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A KISEBBSEGIONSZERVEZOOESESELYEls

I.
Hosszu ido titan a magyarsag szempontjab6l uj tortenelmi helyzet a11t elo. A magyare11enes nagyhatalmi
vilagpolitika megvaltozott, es ma Magyarorszag az
Eur6pai Uni6hoz tOrteno csatlakozas egyik legeselyesebb varomanyosa. Azok nyitnak ajt6t e16tte, akik az
elso es masodik vilaghaborut koveto osztozkodasban
Magyarorszagot feldaraboltak, es az orszag teriiletenek
nagy reszet hadizsakmanykent
szetosztottak.
Ez a koriilmeny a nemzet egeszet illetoen bizakodasra ad okot, annak e11enere, bogy a csatlakozas idejet,
m6djat, felteteleit, s fokent a mult hibainak j6vatetelet
illetoen, sokfele ketseg gyotOr benniinket. A megvaltozott helyzetben mindenkeppen nagyobb mozgaster
kinalkozik a magyarsag szamara, s minden remeny
megvan arra, bogy Magyarorszag hatekony, fej16dokepes, demokratikus tarsadalomma valjek.
1/.

A nagyhatalmak azonban nemcsak Magyarorszagot
szakitottak ki eroszakkal Eur6pab6l, hanem azon reszeit is, amelyeket Trianonban elcsatoltak tale. A magyar
5
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nemzet egyharmada Eur6pab6l kirekesztetten, szabadsagat6l megfosztottan el, es ez a helyzet belathat6 idan
beliil nem is fog megvaltozni. Ugyanakkor valtozatlanul eras magyarellenesseg jellemzi a tObbsegi nepeket,
amelyek meg mindig nem fogtak fel, hogy a harmadik
evezred Eur6pajaban nem lehet elnyomatasban tartani
mas nepeket, haesak nem akarnak a sehengeni fiiggonyon kiviil rekedni. I1yen ertelemben nemi feny dereng
szamunkra is az alagUt vegen. Erre a fenyre igen nagy
sziiksegiink van, mert bar szep sz6lamokb6l nines hiany, a val6s helyzet lesujt6 es ketsegbeejta.
A delvideki magyarsag szellemi-kulturalis
elete
peldaul gyarmatositott allapotokat tiikroz: a kozoktatasb6l, tajekoztatasb6l, politikab6l, az intezmenyekbal
teljes egeszeben hianyzik a kereszteny ertekrend es a
magyar szellemiseg. Idegen erdekek, szandekok, torekvesek hatasa alatt allnak partjaink, intezmenyeink,
amelyek nem kepesek nemzeti erdekeinket megjeleniteni es eredmenyesen kepviselni sem a tobbsegi nep, sem
az anyaorszag, sem pedig a nemzetkozi tenyezak fete.
Az elmult evtizedben nagyot fordult a vilag, sajnos
mi hamar a1l6vizbe keriiltiink. Ennek folytan novekva
mertekben pusztult, szegenyedett el es vandorolt ki a
Vajdasag magyar lakossaga.
A hataron tuli magyarsag helyzetevel kapesolatban
altalaban a kisebbsegi jogok es a nyelvi egyenjogusag
hianyat szoktuk hianyolni es sz6va ten ni, holott a legsulyosabb problemak nem annyira jogi, mint amenynyire szellemi es mentalis termeszetuek. A legfObb bajunk a nemzeti lettel kapesolatos altalanos ertekzavar,
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a megrendiilt magyar ontudat, amely neheziti a kozos
fellepest es cselekvesvallahist.
Az elmult nyolcvan esztend6ben a szellemi-kulturalis elnyomas, a magyar szellemiseg es a nemzettudat
modszeres hatterbe szoritasa megtette magaet. Sajnos,
e teren vannak ujabb keletu keseru tapasztalataink is,
az alabbiakban ezekr61 szeretnek nehany szot ejteni.

Ill.
A nemzettudat zavarai ellenere a kelet-europai fordulat idejen a magyarsag minden utodallamban kesedelem nelkiil kihasznalta a tortenelem adta lehet6seget, hozzafogott tarsadalmi halozatanak kiepitesehez,
IHrehozta politikai erdekszervezeteit, es koveteleseivel
megjelent a hazai es a nemzetkozi politikai szinteren.
Kezdetben Magyarorszagrol es a nyugati magyarsag
reszer61 sok tarsadalmi es egyeni biztatast es segitseget
kaptak, amelynek koszonhet6en er6sodott onbizalmuk
es tarsadalmi poziciojuk.
A kezdeti lendiilet azonban hamar megtort, es a kisebbsegek melyebb letargiaba zuhantak, mint voltak aze16tt. A hivatalos Magyarorszag kezdetben csakugyan
tamogatta a hataron tuli magyarok politikai onszervez6deset, kes6bb azonban biztatas es segitseg helyett inkabb gancsolta 6ket. Ahelyett, hogy a magyar diplomacia felkarolta volna a spontan es elemi er6vel jelentkez6
kisebbsegi autonomiatorekveseket, cserbenhagyta az elcsatolt nemzetreszeket, mi tobb, tiltakozasuk ellenere allamszerz6deseket kotott a fejiik folott. Az eredmeny nem
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maradt el. A kisebbsegek visszakozni kenyszeriiltek, ami
a tobbsegi nepek kemenyebb fellepeset eredmenyezte.
A magyanizkodas ismeretes. Magyarorszag csatlakozasa erdekeben biztositani kell "a terseg stabilitasat",
amelyet allitolag a magyar autonomiatorekvesek veszelyeztetnek. Mit sell szamit, hogy a valosagban forditott
a helyzet: a terseg stabilitasanak legf6bb akadalya a kisebbsegi kerdes rendezetlensege, a tartos megoldast pedig - jobb hijan - az autonomiak biztositasa jelentene.
Meggy6z6desem, hogy a magyar diplomacia konstruktiv javaslatokkal is e16 tudott volna allni. Az
autonomiatorekvesek
felkarolasa reven uj Kozep-Europa-politika johetett volna letre, amelynek eredmenyekent a magyar nemzetreszek igeretesebb jov6 ele
neznenek. A magyar kormany azonban az allamszerz6desekkel sietett a rabtarto nepeket megnyugtatni, a
magyar kisebbsegek mozgasteret pedig sziik keretek
koze szoritani.
Ma mar aligha lehet ketseges barki szamara, hogy
az allamszerz6desekkel bakot 16ttiink, egy konstruktiv
nemzetpolitikaval viszont a csatlakozast illet6en nem
kockaztatottunk volna semmit. Ennek a tortenelmi tevedesnek a kovetkezteben a kisebbsegek pacba keriiltek.
Es mikozben lassan pacolodunk, anal abrandozunk,
hogy majd egyszer, ha Magyarorszag es a kornyez6 orszagok is mind csatlakoznak a kozos Europahoz, megvalosul a nemzet alma: ujra egyseges lesz a magyarsag.
Sajnos, ez a kivarasra alapozo politika elvette ertelmet
a kisebbsegi kiizdelemnek, helytallasnak es onszervez6desnek.
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A Horn-kormany allaspontjaban nem nagyon nyilatkozott meg a nemzet veszelyeztetett reszenek az
oszinte feltese es tamogatasi keszsege. De a hivatalos
Magyarorszagt6l ma sell telik tobbre, mint amennyit
a szomszed allamok politikai viszonyai bekessegben
megengednek.
Ezt a keseru pirulat a magyar kormany ugy pr6balja
a kisebbsegek torkan lenyomni, hogy kijelenti: csak a
"legitim" szervezetek altal megfogalmazott torekveseket hajland6 tamogatni. Ami szepen hangzik, csakhogy
mifele eloremutat6 kisebbsegi igenyeket fogalmazhatnak meg azok a legitim vezetok, akik legitimitasukat
az adott koriilmenyek miatt eppen a nemzeti erdek feladasanak koszonhetik?

Iv.
Benniinket is terhelnek tevedesek, mulasztasok.
Nyolcvanevi elnyomatas titan elmulasztottuk felhivni
a vilag figyelmd a rajtunk esett serelmekre, s gyakorlatilag semmit sell tettiink annak erdekeben, hogy a
helyzetiink rendezodjon. Egy valamit tettiink: partokat
hoztunk let re, amelyekkel viszont ceh tevesztettiink. A
kisebbsegi partok letrehozasaval ugyanis tobbet vesztettiink, mint nyertiink.
A kisebbsegek szamaranyuknal fogva soha nem kepesek annyi kepviselot a parlamentbe juttatni, amennyit a
tObbseg vigan le ne szavazna. Ennek az egyoldalu parlamenti jateknak koszonhetoen a tobbsegi nepek demokraciat szinlelhetnek a vilag elott, mikozben jogfosztott

93

H6di Sandor: Mi fan terem a nemzetstrategia?

helyzetben tartanak benniinket. Etnikai partjainkkal
voltakeppen mi magunk legitimaljuk a kisebbsegellenes
donteseket. A helyzeten az sem valtoztat, ha a kisebbsegi
partok kormanyzati szerephez jutnak. A dolgok lenyeget tekintve ez sem tobb diszletnel, amely meg inkabb
eltereli a nemzetkozi kozvelemeny figyelmet a magyarsag megoldadan kerdeseirol.
Ugy tunik, bogy egyelore senki sem akar a kisebbsegi partok csodjevel szembenezni. Pedig az elmult tiz
ev tapasztalatai alapjan nem kerdeses, bogy alsagos kirakat az egesz, es ezen az Mon haladva az orok vesztes
pozici6jara vagyunk itelve.
Kisebbsegi partjaink ugyanakkor jelentos kart okoznak nemzeti kozossegeinknek, amennyiben felesleges
konfliktusokat gerjesztenek, es fekezik a tarsadalmi
onszervezodest. A nemzetreszek megmaradasahoz es
erosodesehez az atomizal6dott kisebbsegi tarsadalmak
integralasara, erdekegyezteto, koordinal6, szolgaltat6
szervezeti struktura kialakitasara, az egyiittmukodes
erositesere, kolcsonos segitsegnyujtasra van legnagyobb
sziikseg, ami nem a hatalom teriilete. Kozossegszervezes, az intezmenyhal6zat kiepitese, a magyarsagtudat
erositese, szellemi kisugarz6 kozpontok letrehozasa helyett tuldimenzionaltuk a partok szerepet, olyannyira,
bogy azok szinte diktatorikus jelleget oltenek.
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v.

Ennek a helyzetnek a kialakulasahoz mas is hozzajarult, amelyr61 sajnalatos m6don szinten keves sz6 esik.
Tudnunk kell, hogy amig Magyarorszagon haromszor
csere16dott a politikai hatalom az elmult tiz ev alatt,
a hataron tuli nemzetreszek eseteben nem keriilt sor
semmifele hatalomvaltasra, ugyanaz a struktura tartja
kezeben a hatalmat, amelyik a diktatura kiszolga16ja es
haszonelvez6je volt. Csak a frazeo16gia valtozott.
A tObbpartrendszer kialakulasa idejen, miutan a
tobbsegi nepek letrehoztak nacionalista partjaikat, az
egykori magyar kaderek hoppon maradtak, ezert megkaparintottak a kisebbsegi szervezeteket maguknak.
Termeszetesen nem a kisebbsegek sanyaru sorsa inditotta meg 6ket, hanem megpr6baltak visszakeriilni a hatalomba, es ehhez a nagy sebbel-lobbal partta alakitott
magyar erdekszervezetek j6 hatas16nak bizonyultak.
A hiteles emberek, akik a hataron tuli magyarsagot
talpra allitottak, hamarosan a politikai elet peremere
szorultak, amiben dontO szerepe volt az 1994-es magyarorszagi valasztasoknak. Az, hogy a Horn-kormany
idejen, a nemzeti szellem kepvisel6ire nehez id6k jartak, magat6l ertetOd6. Kevesbe erthet6 viszont, hogy a
Fidesz-kormany gyakorlatilag atvette a Horn-kormany
hataron tuli klienturajat. Hogyan lehetseges, hogy
ugyanazok a politikai er6k, amelyek Magyarorszagon
a nemzeti oldalnak es a polgari kormanynak kerlelhetetlen politikai ellenfelei, a hataron tuli magyarsag eseteben megbizhat6 szovetsegesek? Ki erti ezt?
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Ha Magyarorszagon es a terseg mas orszagaiban az ilj
id6k ilj embereket kivannak, miert ne lenne ez termeszetes igeny a hataron tilli magyarsag reszer61 is? Miert kell
Magyarorszagr61 rajuk kenyszeriteni a kommunista diktatilra egykori haszonelvez6it? Sajnos, erre is van pelda.
Noha all6vizbe keriiltiink, azert egyes szemelyek es
partjaik felett nalunk is eljart az id6. A delvideki magyarsag regen megszabadult volna egyes rossz emlekii
partvezerekt61, ha a magyar kormany nem allna tUnteWen mogottiik, es partjaikat, amelyek csak papiron leteznek, nem tartana folyamatosan "lelegeztet6gepen".
Mindenki ertetleniil all e rejtely eMtt. Miert kell a hataron tilli magyarsag nyakaba varrni Budapestr61 valakit, aki bizalmukat nem elvezi?

VI.
Vannak a kisebbsegi onszervez6desnek mas, Pesthez kot6d6 miivi akadalyai is.
Tekintet nelkiil arra, hogy a nemzeteszme kiszorult
a kisebbsegpolitikab61, es a kisebbsegeket feliigye16
partok nyomaszt6 teherkent nehezednek a felmorzso16d6 kisebbsegi tarsadalomra, ahelyett, hogy a hataron
tilli magyarsag vonatkozasaban a kozossegszervezesre, a nemzettudat er6sltesere, az intezmenyha16zat kiepltesere, a civil tarsadalom tamogatasara helyez6dott
volna at a hangsilly, a magyar kormany tovabbra is a
nemzeti onfeladas litjara szorult vagy szoritott kisebbsegi partokat favorizalja. Ennek ekes peldaja a MAERT,
amelyb61 teljes egeszeben kimaradtak az egyhazak, a
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civil szervezetek, jeles kozeleti szemelyisegek, amelyek,
illetve akik a partoknal sokkal fontosabb szerepet jatszanak a kisebbsegek eleteben.
Az arab vilag tObb szazmillio dollart fordit KeletJeruzsalemben az arab ideologia es az iszlam szellemiseg fenntartasara, hogy esokkentse Izrael befolyasat.
Vajon mennyit kellene aldozni a hataron tuli magyarsag szellemisegenek fenntartasara, hogy ellensulyozni
lehessen a tObbsegi nepek nyolcvan eve tarto szellemi
terrorj<it?
Egyes hirforrasok szerint a hataron tuli magyarok
tamogatasara letrehozott Illyes Kozalapitvany fennallasanak tiz esztendeje alatt negy es fel milliard koltsegvetesi for in tot osztott ki a hataron tuli magyarsag koreben. Ennek tetemes resze a kisebbsegi partkasszakba
keriilt, mas resze a szomszedos orszagok koltsegveteset
tehermentesitette.
Lehetseges, hogy a tamogatassal kapesolatosan kesziiltek hatekonysagi vizsgalatok, nekem nines tudomasom roluk. Azt viszont tudom, hogy az oszinte beszed mar nagyon hianyzik, ezert hadd mondjam itt el,
hogy a nekiink nyujtott tamogatas a jelen formajaban
nem szolgalja kozossegi erdekeinket.
A magyar koltsegvetes es a kozalapitvanyi strukturak reven a hataron tuli magyarsag folyamatos tamogatasban reszesiil. Bar nem nagy osszegrol van szo, egy
atgondolt tamogatasi program kereteben elegendo lett
volna a kozossegben vale gondolkodashoz, sziikseges
szemleletvaltashoz, vagy ha ugy tetszik, a magyar autonomia alapjainak a lerakasahoz. A magyar kormany
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azonban a szocialis, karitativ jellegu tamogatas mellett
d6nt6tt, amelyre va16ban nagy sziikseg van, de azt gondolom, hogy nem a magyar szellemiseg er6sitesenek a
rovasara.
Mellesleg a szocialis jellegu tamogatas sem annyira
a kisebbsegi magyarok erdekeit, mint inkabb a szomszedos allamok javat szolgalja. Miert kell peldaul a magyar ad6fizet6k penzet mas allamok tulajdonat kepez6
epiiletek felujitasi es karbantartasi k6ltsegeire forditani? Miert kell olyan partokat, szervezeteket, ujsagokat,
programokat tamogatni vele, amelyek tamogatasa mas
orszagok k6ltsegvetesebe tartozik? Milyen tamogatasi
politika az, amelybe a cserepezest6l a kutfurasig, muszerek vasarlasat6l az utak javitasaig, aut6k adomanyozasat6l a csatornazasi munkalatokig minden belefer?
Ami viszont nem varhat6 el a szomszedos orszagok
nacionalista kormanyait61, hogy er6sitsek a magyar
nemzettudatot, javitsak a kisebbsegi k6z6ssegek szervezettseget, hatekonyabba tegyek erdekvedelmet, arIa
- nemzeti k6z6ssegiink szervezetlensegeb6l es siral-

mas tudatallapotab6l itelve

-

az anyaorszagi tamoga-

tasb6l nem sok jutott.
A szocialis jellegu tamogatas mas anomaliakat is
sziilt. Hamis remenyeket ebresztett az elszegenyedett
kisebbsegiekben, akik nyomorusagukban nem politikai
ved6hatalomnak, hanem egyszeru fej6stehennek tekintik Magyarorszagot. Ami aztan oda vezet, hogy sokkal
t6bb id6t es energiat fecserelnek el hiabava16 palyazgatasra, mint sajat nemzeti k6z6ssegiik sorsaval va16
foglalkozasra. A hamis remenyeket kelt6 palyazatokkal
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ugyanakkor Canossa-jara.sra kenyszeriilnek azok is,
akik esetleg hasznara lehetnenek kozossegiiknek.
Tudom, hogy a tamogatas teren nehez igazsagot
tenni, az eredmenyesseg szempontjab6l azonban mindenkeppen eelszeru lenne az eddigi gyakorlatot feliilvizsgalni. Nemesak azert, hogy a magyar ad6fizetak
penze ne a szomszed allamok kasszajaba guruljon, hanem azert is, hogy a magyar nemzetreszek megmaradasan faradoz6k dolgat ne nehezitsek Magyarorszag-

r6l olyan szemelyek tamogatasaval, akiknek
finoman fogalmazzunk - a magyarsagtudat

-

hogy
sosem

volt eras oldaluk.

VII.
Csak azok a nepek tudnak megmaradni, amelyek
eelokat tUznek ki maguk ele. A hataron hili magyarsagnak ez ida tajt nines bevallhat6 kozos eelja. A kormanyzati szerepvallalas miatti altalanos aTom es megelegedettseg ellenere politikai teren kicsuszott a talaj a
laba a16l, a tobbsegi nepek elleneben nines eselye a kisebbsegpolitikanak.
Ennek ellenere a magyar kisebbsegek helyzete a korabbiakhoz kepest alapvetOen megvaltozott. Ha nyolcvan esztenda nem volt ra elegenda,
az uj tOrtenelmi szeljarasban az ut6dallamoknak mar
nem lesz ra idejiik, hogy a hadizsakmanykent
kapott
magyar teriileteket sajat areukra formaljak, homogenizaljak. Ellenkezaleg: Magyarorszag presztizsenek erasodesevel es sajat pozici6ik gyengiilesevel napr6l napra
ujabb es ujabb engedmenyre kenyszeriilnek.
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A XXI. szazadban, a magyar allamalapitas masodik
evezredeben minden remenyunk megvan ana, hogy
az uj id6k szellemevel osszhangban, a kisebb-nagyobb
gazdasagi er6kozpontok versenyeben, az egyetemes
eur6pai beke es igazsag, a tisztesseg es a nemzetkozi
jog normainak megfelel6en a nemzet egeszenek a sorsa
is rendezodik. A kerdes csupan az, hogy ki tudjuk-e
varni a dolgok veg~t. A szetzullesztett, eloregedett, elszegenyedett, a folyamatos kivandorhis miatt hatalmas
emberveszteseget szenvedett magyarsagban van-e elegendo era ehhez?
Tobbszor elmondtam, ujra elmondom: a legfobb
bajunk szellemi, lelki termeszetu, a tObbi csak folyomanya ennek. Hianyzik az onbecsiiles, hianyzik az a
szellemiseg, amely egy akaratuva ten ne a nemzetet a
kozos erdekekben. Fokozottan all ez az elcsatolt nemzetreszekre, amelyeket megfosztottak autentikus szellemi vezetoitol.
Tekintettel ana, hogy meg mindig az aru16kat illeti
jutalom, erthetoen nagy a zavarodottsag az emberek
fejeben. Bizakodva varjuk a valasztasokat, es remeljiik,
hogy olyan kormanya lesz Magyarorszagnak, amely
kepes megkulonboztetni az ocsut a buzcit61.Onmagaban veve mar ez is nagy segitseget jelentene szamunkra, a tObbi mar csak raadas lenne.
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