STRATEGIAI FUZETEK 6.

A MAGYAR POKOL4
Hat tetel a Magyarok Vi/6gszovetseger61
Egyre nehezebb tehertetelt jelent a Magyarok Vihigszovetsege. A megoszto fesziiltseg begyunlzott az Orszagos
Tanacsba is. Tul sok a tisztazatlan kerdes a szovetseg
koriil, tul sok a mellebeszeles, az onigazolas, az abrand,
az onaltatas, de ezeknel sokkal durvabb jelz6kkellehetne a sort szaporitani. Majus ota halogatom magamban a
szamvetest, talan abban remenykedve, hatha az id6 megoldja helyettiink azt, amit mi nem tudtunk megoldani.
Nos, az elmult fd esztend6 egy lepessel sell vitt kozelebb benniinket a megoldashoz. Talan alert, mert
nines is megoldas. Lehet, hogy a vege el6tt allunk valaminek, amit nem akarunk tudomasul venni. Nemesak
a bennem lev6 nyugtalansag hatasara, hanem masok
siirget6 keresere is, vegre raszantam magam, hogy tisztazo szandekkal osszefoglaljam mintegy hat tetelben
meglatasaimat a Magyarok Vilagszovetseger61.

I.
A majus vegen megtartott tisztujito kiildottgyulest61
sokan azt remdtek, hogy vegre sor keriil a Vilagszovetseg teljes atalakitasara. Nevezetesen azt, hogy a Magyar4

A cikket a Magyar Sz6 2000. december 17-ei, vasarnapi szama
a masodik oldalon kiemelt helyen k6z6lte. A magyarorszagi
lapok elzark6ztak

e161e. Nem serelmezem,

szandek vezerelt, hogy tovabb fodrozzam

his zen nem az a
az iigyet, amely mar

igy is kezelhetetlenne lett a magyar politikai szinteren.
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orszagon bejegyzett tobb ezer civil szervezet egyikeb61
sikeriil egy tortenelmi szerepet betolt6, a 15 milli6 magraft jogszen1en kepvisel6, a nemzet egeszet lendiiletbe
hoz6 szervezetet letrehozni. Olyan szervezetet, amely a
vilag kiilonboz6 orszagaiban bejegyzett es tevekenyked6 tanacsai es tagszervezetei reven olyan feladatokat is
magara tud vallalni, amelyek meghaladjak az anyaorszagban e16 tizmilli6s letszam kepviseletere korlatozott
magyar kormany hataskoret es mozgasteret.
Ez az eszmenyi elgondolas mar 1992-ben megfogalmaz6dott az ausztraliai kiildottek reszer61, es beepiilt
mas javaslatokba is, gyakorlatilag azonban egy teres
sell tortent ezeknek az elgondolasoknak a megval6sitasa erdekeben. Ehelyett uj elgondolasok sziilettek, kiilOnboz6 tervezetek kesziiltek, amelyek mind hasonl6
sorsra jutottak, mint az el6z6ek. A Vilagszovetseg vezet6segenek a bels6 hatalmi viszalyok es koltsegvetesi
vitak miatt nem jutott ideje koncepcionalis kerdesekkel
foglalkozni.
A majusi tisztujit6 kozgyiiles anelkiil mutt el, hogy
a Magyarok Vilagszovetsegenek m6dja lett volna meghataroznia onmagcit, sikeriilt volna megteremtenie legitimitascit, s elfogadtatnia egy olyan tarsadalmi szerepkart, amely hianyp6tl6 lenne mind a nemzet, mind a
magyar allamvezetes szamara. Ennelfogva ana vonatkoz6an, hogy mire val6 a Magyarok Vilagszovetsege,
ma is ott tartunk, ahol regen: mindenkinek megvan a
maga elgondolasa, anelkiil, hogy a sokfele elgondolas
barmifele kolas jov6keppe korvonalaz6dna.
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Azt hiszem, fontos ezt tisztan latnunk ahhoz, bogy
megertsiik, miert nines az MVSZ-nek a nevehez melt6
kozeleti szerepe, erkolcsi sulya es politikai jelent6sege.
11.

Vannak mas termeszetU gondok is. Vajon hogyan
tudna egy 200-300 milli6 forinttal gazdalkod6 szervezet vallalkozni a fentebb megalmodott nemzetmentO
szerepre? Ez a penz legfeljebb a hivatal mukodtetesere eleg, egy 52 orszagot beha16z6 szovetseg erdembeli
funkei6jeit azonban aligha teszi lehetOve. Az osszehasonlitas kedveert emlitsiik talan meg, bogy a hataron
tuli magyarokat segit6 harom kozalapitvany - az Illyes,
az Dj Kezfogas es az Apaezai - a millennium eveben
800-800 milli6 forintnyi koltsegvetesi tamogatassal
rendelkezett. Az illetekesek szerint a kozalapitvanyok
ezzel a kerettel igen figyelem.t:e melt6 eredmenyt ertek
el. Ez bizonyara ugy van, mas kerdes, bogy ennek az
eredmenynek sell a nemzeti identitas er6sitese, sell az
erdekervenyesites hatekonysaganak novelese, sell pedig a nemzeti integraci6 gondolatanak a megva16sitasa
teren egye16re semmifele kezzelfoghat6 jelet sell eszlelni. Csepp a tengerben, mondhatnank. Mit lehet akkor ennek az osszegnek az egytized reszet61 remelni?
Aki ennyire taksalja a nemzeti eszme megjelenitesenek
es az osszmagyarsag kepviseletenek az iigyet, az valami masban faradozik. Persze ezt a penzt is fellehetett
volna okosabb dolgokra hasznalni, ha tortenetesen nem
koltsegvetesi vitakra, a kevesen va16 marakodasra megy
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el a Vil<igszovetseg nyolc esztendeje, ami a sajt6ban folyamatosan vilagrasz616 botninykent esap6dott le.
Ill.
Aztan gond van a szervezet szemelyi osszetetelevel is. Sokan azt tartjak, hogy a Vilagszovetseget a
nagyhangu kozepszenlseg es a sunyi burokracia uralja, akik akarnoksagukkal
elidegenitettek nemesak a
magyarsag szellemi elitjenek a jelent6s reszet, hanem
mindazokat, akik nemzeti politikar61 almodtak, s nem
kivantak medd6 vitakkal: szemelyi es penzugyi kerdesekkel foglalkozni.
Masok a demokracia bajnokait, a tortet6 karrieristakat karhoztatjak, akik az alapszabaly ertelmezeset,
az ugyrendi kerdeseket, a szavazatok szamlalasat oszszetevesztik a termeszetes gondolkodassal es a nemzet
onmegval6sit6 akarataval. Es esakugyan, nyolc even at
rag6dva a jogszenlseg kulonboz6 arnyalatain, fel sell
tiint, hogy mind kevesebb sz6 esett az elszakitott nemzetreszek helyzeter61, feledesbe kerultek az auton6miatorekvesek, nines program, sarokba kerult a nemzeti
szinii lobog6, hadd ne soroljam tovabb a visszavonulas
szomoru emlekii allomasait.
Ketsegtelen, hogy a testUleti Ulesekkel, kozgyiilesekkel, konferenciazgatasokkal, a fontoskod6 politikusok
majmolasaval a szervezet elszalasztotta azt az eselyt,
hogy a nemzeti akarat es onmegval6sitas intezmenyeve
valjon. De nem hiszem, hogy mindez pusztan szemelyi
kerdeseken mulott volna: az okos, derek, lelkileg elkote-
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lezett magyarok hianyan. Masokkal egyiitt j6magam is
ligy gondolom, hogy maga a szervezeti struktlira az, ami
rossz, s ami az erdemleges cselekves legfObb akadalya.
Ezert is fogalmaz6dott meg az igeny, hogy a magyar
orszaggyules hozzon torvenyt a Magyarok Vilagszovetseger61, s a Magyar Tudomanyos Akademia mintajara allitsa azt a nemzet szolgalataba. Az a teny, hogy a
magyarsag haromnegyed evszazada szetsz6rtsagban el,
hogya szettepett nemzetreszek hivatalosan nem fogalmazhatjak es jelenithetik meg erdekeiket, regen sziiksegesse tette volna ennek a lepesnek a megtetelet. Annil is inkabb, mivel id6kozben napnal vilagosabba valt,
hogy a szep elkepzeles, mely szerint az egypartrendszer
idejen letrehozott Vilagszovetseg a demokratikus koriilmenyek kozott at fog majd alakulni, dugaba d61t.
Csak talalgathatjuk, hogy a Vilagszovetseg intezmenyes lijjaszervezesere miert nem keriilt SOL Talan
azoknak van igazuk, akik szerint a meglev6 intezmenyek nem akartak meg egy "magyar iiggyel" foglalkoz6 f6rumot a h<itukra. Minek a Magyarok Vilagszovetsege, ha ott a parlament, ott a kormany, a Hataron Tlili
Magyarok Hivatala, ha ott vannak a kisebbsegi magyar
partok, s lijabban ott van a Magyar Alland6 Ertekezlet. Csakhogy a kormanyok jonnek, mennek, s mindegyik maskent viszonyul a kisebbsegekhez es a nemzet
iigyehez. A kormanyvaltozasokkal
parhuzamosan pedig valtozik a kisebbsegek erdekvedelmi politikaja es
a HTMH munkaja is. Elvileg teh<it sziikseg lenne egy
intezmenyre, amely a mindenkori kormanyt61 es a hataron tlili magyarsag politikai helyzetet61 fiiggetleniil
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foglalkozhatna a nemzet iigyevel, gyakorlatilag azonban a nemzet erne magasabb rendu egysegenek a megteremtesere nines igeny, mi tobb, ugy tunik, mintha a
magyar politikai szinter szerepl6i - hataron kiviil es
beliil - ellenerdekeltek lennenek ebben.
Ebben az ellenerdekeltsegben rejlik a Magyarok Vilagszovetsegenek a dramaja. Ezert nem kepes talpra
MIni, magara talalni. Ez a magyarazata a viszalynak,
a sikertelensegnek, a p6teselekveseknek. A legvilagosabb emberf6k, a nemzet leg6szintebb es legelkotelezettebb hivei is egy id6 titan meghasonlottakka valnak,
ha folyton falba iitkoznek.
Iv.

Sok eve huz6d6, halmoz6d6 elegedetlenseggel es
esal6dottsaggal keriilt sor a majusi tisztujit6 kozgyulesre. Sajnos, az elegededenseg ok<it senki sem abban
a politikai-hatalmi konstellaci6ban kereste, amelyben
a Vilagszovetseg megujulasara es komoly szerepvalla-

lasara (egyeI6re) nines elegend6 mozgaster - hanem,
ahogyan ez mar lenni szokott, egymassal kaptak hajba
a kiilonboz6 taborokra szakadt emberek.
Az MVSZ elnoke es elnokhelyettese kozotti hataskori vitak, s a mogejiik felsorakoz6 erdekesoportok
aesarkodasa, vadaskodasa, rogeszmeig melyiil6 elfogultsaga el6re vetitette a Vilagszovetseg szetesesenek
a veszelyet. De vajon nem ugyanigy foszlott, szakadozott szet a nemzet megujulasat eelz6 minden szervezeti torekves? Nem ugyanazok a fesziiltsegek munkalnak
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mindeniitt, ahol megjelenik a szabadsagvagy igenye es
a magyar integraci6s torekves? Nem alert marcangoljak szet egymast a magyarok, mert e teren, a rendszervaltast kovet6en tlz evvel, meg mindig helyben jarasra kenyszeriilnek? Nem alert, mert a nagyhatalmak
Eur6pa osszefercelese utani id6kre napoltak el a kisebbsegi kerdes rendezeset? Nem alert, mert Trianont
Magyarorszag csatlakozasanak a kockaztatasa nelkiil
maig nem lehet sz6ba hozni?
Vannak persze pozitiv fejlemenyek is. Magyarorslag, ha kinkeservesen is, de a tarsadalmi felszabadulas utjara lepett, ami a hataron tuli magyar nemzetreszekr61 nem mondhat6 el. Ok mar ebben a korben, a
demokracia els6 lepesenelleszakadtak.
A nemzet egeszet illet6en a helyzet egyarant nyomorusagos hataroken innen es tul: ebben a vonatkozasban nemhogy a
cselekves szintjeig, de az 6szinte es nyilt beszedig gem
jutottunk el. Meg Magyarorszagon gem, az elcsatolt
nemzetreszek helyzeter61 pedig jobb nem beszeIniink.
Mindezt alert sziikseges itt nyomatekosan leszogezniink, hogy azok, akik a nemzeti ellenallas lelkiseget, s
annak eleven megtestesiileset kerik szamon a Vilagszovetsegt6l, e16szor vessenek szamot ezzel a helyzettel.

v.
A Vilagszovetsegen beliil egymasnak fesziil6 taborok a kedvez6tlen vilagpolitikai konstellaci6nal konynyebb es elerhet6bb ellenfelet kerestek maguknak. Az
egyik es a masik oldalon a1l6k is azt hittek, ha sikeriil
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hatterbe szoritaniuk a masik tabort, att61 egy esapasra megvaltozik mindeD. Az a1l6viz, amelyben eddig
toesogtunk, hirtelen gyorsfolyasu folyamma valtozik,
amely szeles medret vaj a nemzet erdekeben val6 eselekveshez.
A kozgyules kozeledtevel elsosorban az elnokvalasztas kertilt a figyelem kozpontjaba. Ki-ki sajat elkepzelese szerint azt remelte, hogy az uj elnok szemelye
nemesak mas areulatot kolcsonoz a Magyarok Vilagszovetsegnek, de valami esoda folytan att61 mi magunk is kicserelodtink. Akik BORost tamogattak, nagyobb kormanytamogatasra szamitottak, akik viszont
PATRUBANY
mellett voksoltak, egy dinamikusabb, kiizdokepesebb Vilagszovetseget kepzeltek el maguknak.
Mint ismeretes, a negyedik fordul6 titan (addig
Boros vezetett) Patrubany het szavazat kiilonbseggel a Vilagszovetseg uj elnoke lett. Ezt a fordulatot az
ujonnan megvalasztott elnokseg fele nem tudta elfogadni, tOrvenyessegi es erkolcsi aggalyokra hivatkozva felfiiggesztettek az elnokseg munkajaban val6
reszveteliiket. Bar torvenytelensegekre hivatkoznak, a
Patrubannyal mint elnokkel szembefordul6 elnoksegi
tagoknak val6jaban az elnok szemelyevel van baja, a
vele val6 egytittmukodest nem tudjak elkepzelni. Azt
mondjak, hogy mig ok a Vilagszovetseg megujulasaban gondolkodnak, az ujonnan megvalasztott elnok a
hatalom megszallottja.
A Patrubany-fele vezet6seg azzal vag vissza, hogy
a demokratikus jatekszabalyokat betartva szerzett
mandatumot, nines semmifele jogalapja a bojkottnak,
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s az ilyen -olyan feltetelek tamasztasanak. A haborgas
a siOfoki rendkiviili kiildottgyu.lest kovet6en sem csitult. Ellenkez6leg, a heves vitakkal kisert tanacskozast
kovet6en a "tizenketteknek"
- a kUldottekt6l kapott
haladek ertelmeben - karacsonyig kell nyilatkozniuk
arr6l, hogy feltHel nelkiil teljesitik kotelezettsegeiket,
ellenkez6 esetben dontesiiket lemondasnak tekintik.
A felsz6litottak viszont az aldatlan allapotokra hivatkozva Wbb pert akasztottak az uj elnok nyakaba, kormanybiztos kinevezeset szorgalmazzak az MVSZ elere, s6t, javasoljak a szovetseg felszamolasat a magyar
kormany reszer61.

VI.
Itt tartunk. A tortentek miatti kesen'iseggel a sziviinkben, anelkiil, hogy a politikai, lelki es moralis kataklizman tuljutottunk volna. En alapvet6en nem az elnok szemelyeben es a szervezet szemelyi osszeteteleben
latom a bajok igazi forrasat, bar az sem elhanyagolhat6
problema, hanem a kedvez6tlen tarsadalmi-politikai
konstellaci6kban, a nemzeti erdekkepviseletre alkalmatlan, rossz szervezeti strukturaban, a magyar nemzetstrategia hianyaban, legf6keppen azonban a nemzet
egeszere jellemz6 cselekveskeptelensegben es benasagban, es ugy gondolom, hogy a bojkott nem viszi e16bbre a dolgainkat.
Bar va16szim'i, hogy ebben a kerdesben aligha lehet
igazsagot tenni. Az elmult tiz ev serail mindnyajunknak volt alkalmunk megtapasztalni, hogyan pr6baltak
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meg az altalunk megalmodott es letrehozott partok is
egy ido titan lemetszeni szarnyainkat, hogyan valtak
a testverhaboruk szintereve s alkalmatlanna a nemzet
szolgalatara. Ez tehat nem vilagszovetsegi specialitas,
hanem szervezeti eletiink sajatossaga. Es fdo, hogy
amig a politikai, gazdasagi es a tarsadalmi koriilmenyek meg nem valtoznak, s amig veliik egyiitt mi magunk is meg nem valtozunk, barhova nezziink, barmibe fogjunk, barkivel szovetkezziink, ugyanazzal a
magyar pokollal talalkozunk. N emzeti IHiink gondjait
nem lehet a Vilagszovetseg jelenlegi vezetosege nyakaba varrni, mint ahogyan az effele viszalyok sem szolgalhatnak felmentesiil szamunkra.
Termeszetesen eleg nagy baj az, ha egy haj6n zendiiles tor ki. Ennd azonban sokkal nagyobb baj, ha

nem vessziikeszre,hogy - a vezerhaj6kivetelevel- az
egesz kisebbsegi magyar haj6raj megfeneklett a Pannon -tengeren.

84

