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AZ EVEZREDBUCSUZTATOJA
A magyars6g he/yzeteeski/6t6sai

a K6rp6t-medenceben

A 2000. esztend6 vegen i1I6 szamvetest kesziteniink.
Nemcsak a kerek evszam miatt, hanem azert is, mert a

jov6 szempontjab61 uj tOrtenelmi helyzet .lIlt e16.
A legfontosabb fejlemeny, bogy a mogottiink mara-

d6 szazad szornyu atka: a magyarelIenes nagyhatalmi
vilagpolitika megvaltozott. Ma Magyarorszag az Eu-
r6pai Uni6hoz torten6 csatlakozas els6 szamu varo-
manyosa. Ebben a csatlakozasban Eur6pa ujraegyesi-
teset kelI latnunk, hiszen Magyarorszagot er6szakkal
szakitottak ki termeszetes, civilizaci6s kozegeb61. Az
eur6pai csalad ujraegyesitesevel felkinalt lehet6seget
akar tortenelmi elegtetelnek is tekinthetjiik, hiszen
azok nyitnak most ajt6t el6ttiink, akik a masodik vi-
laghaborUt kovet6 osztozkodasban Magyarorszagot a
Szovjetuni6nak adtak, az orszag teriiletenek nagy re-
szet pedig hadizsakmanykent szetosztottak.

A nemzet egeszet illet6en bizakodasra ad okot,
bogy a megvaltozott helyzetben nagyobb mozgaster
kinalkozik a magyarsag szamara, es szelesebb utat le-
het kitaposni a jov6 fele. Az uj id6k szele nemcsak ab-

ban az ertelemben remenykelt6, bogy Magyarorszag a
fejlett alIamok uni6jahoz fog tartozni, ismet az eur6pai
egyseg resze lesz, hanem fontos abb61 a szempontb61
is, bogy a csatlakozas feltetelekent olyan bels6 re for-
mokra kenyszeriil, amelyek reven a magyarsag sokkal
er6sebb, hatekonyabb, gazdagabb, demokratikusabb
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tarsadalomban fog elni, mint amilyenben elni keny-
szertilt eddig.

A nagyhatalmak azonban nemesak Magyarorszagot
szakitottak ki eroszakkal Eur6pab61, hanem azon resze-
it is, amelyeket Trianonban elcsatoltak tale. A magyar
nemzet egyharmada Eur6pab61 kirekesztetten, szabad-
sagat61 megfosztott allapotban, mas nepek kiszolgalta-
tottjakent lepi at a harmadik evezred ktiszobet.

A hataron hIli nemzetreszek - amelyek a haboru
utani rossz osztozkodas levet maig isszak - helyzetet
neheziti, hogy valtozatlanul eras magyarellenesseg jel-
lemzi a tobbsegi nepeket, akik meg mindig nem fogtak
fel, hogy a gyarmatositas kora lejart, s hogy az uj Eur6-
paban nem lehet elnyomatasban, hadifogsagban tart ani
mas nepeket. Mivel a Magyarorszaggal hataros orsza-
gok szamara siDes mas ut, mint az eur6pai uni6s esat-
lakozasra val6 felkesztiles, a kisebbsegek elnyomasanak
elobb-ut6bb veget kell vetnitik, haesak nem akarnak a
sehengeni ftiggonyon kivtil rekedni. I1yen ertelemben
nemi feny dereng szamunkra is az alagut vegen.

Erre a fenyre igen nagy sztiksegtink van, mert mi-
kozben az elmult tiz ev alatt nagyot fordult a vilag, a
hataron tuli magyarsag helyzete erdemben semmit sell
valtozott. J6reszt sajat hibankb61, mert nem ismerttik
fel a tortenelem adta lehetosegeket, s nem tudtunk elni
veltik. Elmulasztottuk peldaul, hogy nyolcvanevi el-
nyomatas titan a magyar serelmektol visszhangozzek
a vilag, s ugyanakkor hatarozottan es kovetkezetesen
kerjtik a magyar kisebbsegek helyzetenek rendezeset.
A nemzetkozi kozosseg figyelmenek a felhivasa helyett
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kisebbsegi partokat hoztunk letre, abban a remenyben,
hogy azokkal fogjuk majd alakitani jov6nket. Sulyta-
lanna va16 partjainkkal, sajnos sohasem keriilhettiink

alkupozici6ba, letszamunknal fogva nem tudtunk any-
nyi kepvise16t a parlamentbe juttatni, hogy azokat a
tobbseg le ne szavazza.

Az etnikai partaken alapu16 kisebbsegpolitika a ma-
gyar erdekek kepviseletere alkalmatlannak bizonyult,
arra viszont balszerenesenkre j6 volt, hogy sorra torve-
nyesitette azokat a lepeseket, amelyeket a romanok, szer-
bek, szlovakok, ukranok a magyar nemzetreszek terhere
es ellenere elkovettek az elmult tiz ev folyaman. Mi tObb,
az a koriilmeny, hogy a kisebbsegi partok nemesak reszt
vettek a valasztasokon, hanem itt-ott diszletkent kor-

manyzati felel6sseget is vallaltak, azzal a kovetkezmeny-
nyel jart, hogy teljes egeszeben elvonta a nagyhatalmak
figyelmet a magyar kisebbsegek problemair61.

Ennek kovetkezteben az a fonak helyzet allt e16,
hogy etnikai partjainkkal szinte a magunk sorsat ne-
hezitjiik, es a tobbsegi nep erdekeit segitjiik, hiszen
azok nekiink koszonhet6en szinlelhetnek demokraci-

at es egyen16seget a vilag e16tt, mikozben jogfosztott
helyzetben tartanak benniinket.

Ugy tunik, hogy a nemzeti kozossegi erdekkepvi-
selet es6djevel nem vagyunk kepesek szembe nezni,
hiszen az ezredfordu16n ez a problemakor az, amit
talan a legnagyobb hallgatas oyez. Ugyanakkor nem
vitas, hogy a magyar kozossegi erdekkepviseletet mas
alapokra kell helyezni, es sokkal hatarozottabba kell

tenni, ezen a teren azonban egye16re nines semmilyen
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elmozduhis. Elgondolas se nagyon. Konnyen lehetse-
ges, hogy nemzetkozi segitseg vagy beavatkozas nelkiil
ez a helyzet nem is fog megvaltozni. Jelent6s lepesnek
igerkezik viszont a nemzeti integraci6 fele a hataron
hili magyarokr6l sz6l6 tOrvennyel kapcsolatos kezde-
menyezes, amely nemcsak papirforma szerint igazolja
a magyar nemzet egyseget es oszthatatlansagat, hanem
lehet6ve teszi az anyaorszaggal va16 kapcsolattartast
is azok szamara, akiket a schengeni vizumkenyszerrel
kirekesztenek Europabol.

A XX. szazad utolso evtizedeben e16re nem lathato

nagy tortenelmi valtozasok tortentek: a Szovjetunio es
az egykori kommunista birodalom szetesese, a nemet
nep ujraegyesitese, a balkani allamok fiiggetlenne vala-
sa, Csehszlovakia megsziinese, a balti allamok fiigget-
lensegenek a visszanyerese es a termeszetes, civilizaci6s
kozegeb6l kiszakitott Magyarorszagvisszaterese Eur6pa
politikai es gazdasagi szovetsegebe. A XXI. szazadban,
a magyar allamalapitas masodik evezredeben minden
remenyiink megvan arra, hogy az uj id6k szellemevel
osszhangban, a kisebb-nagyobb gazdasagi er6kozpon-
tok versenyeben, az egyetemes europai beke es igazsag,
a tisztesseg es a nemzetkozi jog normainak megfelel6en
a nemzet egeszenek a sorsa is rendez6dik.

88


