STRATEGIAI FOZETEK 6.

ONALTATA5NELKOL- OTT IS, ITT IS
Egyre figyeljtik a magyarorszagi valasztasi cirkuszt,
amelyben a KarpM-medencei magyarsag helyzetere, a
kisebbsegek jov6jere, a nemzet tavlataira vonatkoz6an
alig hallhat6 egy-ket ertelmes mondat, nemhogy felhivas, program. A 14. havi nyugdijon kiviil nem hallunk
semmit. Pontosabban, duI a lelektani haboru, amely
arra megy ki, bogy az eselyes partok megmutassak: ki
a gyenge, s ki az er6s. Ett61 a feloldalas nekifesztilest61
a hataron tuli magyarsag nem sokat remelhet.
A magyar val6sag alapos ismerete nelkiil is IMni,
bogy egyre tobben vannak azok, akik elegedetlenek a
battik mogott a1l6 15 evvel. A rendszervaltas karvallottjai negyevente eldontik a valasztasok kimenetelet.
Erthet6en a valtozashoz fUznek mindig nagyobb remenyt. Erre most is szamitani lehet. Nem art hangsulyoznunk, bogy az elegedetlenseg els6sorban anyagi, es
nem politikai vagy ideol6giai termeszetu. A nemzeti
kerdes, a KarpM-medencei magyarsag helyzete, tovabbi
sorsa a magyar valaszt6polgarok tobbseget nem nagyon
erdekli. Ellentetben a hataron tuli magyar kozossegekkel, amelyek mind en nyomorusaguk mellett es ellenere
a nemzet "talpra allasat" vitalis fontossagunak erzik.
Az anyaorszag es az elcsatolt nemzetreszek tehM
- sell erzelmi, sell tudati szinten - "nem egy huron
pendiilnek". Ez a magyarazata a kolcsonos ertetlenkedesnek es az ut6bbi id6ben tapasztalhat6 "elhidegtilesnek". Az el6bbiek nem meltanyoljak elegge a kisebbsegi sorban el6 nemzettarsaik auton6miatorekveseit,
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nemzeti 6nrendelkezesi igenyet, az ut6bbiak viszont
gyakran 6nzest latnak ott is, ahol az emberekb61 az egzisztencialis bizonytalansag es felelem besze1.
Ezt a tudati meghasonlast sokan a szerencsetlen
kimenetelU decemberi nepszavazast61 eredeztetik. Tevesen, mert mar az els6 lepest elvetettiik 15 evvel ezel6tt. A rendszervaltas idejen a magyarsag egy rosszul
ertelmezett tliIelesi strategicit fogadott el, amelyben a
tev6leges cselekvesnek, a k6z6ssegi erdekek megjelenitesenek nines helye. Szinte bargylian hiszekenynek es
6nfelad6nak bizonyult nep, amikor hagyta magat azzal
amitani, bogy a gulyaskommunizmust
t6bbpartrendszerrel automatikusan a j6leti demokracia valtja fe1.
A kollektiv tudat szintjen lenyegi elmozdulas nem
t6rtent, egyediil a esal6dottsag n6vekedett. A gulyaskommunizmus talan meg ma is megfelelne a t6bbsegnek, ha a gazdasag nem ment volna es6dbe. De es6dbe
ment, es az6ta 6riasi kUlf6ldi ad6ssag halmoz6dott
f61. (Zar6jelben: Egyetlen h6nap alatt Magyarorszag
allamad6ssaga 377, 8 milliard forinttal n6tt. Ez az ablakon kidobott penz - alapul veve, bogy a Sziil6f6ld
Alapnak a 2005. evben 1 milliard forint allt rendelkezesere - haromszazhetvenhet
evig elegend6 lenne a hataron tlili magyarsag hasonl6 nagysagrendu
tamogatasahoz!).
Az allamad6ssagb61 es az elavult
tarsadalmi struktlirab61 ad6d6 gazdasagi kenyszerek
- akar a jobboldal kerUl hatalomra, akar a bal -, oly
mertekben korlatozzak a mindenkori lij hatalom cselekvesi lehet6segeit, bogy az negy ev mlilva menthetetlenUl belebukik.
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Nagy rneglepetes teh<it nern varhat6. Abban a vonatkozasban sern, hogy a sziikos anyagi erOforrasokkal es
mediakapcsolatokkal
rendelkez6 kis partoknak vajrni
keves lehet6segiik lesz arra, hogy saj<it velernenyiiket
eljuttassak a valaszt6khoz, es kepesek legyenek befolyasolni azok donteset. Pedig nelkiiliink aligha kepzelheW el az erderni kormanyvaltas, hiszen arnig ket part
fej-fej rnellett versenyez a hatalomert, nagy politikai
mozgaster nines. Raadasul egyre nehezebb lesz a rnegizmosod6 politikai oligarehiat61 megszabadulni.
Akarrnelyik oldal keriiljon is hatalomra, bizonyos,
hogy a benniinket, kisebbsegeket erint6 sorskerdesekben nern ugy gondolkodnak, mint mi. Vonatkozik ez
a jobboldalra is, arnely sz6hasznalataban ugyan nernzeti, es talan szandekat sern lehet elvitatni, erdemben
azonban nern sokat tett annak erdekeben, hogy a Trianonban szettagolt rnagyar nernzetreszek sajat dontesi jogkorre es hataskorre tegyenek szert. A jelen tortenelrni helyzetben ugyanis a magyar kozossegek altal
miikodtetett saj<it intezmenyrendszer; onkormanyzatok, auton6miaformak jelentik mindennek az alfajit es
6megajat. Ennek a megteremtesere iranyul6 torekvesnek a fiiggvenyeben lehet nernzeti korrnanyr61 vagy
"nernzetellenessegr61" beszeIni.
Lehet azon vitatkozni, hogy az auton6rniatorekvesekb61mit es rnennyit lehetett volna az elmult masfel evtized
alatt megval6sitani. A problem a az, hogy az auton6miak
iigyet tev6legesen egyetlen magyar kormany sem vallalta fo1.Persze nemesak az auton6mia iigyet soportek sz6nyeg ala. Otthon is lett volna tennival6 b6ven. Csendben
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elszabotaltak a millttal val6 szembenezest, az iigynoktorvenyt, minden pr6balkozast, ami a nemzet magara
talalasat, ne mondjam, "talpra allasat" szolgalta volna.
Eltekintve att61, hogy a pipogya kiilpolitika a hataron tilli magyar nemzeti kozossegek helyzeten erdemben nem tudott valtoztatni, a magyarorszagi valasztasok kimenetele nem marad rank nezve politikai
kovetkezmenyek nelkiil. Az id6k tanusaga szerint a valasztasok kimenetelet61 fiigg6en atstruktural6dik
a kisebbsegi partklientura, amely fokozza a torzsalkodast
a kisebbsegek soraiban. Ez a beavatkozas neha olyan
latvanyos es durva, hogy ertelmetlenne teszi a politikai kiizdelmet es helyallast. Fe16, hogy ez a gyakorlat
mindaddig nem fog megvaltozni, amig nem lesz nemzetstrategia, es a mindenkori magyar kormany nem
ennek megval6sitashoz keresi szovetsegeseit.
Mindenek ellenere felmeriil a hIdes, hogy a majclan fola1l6 ilj parlament es kormany rovid es hosszabb
tavon mit tehet, mit kellene tennie a hataron tilli magyarsag erdekeben?
J6 lenne veget vetni az auton6miak iigyeben tapasztalhat6 sunyitasnak es hezitalasnak. A magyar diplomacia allitsa ezt a kerdest tevekenysegenek a homlokterebe! Napnal vilagosabb, hogy a kisebbsegek helyzetet
rendezni kell Eur6paban, mert ez kardinalis fontossigil a biztonsag es stabilitas szempontjab61, raadasul
Magyarorszag kozvetleniil erintett ennek a kerdesnek
a megoldasaban. N ehany magyar kepvisel6 kivetelesen
sokat faradozik a kisebbsegek iigyeben, ennel azonban
tobbre - kormanyprogramra
van sziikseg.
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NapmH vihigosabb, hogy a kisebbsegek ona1l6 dontesi jogkore, a magyar kozossegek altal miikodtetett
intezmenyrendszerek
- onkormanyzatok, auton6miaformak - nelkiil azokat az uni6s tamogatasokat sell
tudjuk megszerezni es javunkra forditani, amelyekre
talan realis esely mutatkozik. Itt van mar az ideje egy
igazi, felvilagosult rendszervaltasnak, amely egy helyben topogas helyett tud es mer elni a tOrtenelmi lehetasegekkel.
Van persze haven soporni va16 a sajcit portankon is.
Sokan meg mindig nem akarjak tudomasul venni, hogy
onkormanyzatok nelkiil nines egyelaseg, az auton6m
adminisztraci6s teriilet letrehozasa nelkiil nines jova.
Minden egyeb onaltatas es mellebeszeles. Ott is, itt is.
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