül cy megadott tótelröl dolgozatot irat az oazte`ilyydval.Az eredIIény YniG  
tact egyfornAn lehet frappdns~, ki.izópozerü vagy cea,pni.való.Alézet era szerint  
a jogi,igyi értekezletnek nem sikerült fra,peíiria eredményt elórnie.  

Az értekezletet em • 	' dr. teotvóriy,nk vezetto be pár sMval.lttt  
A  statutumterviizot ki o,.gozdetna,k  ialu  ta3.ónont:ld.u1l azt a reá Doliti.kai  
felfo lot le1Q1te moa. ho 	epetnek számolnia lcell az  adott  
politikai.  he 	. Enn oltva a nomzet séai o -trztuttrm e 	..  
m tezhot 	tul yam nk t ds  elt* r_c1n 1_á.nta~.nka,t,h ~̂zem  állandóan  az  -~aől-. 
n.  nk kel_ a  rot:  s~ helyze e  .Á ro~a3. ncr:ze£laégi  kórdóst i'oj3iiddsi  
folyamatbon levönek kell tekintenünk s naa •  dl tath;zt jtt r.aagunlcat azzal  
hogy vd„leges do szilárd rlegolddookat aikerül elérnürk•Ahogy bcalnol~.•  
ti'.:  ~ ~  ~ ^- 	• .  , 1*   	 ~ 	 •  s Qrt C-jkbon  fogjuk u ra  do  u~ra  m~5d •  ~  ..  
tani a nesnzetiaég3. statutunot,e  .~~n°e 	co,00  E - ov  e  

sajnos, a jogügyi értekezlet szervezési hiba folytán zavaros menetüvó  
vált. A helyett, hogy mingyárt az e1©ö napon rátértünk volna a  három na.p-►  
ra tervezett jogügyi örtekézlet lón;  e ;é re

~
a ncmzetisógi ctotutuntQrv3zet 

kidolgozására t  elöbb  egy  j olentéot  kellett  meghallgatnunk a közigazgatás 
magyar nemzetiségi 

 
 -problómd-iról,miz d ezt  egy  hot~ ozura. tryul8 fel: zólel áa•~► 

sorozat kfivettes az egyes  vármegyei kikiildöttek hooszadálnaoan ionortot-  
ték a vármegyék nemzetiségi sórezlmeit a oz lefoglalta a jogiigsyi órtekez.  
let elsö napját. 9égii.l. kiilönbözö 1 oznkbizottad okat külffi tt ki az értek  

ii ► 	 .  

szerve- 

02 s 3 . (N.  u l  t2.rOeirá Pt  

Tisztelt Tntózöbizott4á.g . t::Q ,'.vog Tc;a•tvórok t Abban remónykec?tam,hoQ  
e hcgyjelontöodgü ncuüotioági ata,tutcmitorvezot namely fzernillnal módon  
fog határozathozatal vógett az int3zöbizottsi#g old terjesztetni, mint a-  
milyen módon mo oziilotett.r~ivel azonban  e reményem hiábavalónak bizo-
nyult,  kötelcoa~goranek tartom  az int6zöbiz otteadg elé te'.rni a tervezet  
l'álcóa2itó nak Iciiriilmán oit hogy kel l'áen xaórlogolhasaíik= mogdrott-o ez  
a ervozot arra, ioqy as- nteai3bizotts€ig pui .no old IcorEil ji3n oöt az intó- 

:c zöbizottodg hozzdjauló.esm oaetón a konCreoazus .tCir~oo•^oza~dban azorepol.  
Jon  
jog44119it8ESKIR8tvóarehajtó bizottacíga rndjua utolsó napjaira oraJtfgos  

hivott t3spzo Ko'1oz: vá.rra.T  
e. hogy a IiiiJ32 r.adr kor 	nor:ruQ  

t 

let abból 	ho 	eze 	f. 	n►- mein o.  ~ozz .~c   c a e 
eze 	c  .A bizotto: go mu:  ~. i  e.ty i.nc~k összh  6*o.i<~i ~  ra n rteke  
eztetö  gb .  t 	ot ít.11itott U  ze_  .ti€'ir«mér remónyl.odr. 	ez 	,hogy  

az :r e -ezlot m=gis  •  me or )e tere i3dik s a bizottsd;~;ok o t, a.ni,  rnegfeszi 
tett rnui:kcíval  elvégezték a nekik Ic~? oszto~t raunkdt."ráeg kell egyeznem  a-
zonban hogy  =  o u h i  értekezlet to nins,k clentöa része nam ooztódott  
be ocylk ozak  •  Uo u 	..a 	Ian= a  
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zési értekezletekre vonták el, mások nem kapván beosztást,elhagy-
ták Kolozsvárt. 	 . 

z értekezlet harmadik n.• án ke "lt sor 	'J  g  61tal  elk azt. e szove e o vas sara.Ekkor  •  eru csak ki, hogy az e-
gyeztetö bizottság nem egyeztette a ő tbizottságok munkálatait,hanem ön-
.4116an  kidolgozott  erMv statuti m-tervezetet  s azt terjsztette a már  rr ,T 
megritkult  értekezlet  elé.E fordulat következtében  a  szakbizottságok mun-
kálatai értelmüket vesztették s egyszerű határozati javaslatokká süllyed-' 
tek,amelyéket nem is terjesztettek - az értekezlet  szine  elé. 

Le kell szegeznem, hogy Z f  •  1"  s  c  • 
megvitatás alá.Nehán_yan hozzászól dk ugyan e egyeseket felkért dr.Deme-
ter dános,hogy javaslataikat írásban adják be,de a szöveg nem módosult,  
legfeljebb annyi szolgált a jelenlevők megnyugtatására, hogy a MN;z to-
vább fog dolgozni a tervezet szövegén.  

Éppen ezért érthetö érdekIdéssel vártam, hogy milyen formában fog  
ja a végrenajtóbizottsá.g az intézöbizottság elé terjeszteni a tervezetet,  
s most hogy végighallgattam az egyszeri felolvasást,az az álláspont ala-
pult ki  bennem, hogy tekintetbe véve az elökóczités hiányosságait s azt  
a módot,ehogyan a tervezet az intézöbizottság elő kérillt,itt határozottan  
elhamarkodott lópésröl ve ~rr  szb. Bár nagyon jól tudom, hogy  ,a  nemzetisé- 
gi stat umo-k nem  ~vL7zazadö a rendezik az egyes ner_~zet_' égek helyzetét,  
mégis tagadhatatlan,  hogy  egy nemzetiségi stcetutum kidolgozása és nyil-
vánosságra hozása sok tekintetben történelmi lépésnek tekintendő s azok,  
akik a statutumot elökóazitik,igen nagy felelősséget kell hogy vállalja-
nak az & : delcelt nemzetiséggel szemben.  Az elcikészitécnek az elhamarko-
dottságát csak tetézi az a körülmény, hogy most az '  . 	J   zottsá ' t::  
jai e *ozeri felolvasás és hallás  alapján kell ho 	•  1MTMINVIIiazT  

.  „ 	o n ,  :  •  .  • , agam 	:., . rc 	=  p e ens {;nek tartom, rogy  y 	onyok között érdemben hozzá lehessen szólni a tervezet- 
hez. 

Kellő jogi felkészültségű szakemberek hiányában hogyan tudjuk  
megmondani mi,az intézőbizottság tugjai,hogy magán-,köz és nemzetközi 
jogi szempontból milyen értéke,su].ya van ennek a tervezetnek.Milyen hi-
ányosságai vaiinak,amelyek miatt magyar nemzotioégr'ü ket nem kívánatos  
nehézségeknek és megpróbáltatásoknak tesszük ki ? nelyek azok a leglé-
nyegesebb pontok, amelyeket a legnagyobb gonad al  kell megvizsgálnunk és  
ka löképpen módositnax!unk? Az  adott viszonyok/között lényegbevágó, szak-
avatott felszólalások helyett csak szólamokból álló, ei ecépelt "hozzászó-
lásokat" kapunk s az ügyet nem visszük elÖbbre. 	•  

Demeter  dános  dr.a statutumtervezet bevezetését mogelözö beveze-
tö szavaiban válaszolt délelötti megjegyzésemre és irreálisnak mondta  
azon állás ontom :t 	el sz  • 	t e: euró  •  ai na hemsetí-seg kÓrd sének  
rendi: z  

a  •  ce eteurópai n_pe• egyr-sze önere  
tuthumok  betartására,  mint  ahogy z első világháboru  után  is volt ese 
arra, hogy a  kisebbségi  jogokat nem tartották tiszteletben.  

Ugy vélem, hogy ón is reális alapon állok akkor, amikor abból a  
szempontból Is mérlegelem a jelen tervezetet,hogy 	'unk 	a  
nemz-  .  l  kérdés eur6 ai rendez:-  •  y és ennélfogva ne 	zzünk e  
zavart e nagy e en os-  • t  us a t...c t szilárd alapokra helyezö munkában.  

Kétségtelen, hogy a Rá.descu.-kormány általi 945..•f  b uAr  Zen  ki-
adott 86.sz.nemzetiségi  statutut4  nem megfolelö,nem is beszélve arról,  
hogy nem is került sor  =  v  •  reha tósár ..Már pedig az is biztató lett  
volna 	a  nemze s-gi. c rd .a mego •asa érdekében legalább megkisérel- 
ték volna 	végrehajtani legalább abban a nen k -i elégitö formában is, ahogy  
azt létrehozták.Ezzel a végrehaj tás fontosságát kiván.om haasulyozni,a-
ami köve -  elményként fennáll a  jó vagy roszz nemzetiségi törvayeklcel  
szemben egyaránt.Látva a Riidesou,.statutum sorsátindokolt az a kétség,  

yr 	 • •ü 
	lt 	11 au  
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lloey  or ?cerill..e egy mrSn9.k mon ~.jt~.k jobb statutLm vó ,t*rcho.jtáLaá,rtt. 
A  jolonlQ.~l téiree.dc~lr~  Co  politikai helyzotben - nrá3otcm eze.  

rint •• m ncicu otatutumncSl jobb a ea;-alcorlati ffiu ]co, vó.96t megfogni,  
megc~i 1 r:pitc2nl., hogy melyek  tok  a le^cu.? yoÚrabb nemzo~ic~8ai kGrdó©eink, ernol yyolcnolc to3cinto  óban EiUetöea stl.r. 8©  javuldet  1co11. ol6rnt:3nk demo- 
Icrr~tilcuei nöpi é~a~d~ koanlc cc,eag,okat j~~b~l e o lcórdCoolc r_;e~,o3.c~á  : .'..ne,k lci- 
l~üzd  ~íco végett a lc~ g,l at.iro ,ottc.~b~~ é s  ~eÉr,?comónyebb lie.reot hell e.zon..  
n.a.1. meg3.nditanrrrlk,  

Irc tven sne.bs,d raóg utalnom arra, hogy nózetem ..:,erint rencl?Liv:,il  
ozubjeLtiv rwórtcoLet alit fel magtat.k a vö yroYzajtú binotteág a eta-  
tutum Cn;^uitó í iFl akkor, am - her  an  itte' i .N . 4  t ,, Yem'l  s  a 	 t 

AEtE
r 

   b.: 	r rr . 	• :I 	1 	. •.  

re  fly  lile •±  ehetöUóg.4  1. ör•tdaoarni fe jlüdé:eti/l me„ 3iatzroco tt hcl.yzet-  
tel :; n :oln3. kel  X, cszonbe,n egy. ^1,avtUscvé.'sy ellcf azité z.lónél mina ob j ek-  

tivobb ^zomponto2z és elvek ridgzitóac3re kell törokednisr!_c,  

A c:tatuttzntex•vezc;t r,Ry®zcri Pelolvned©a óa vcígi E~n1~,~;at~áea  alatt  
vajmi nehéz pupirrt~ vetni az eg,~~i©  után  fe7.mo~~i~.ö 1~:~.rd r.~ :,elset iss meg.  
jo~~,,z ö ,olcet.::ppen e:~ cl:~~t e].7:cóz ~~:~ • lcórol ~c, h:.~,  a  lcr.9vetk ec:~3l~^b~~:n bizon~Io® 
r~.~ -  r!^er~vc~? e_~  yé , ~F;ol Ec, a tcl~~j  eeaá~c tc~cóleteo hiányával te:szemr: neg  v~~ ..~~.J  
észrevCtol.eftot.  

~• ~ i s 
 j 
 meg  kel 3 ú llcni tc lam, hogy  az itt  felolvasott  ozJveg 

bCy? 	eN ~YsY1{•  -
. 	

r 	r;.lrsf  it '•JarY= 	.A 1 	n 1: 	 qaiy.liúilt  szöveggel, 
 

annál á.zonbari nem ;jobb.cöt sol: tekintetben ponzyolább. 	 . 

Nagy *aeele:net€•^sei Y:o?lex". ^_ terve^etböl,  hoz4  az  orazágo  o m ,~ye~r  
1Löznilv  :•r 	t'- :  ~.  ~ 	~°  , 	 ,~  +4, a. : 3 	 .  u t]C'G~2oz tni a no~I~1.  
bogy a tervezet bárhol is 1  a?'~~Sz.t közjoE~. uznL~G y- c e1' arálrA.rb.. ~  
bö1 kUvet' <,u:~t.k T:zino,pf.rt a te ,,rezt.tben u«c3replö a.,oz1 jogi lehetetlen.  
sóg, hogy minden olyan kulturá.lie vora•ckor° su icoruász y3ntöz;cedéa,a,-  
mel.yhez oliSzeteaen Yiúm járul hozzá oz az orvz.maey.kö:.rm.bizottság,  
törvöai~rt caí, elmzc3,c nyilvr`nitt; ;t:ik.  

1i  n 	..  

.~tiara s ez-  
zel ha.l.l gatúZago: aYi 'emend  agy  olyan vivméony  ,  ame;ly c vt nó.gban  
n; s negv .̂.n, esek F.. törveaaybe x4tatá,ca késik.  

beggo_+r3ol. ndónal: találom a tervezet azon pontját   
 

 is ,amely szerint  
re7ze t ieóg3 es`nyczil au ~ na1 ne,felolüen cell rö ~ Lesedni ~ 

 
 az, állami  

tanügyi ic.ültcsl`vetúsl5öl. soh :idi.nek kell etteln3.e,amig .neg,oanik az  
avcfszóly, hoar e köv e e7 C3 nlot forraszerint t4» n? tilr ugyan, de  
a vrlG,á go: kö~toégve éa ba:zngoit figyos fogdeocl a1 elrejti  a mi a-  
vatatlari ós jüYái Ei'i.S(;űla ezene:.:.r4: elöl.  

Jc632r^ 	ig. ng.tzl,c31a; lehetetlennek  La]lga a st tit4i ap.  
eon hatótelet, hogy mi. e .erar 	  
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rU Jtu /V.  

iUgf : Íá1i.f! 'vFiE?:c f 	 liv st ~ i` ~r •  ir 	C ú ez  

teljesen a mer on or  um £9.'iii.:LF3kö:Y.iE?bt-3 az° oz c.11, r►t:7+sL leej el.úebb tá- ►  
m.og:x%1catj4L ro'liti.ke:x. utou r; mak ;yar lntcmcSnyek kült eÉ.{*ve' ósi igényeit,  
a 11aZ::;L1:I::'vC:.:.E;oÜg:yi 7Ai1'1Li12tr;ri!]I?1 Y1£.!.tsísIf'ÜY'rit azonban nam ea.ját7.thatt  ja  
ki. ' zy móg ozealéletoae'ab p6ldaa  _m3:ga== 	.,*nint minden egye-  
ten türvór~y'ben biotio;:itott <:e.tovar.iát ólti•ez. io(;yt?n kt3vetelh©ti akkor  
a h:irL o ~~i s ~s:,'snc~l? yá nc.u~ Ys~►i1.v ~►~.tdtt s eny'ó~.fogvro politikai  azerve-  
:.et1 S~.  ~ t  mükö ~3ö 1i~~ ~SSz zt az  autonóm  z ~ • .~ ~ c1vc~.yn~ö.1. ho ~,~ költ ain.. 
•t ; cveli  ne  köz~vot~ o~~i~ a  n ~er,2 ~~ ots,;,tiyel~r~,j~ u~~~3.=~ zueri~~ao~  terjessze  

fúl, (~..:f:l;;lyel c:neben in autonómiát élves, h an=  a;111í4z--Iioz nyujtun  
be e majd ez  fogja  boillaaztoni a magyer taniigyieközmüvelddáai Icölt-  
t.aégvetóobe`l  

lV1SZi' P1  
tevékó--  

	

ho 	e. nc;mzc;t iEági olctop-  

	

tG.3 rendeztSoó: öl k.:lüu aZc.:7lizetS.^lt ! ~  okio. •~ r< -  • 	~*•  icel.l  hogy  gon3od-- 
koc~ jE~L a ;:~ -~ e.tc~twii  alapvelveisle~   figyelembe vótelóvcl.  

2 3  { 	 ; II  rI  

bn  zél 	sihritlitum 	61 ,  nraj 111, 	ü  .rnri  Z  
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A ma még csak demokratizálódási folyamatban levti társadalmi és ál-  
lami berendezkedés  mellett kdlem.etlen meglepetésekre adhat  okot a  
tervezetnek az a rendelkezése,anely szerint községenként és megyén-  
ként alocitlxft tanintézetek helyiségeinek és felszerelésének annyi  
százaléka biztositandó a magyar tanügy részére,ahány százalékot az  
illetd területen a magyar nemzetiség kitesz.Az  3azen  általánosságban  
mozgó Yoqlma,zás  a  legsulyo:sabb  veszélyeket  rejti inagatsan s r.eniceax  '  
a magy ar sagna ~d ,~ianem maoinak a kormazynak is s L 	at.  
A tervezet azt molid ja hogy a magyar irs'rolákban c~ a. st'i ~~orla~,n  alkalma-

zandók  magyar ~ttaner.ök.T~1~  most  egy  éve napokon é.t vitattuk ezt  a kér-
dést a nemze•trieve.lésügyi miniszterium illetékes tén;fezdivel s az azó-  
ta eltelt hónapok sb  l y°.ám:in máit min.:azteri rendeletekben is érvényre  
jutott a még akkor 1ci-Pog ísol -t szempontunk, hogy t.i.  román t»kolák.:-  
barl román mar,  ar islwló.l,•: n  ma  , ar •ta~.nerök t t  tsta;Cl.t~1-.úi i4rt k ~ 1 
akkor moot a:sta 	 hel7setns_ nte t; e elö  
helyzetet „eta  ualni ? Ez EL Don .s az , az ag  • • ~  .  ~  .r  	•  ja, ogy  
a kell'á alaposság 	iis;szeállitott tervezet hie.tiyo:ssagea.i,tévedésIti  
igen oulyos gondokat fo{'nah  még  okozni a H:nriTl,z-rak ; még inkább az  
el sösrba.Z érdekelt erdélyi magyarságnak.  

A tervezet  4  new e tt~ ~4Lr Yr?~ ~ F?T1PA  51~i~Ft~i  meket  és biin.  ket a Rlá.d_escu.-  
~  P -a 	~ •. 	'  c.. i ~ 	-  i 7 	~ ^~ 	SOW 	 ~ 	 ♦ s 	fi t V 	-t;, . 	i~ta:,it aa  ~~~ u:~~~  cl..,e:l. ~,  'l  	:c"~  o1c'__,1  kivári~ 

ii.Yit etn.i..K rrjer:_t elvi .;:, g 	:s?enpwxl 	a,r.lt ra azonos-e a  
Ra ascur-,tatutu?:n és ez a tervezet, hogy m:'.11den további nélkül egy  
mondattal egy nevezd -re hozhatók a két statutiara ellen vétókre alkal-
mazandó szankciók ?IIa mi a Ti.üdc: scw-fóle s t atutum hatályon kivül he-  
lyezécére törekszünk az nj statutum elökéuz.it©:sével, nom kell-e ak-  
kor an!ól is gondoskodnunk, hogy a szankciók terén  is i:i:inél hatéko-
nyabb és konkrétebb ja.vs.:sl atokk;,:l á,ll  j ??.:clk old ?  

Rendkiviil különösnek tartom a jogorvoslatnak azt a mód ját, rsmely  
¢liazekeveri  aL közirta.zmidagi_ éo 1P•  . .  "r, '  w  .  -  vek hatáskörét.A vár-  
megyei  nemzetiségi  bizottság  haturozata  ellen az z e ó :,. a me lett 
miiküdti nemzetiségi tazá.cshoz,innen a nemzetiségügyi miniszterium mel-
letti nemzeti.ségi  tanácshoz  s onnan a sem.mitöszék nemzetiségi taná-
csához lehet a statutum szerint fellEbbeúni.De hiszen ebben az eset-  
ben ez a statutum valósággal felbontja az egyes közigazgatási és i-
gazságügyi hatóságok Yia -tá;;lcdrét s a. sta;tu•tum érvényesitése érdekében  
u j törvényhezéseel kell megállapitanunk a ;szójen forgó hatóságok és  
birói fórumok egymáshoz valíSviszonyát.E ponton nem látom egyá.lta.7.án  
érvényesülni   azt  a "reálpolitikai" szempontot aa..nely ozi ~;oruan a le- 
hetös~ég határain belül mozogva,  rendezi  nemzet~ségi jogainkat és jog-  
vEdelmünket.Söt, mintha a jogi és közigazgatási szaktudással is va-
lami zavar volna...  

Meggondolandó az is,h eo-e ho a le  

	

-román~l 	és 6 nem romanb• 	n.  Vezetem szerint  e tar~5.cs an a 
magyarságot a taglétszam ele illa i meg,raig a másik félen a román-  
ság és  egy-két más nagyobb nemzetiség képviselői  kellene  hogy osz-
tozzanak.  

A nemzetiségek ellen vétö nem nemze"ti:s€g1. tisztvisele3vel szemben  aL ti,•: ~ . . '.  _  a  _  ..  .  vNi +n  . ~ a  i:1~P- a  4.. PA  
1 ezést ir 	w elb  • MM W •  - .Ez is a  
b z y 	at egy iyen ölködö eleme igy la jlan• reaszabaditarii 
a tervezet a legsul yosabhelyzetben marado ozo -rvanyvidékekre ; emelyek-
nek kiszolgáltatott lakosságát kémes kitenni egy ilyen elem bar jog-
talan,de kétségtelenül érthető bosozujának. Javasold , hogy az ilyen  
tisztvicelöt olyan vidékre  helyezzék át,  ahol  szó sincs  ncm~zetiségi  
kérdésröl,va pedig egyenesen bocsássák el  . a közozolgálatból. 

Nem vagyok  jogász,de  mégis aggaszt a  te ezetben sok ~~7 ~ri~ +} 

d

►dnve  Nem 
 felsoroló  felleg.,  mivel köztudonidsu. hogy nincsen olyan felso- 

rolás,amelyból ne maradhatna ki vagy melyhez nem volna hozzátehető_.  
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valami.És ha már ezt a módszert használja a statutum ,ebkor miért  
nem foglalkozik tüzetesebben az erdél mag arsá nagy autonóm intéz. 
m=nyeivels a  szövetkezeti központokkal az IrAiGNel,az Erdélyi Muzeum- 
Egyesülectel,Erdólyi littizraibistfddibsic Magyar Közmiiveládéei Egyesülettel, 
a Székely Nemzeti Muzeummal, a tanalmányi alapokkal, a csitri magFin j avak-. 
ka1, azokkal az intézményeinldcel,melyeknek védelméért 1920 és 1940 kö- 
zött nem egy esetben kellett nemzetkézi jogorvoslatért Es védclemórt 
folyamodnunk?ts melyeknek jogi helyzete na is oly aggasztó I  

A statutuu lakonikusan megálla.pit ja, hogy aznáilar1 nyelve a román. 
Ezt nem is lehet kétségbevonni,azonba,,n ne feledjiik el, hogy a terve-
zet egyik legfőbb igykezete éppen az, hogy az állatélet bizonyos vo-
natkozásirtaxasaiban az á llemnyelvvel eg enranguvá tegye a bizonyos szá- 
zalákot elérő nemzetiségek nyelvét is.Eppen ezért, hogy ez a látszólagos 
el3,eamondás eltürmjék, javasolom, hhogy e lakonikus  mondat egészittessék 
ki azzal, hogy az alább vagy fe:anebb megállapított arányszánban jelen 
levö nemzetiségek nyelve az államélet bizonyos területein és bizonyos 
fokozatokig egynnranguxims az állam hivatalos nyelvével. 

- Felszólalásomban elsősorban a tanügyi pontokat ve ter1 vizsgálat a-
látekintettel, hogy rommór másfél éve legállandóbban e téren szolgálom 
magyar nemzetiségünket. Ugy vélem, hogy megállapitásaim igy is eléggé  
bizonyitották azt a. tételemet, amelyet kiind_lópon_tkónt szegeztem lei 
hogy t.i.e nemzetiségii statutumterv et elhamarkodott alko_V1.11a nem 
u-r_tatnón a T. Inezé zo ságot,hajlandó volnék birs` t ara venni a 
tervezet stilusát is,puszt r 	 szem pontból, hogy ez- 
zel is bebizonyítsam a tervezet elsietettségét. Pedig higTék el a 
Testvérek, hogy a stílus is döntő fontosságu egy törvénytervezetben 
hiszen a jogi bonyndalra ~nk,a roszzindulatu félremagyarázások és igazat ► 
lan váciak seregét idézheti old a ne ra szakczerü űtil.us. 

Inc  ezek az észrevctelcfim egyszeri ha.1.' ás ut ~:Sn é ; a nélkül, hogy jo-
gi ezakértö volnél,..lta egy közép±skolci tanár ennyi mindunt észrevehe 
tett,akkor mennyi mindent vehetne észre egy kellőképpen képzett nemzet-
közi jo gász,ki ti szté.ban van a i tzetio6gi j o véciclor2 n m zetközi iro- 
dalmával

a  
• 

A R "tNSz saját presztizsén tul elemi emberi jogokat veszélyzetet akkor, 
amikor egy ilyen szöveget a nyilvánosság elé hoz,és soY tekintetben a  
demokratikus román kormányt is zavarba hozzF~.Meg vagyok gyözödve arról, 
hogy akik tárgyilagosan végighallgatták i sraertetó semet és meg j egyzé sei-
met,azok belátják legjobb ,zandékomat, ir 	.rkszT amikor azt Java- 

(  solom a T .Inté bizo tt só,Q  a,iia ;tr a nemzetiségi  
• Y  ,z  3z1.o.,11 s 7 cFr reg  ;LL,E1 nc.)rien.1 ére1.i  ,
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