
STRATEGIAI FUZETEK 6.

TEZISEKEGYLJJNEMZETESZMENYHEZ

I.A nemzetstruktura elemzese

A nemzettudat cillapota

A nemzeti tudat az emberek allasfoglahisaban, maga-
tartasaban nyilvanul meg: kozos igenyekben, torekve-
sekben, celkitUzesekben. Ha ezek a kozos igenyek es
torekvesek hianyoznak, ha a nemzeti erdekek nem fogal-
maz6dnak meg vilagos es hatarozott celkitUzesekben, az
adott nepesseg nem tekintheto nemzeti kozossegnek.

Az a meghatarozas tehat, hogy magyar az, aki an-
nak mondja magat, onmagaban veve nem elegendo. A
nemzethez tartozas kozossegi sorsvallalast jelent. A ma-
gyarsag eseteben ez a magyar nyelv tudatos apolasat, a
szokasok es hagyomanyok orzeset, a tortenelmi mutt
vallalasat es legfokeppen a magyarsag erosodesere, gya-
rapodasara, boldogulasara iranyu16 t6rekvest jelenti.
Termeszetesen ez igy van mas nemzetek eseteben is.

Ebben a vonatkozasban nemzeti tudataban sulyo-
san karosodott nep a magyar. Vannak, akik ezt a ka-
rosodast a magyar nep tortenelmevel magyarazzak,
mondvan, hogy a magyarok otszaz ev 6ta mast sell
tesznek, csak szolgalnak, raboskodnak, kiilOnbozo
tulelesi technikakkal pr6balkoznak. Kozos fellepes he-
lyett ki-ki a maga m6djan.

Masok az orszag trianoni feldarabolasaval, az elszen-
vedett iszonyu serelmekkel magyarazzak a magyarsag
onazonossagi es onertekelesi bizonytalansagat. Azzal a

9



H6di Sandor: Mi fan terem a nemzetstrategia?

nagyhatalmi onkennyel, amelynek kovetkezteben, tel-
jesen jogtalanul, a magyarok milli6it dobtak oda rab-
szolgasagba, idegen elnyomas ala. Megsebzett igazsag-
erzete miatt a nemzet maig nem tudta feldolgozni ezt
az elszenvedett traumat.

Ezek a meglatasok bizonyara sok igazsagot tartal-
maznak, de nem helyettesithetik az onazonossag, a
nemzeti erzes es tudatvilag tudomanyos vizsgalatat. A
magyar onismeretet, a magyar allami es nemzeti stra-
tegia kidolgozasat tudomanyos alapokra ken helyezni.
Ebb61 a szempontb61 - megitelesem szerint - sulyos
mulasztas terheli a Magyar Tudomanyos Akademiat.

Az erb~kek es az onazonossag valsaga

Az identitas, az onazonossag az elmult nehany evti-
zed alatt a lelektan es a tarsadalomtudomanyok egyik
kulcsfogalmava, leggyakrabban vizsgalt kateg6riajava
valt. Nem veletleniil. Korunkban az egyeni viselkedes-
be beepiil6 tarsadalmi szabalyok es elvarasok, eletcel-
ok, az ertekrend es a mora lis elvekvalsaganak vagyunk
tanui, ami gyakran onazonossagi es onertekelesi zava-
rokban olt format.

Az onazonossag, igy a nemzeti onazonossag is, szo-
rosan osszefiigg az ember ertekvalasztasaval es elete-
nek tavlati celjaival. Att61 fiigg6en, bogy az ember egy
mora lis univerzumban, peldaul a nemzetben vagy al-
talaban "a vilagban" pr6balja elhelyezni onmagat, me-
r6ben mas lesz a viszonya tars as kornyezetehez, annak
elvarasaihoz, onnon multjahoz es jov6jehez egyarant.
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Az egyenek atomizeH6dasa, a tarsadalmi kotelekek
fellazulasa kovetkezteben a szemelyiseg sokszor kep-
telen a kotelessegvallalasra, a nemzettel val6 moralis
azonosulasra. Nem erzi at, hogy reszese egy kozosseg-
nek, es annak a tortenelmi folyamatnak, amely eppen
kozossege reven meghatarozza letenek a hatarait.

Az egyen megteheti, hogy sajat erdekeinek megfe-
lel6en cselekszik, es azokat mas ertekszempontok foIe
helyezi. Meg az is lehet, hogy az igy letrejov6 altalanos
en-identitas elvont filoz6fiai ertelemben tObbet jelent,
mint a nemzeti, a nemi vagy a szakmai identitas, ezzel
egyutt azonban ez a "tobblet" megis onertekelesi za-
varral, a szemelyiseg keplekennye valasaval, a szocialis
kateg6riak ertekvesztesevel jar egyutt.

Ez a folyamat oda vezethet, hogy pusztan kenyel-
mi szempontok, a szemelyiseg onimadata miatt a tar-
sadalmi ertekek elvesztik ertekjelleguket. A nemzet
megszunik konszenzuson alapul6 kozosseg lenni, a
szemelyiseg szintjen pedig alland6sul az onertekelesi
zavar es a "ki vagyok en?" dilemmaja.

Ugy tunik, a szemelyiseget integral6 kozossegek
megszunese - es itt a nemzetre gondolunk els6sorban -,
a szemelyen kivuli ertekforrasok osszeroppanasa vagy
szerepuk csokkenese a huszadik szazad masodik feleben
bekovetkezett tortenelmi-tarsadalmi fejlemenyek ko-
vetkezmenye. Sokan ezt, a pszichoanalizis talajan allva,
pozitiv fejlemenykent ertelmezik, az "emberi termeszet"
felszabadulasanak, kiteljesedesenek tekintik. Masok ez-
zel a beallit6dassal homlokegyenest ellentetes nezetet
vallanak, koztuk j6magam is.
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Az ertelmes emberi elet ugyanis nem fiiggetlenithe-
t6 a szemelyiseget integnilo kozossegekt61, a vele jaro
monilis kotelezettsegekt61, a kozos emberi celoktol es
fellepesekt61. Integnilo kozossegek es mora lis kote-
lezettsegek nelkul hianyoznak az egyuttmukodes es
egymas megertesenek a tampontjai. Egymas megertese
es kozos fellepes nelkUl pedig az ember nem tud ren-
delkezni sem onnon sorsa, sem az altala megteremtett
vilag felett.

A nemzeti onazonossag zavara az egyen es a kozos-
seg viszonyanak ezt a valsagat jeleniti meg. A korszeru
nemzettudat kimunkalasa hozzajarulhat ennek a val-
sagnak a megoldasahoz, s vele a magyarsag onazonos-
saganak es onertekelesenek a helyreallitasahoz.

A vegzetesseg erzese

A huszadik szazad masodik feleben bekovetkezett

tortenelmi-tarsadalmi fejlemenyek kovetkezteben ko-
funk emberere az individualis erdekervenyesit6 maga-
tartas jellemz6. Az anyagi javak, a hedonisztikus elet-
vitel felerteke16dtek: a kenyelem, a jolet, a gondoktol
mentes elet, a fenyuzes utani vagy foglaltak el a leg-
f6bb ertekek helyet. Ez az onz6 magatartas kozombos
a kozugyek, a nemzet, a magyarsag iranyaban, mint
ahogyan erzeketlen a szellemi javak, az eszmenyek, a
tortenelmi mutt es a fenyeget6 jov6 irant.

A tartos es "orok" ertekeknek az a rendje, amely
korabban fenntartotta a magyarsagot, s6t novekede-
set biztositotta, mar a szazad huszas eveiben folbillent,
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megbomlott. Az uj eletideal: az elvakult onzes es fel-
halmoz6 tevekenyseg rombo16 es pusztit6 erove valt,
ami gazdasagi j61et, kenyelem es gondtalan elet helyett
moralis es egzisztencialis valsagba sodorta a magyar-
sagot, ennek egyik tiinete az onazonossag valsaga.

Az onazonossag valsaga azt jelenti, bogy az ember
hovatartozasaban, az elethelyzet tarsadalmi vissza-
sugarzasaban es elorevetiileseben alapveto bizonyta-
lansag, zavar tamadt. Hogy az onminosites alapjaul
szolga16 tarsadalmi szerkezetben szorongat6 vakuum-
helyzet lepett fel, ami miatt a szemelyiseg folytonos-
sagelmenye megszakadt, ugy erzi mag<it, mintha a
vegzet fenyegetne, mindeniitt az leselkedne ra. Ez a
vegzetessegerzet mint az emberi tudat alland6 nyugta-
lansaga, felajzottsaga, fesziiltsege, csaknem a magyar-
sag egeszere vonatkoz6an ervenyes.

Elvesztve tarsadalmi eletenek koordin<itait, az em-

berek sokasaga azt erzi, bogy lehetosegeinek a vege-
re jutott, bogy egyenileg mar nem kepes boldogulni,
nem kepes egzisztencialis gondjaival megbirk6zni. A
tarsadalom politikai berendezkedesenek osszeomla-
sa tovabb melyitette ezt a vegzetessegerzest, meg za-
varosabba, meg problematikusabba valt a tarsadalom
strukturaja, s vele az emberek tarsadalmi es szellemi
eletenek ertekrendje.

Az uj letmodell sziiksegessege

Ez a magyarsagot megraz6, vegzetessegerzesben
megfogalmaz6d6 krizis a nemzet tovabbi sorsanak
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alakulasat illetOen dont6 jelent6segu lehet. A krizis
kibontakozasa, felszinre torese ugyanis olyan lelki ga-
takat szakithat at, amelyek eddig megakadalyoztak az
embereket abban, hogy igazan megismerhessek es val-
lalhassak onmagukat. Olyan folyamatok indulhatnak
be, amelyek megmutatjak, hogy az elet ugy, ahogyan
addig zajlott, folytathatatlan szamukra.

A krizist ateW szemely megvihigosodasa uj megoldas-
kereseshez, a tars as viszonyok atrendez6desehez, a gon-
dolkodasm6d radikalis megvaltozasahoz vagy tudoma-
nyos kifejezessel sz6lva paradigmavaltashoz vezethet.

A paradigmavaltas, mas sz6val az uj szinten letre-
jov6 nemzeti konszenzus megteremtese nem konnyu
feladat. Az egyen nehezen akarja regi eletformajat, ko-
t6deseit, ertekeit feladni, de a tarsadalmi struktura is
ellenall a valtozasnak. Emiatt a krizis kimenetele ellen-

tetes iranyt is vehet. Ha az egyeni eIetvezetes nem tud
a nemzet megujulasaval uj szinten egyensulyba rende-
z6dni, akkor alland6sulnak es feler6sodnek azok az eIet

pusztulasa szempontjab61 negativ esemenyek, folyama-
tok, amelyek veszeIyeztetik a nemzet fennmaradasat.

Minden "vegzetszenlsege" mellett a krizis az em-
beri eIet normalis velejar6ja. Az egyes tarsadalmak e
teren csak abban ktilonboznek egymast61, hogy krizis-
helyzetben az onpusztitas merteke elter6 benntik. Szo-
moruan kell megallapitanunk, hogy a magyar kultura
- vagy annak a hianya - a sztikseges paradigmavaltas
helyett ongyilkos es onpusztit6 magatartast gerjeszt.
Az uj letmodellnek valtoztatni kell ezen az allapoton:
uj eszmeken alapul6 nemzeti konszenzussal lehet6ve
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kell tennie a magyarsag bio16giai, gazdasagi es szelle-
mi gyarapodasat.

Az uj 1etmodellt ana a kell a1apozni, hogy a Karpat-
medence magyarsaga a szetszabdaltsag ellenere ha-
romnegyed evszazad titan is egy sorskozosseget a1kot.
A terii1eti szetszabdaltsag, a mestersegesen 1etrehozott
hatarok ellenere a magyarsag egyseges nemzetkent e1i
meg magat. I1yen szempontb61 minden, ami a megosz-
tottsagot, vagy a nemzeti onazonossag fe1adasat szol-
ga1ja, szemben all a magyarsag a1apveto erdekeivel.

A korszeruseg szellemeben, a szubszidiaritas e1ven
uj nemzetsrukturat kell 1etrehozni, ame1y szellemi,
gazdasagi es kulturalis teren egyesiti a szetszabdalt a1-
1apotban 1evo, politikailag auton6m nemzetreszeket.

11.Az uj nemzetfoga/om kimunk6/6sa

A nemzeti tudatot rombo16 tenyezok

Az altalanos elidegenedesi fo1yamaton kivii1, a sze1-
1emi krizis, a mora1is, tarsada1mi ertekek es eszmenyek
1eerteke16dese mellett vannak mas fo1yamatok is, ame-
lyek rombol6an hatnak a nemzetstrukturara es a nemze-
ti tudatra. Mivel a nemzeti erzes- es tudatvilag gyokerei
a gazdasagi es politikai viszonyokban ragadhat6k meg
elsosorban, a nemzeti identitas mai problemait is ezek
a viszonyok hordozzak. Olyannyira igy van ez, hogy a
nemzeti identitas zavarai voltakeppen az uralkod6 poli-
tikai akarat altal1eszukitett es manipulalt he1yzeterteke-
1esbol, ha ugy tetszik "parthatarozatokb61" fakadnak.
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A kommunizmus evtizedei alatt a politikai propa-
ganda a tomegkommunikaci6 csatormlin keresztiil azt
akarta elhitetni, hogy a nemzet elavult tortenelmi kep-
z6dmeny, ami at kell, hogy adja helyet egy uj, atfog6bb
es "halad6bb" onazonossagi kateg6rianak, a "proletar
internacionalizmusnak", Ma, ismet a "haladas", "kor-

szeruseg" jegyeben, a liberalis kozmopolitizmus szin-
ten olyan identitast propagal, ami rombol6an hat a
nemzeti erzesvilagra es a nemzeti tudatra.

Mi az identitas?

Az identitas vagy onazonossag - pszichol6giai
szempontb61 veve - olyan lelki kepz6dmeny, ami alap-
jail az egyen meghatarozza masokhoz val6 viszonyat,
es amely reven a valtoz6 helyzetek, koriilmenyek elle-
nere meg6rzi szemelyisegenek alland6sagat. Tarsadal-
mi szempontb61 nezve viszont az identitas normakhoz
kot6tt magatartasm6dot jelent, sajatos ertekrendet es
beallit6dast, ami mindig valamilyen viselkedesre, ma-
gatartasra kotelez.

Az ember a szemelyi szabadsag jogan vallalhatja,
hogy nemzeti kozossege kivanalmainak megfelel6en
el, de megteheti azt is, hogy olyan viselkedest tanusit,
ami azzal nem fer ossze. Ez az "elhajlas" neha kielegii-
letleniil maradt sziiksegletek, masszor el6nyosebbnek
tun6 uj vonatkoztatasi, "onbesorolasi" lehet6segek
hatasara jon letre, ami pszichol6giai szempontb61 sze-
melyi kovetkezetlenseg, tarsadalmi szempontb61 pe-
dig a "hutlenseg" latszatat kelti. Ezen a "hutlensegen"
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az Sell valtoztat semmit, hogy az egyen esetleg nem
ismeri fel onazonossaganak es eletszervez6desenek

az adekvcit kereteit, mert ezeket a propaganda, mint
"tortenelmileg tulhaladott" kateg6riakat, hatekonyan
semlegesiti.

Sokfele aka lehet a nemzettudat feladasanak, ami

politikailag, gazdasagilag, pszicho16giailag j61 megma-
gyarazhat6, mora lis szempontb6l azonban nines ment-

seg fa. Minden ember valamilyen nemzeti kozossegbe
sziiletik, ami automatikusan bizonyos kotelessegekkel
es kotOttsegekkel jar. Ennelfogva az egyen nem donthet
ugy nemzeti hovatartozasar61, mintha egyediil allna a
vilagban, mert dontesevel nemesak sajat sorsar61 hata-
roz, hanem az osszes nemzettarsaer61, akiket "elarul",
ha kivonja magcit a hareb61, ami rajuk var.

Annal is inkabb igy van ez, mert a tarsadalmi

helyzetmeghatarozast es a szemelyi onszabalyozast
szolga16 onazonossagi keretek kivetel nelkiil kiilonfele
szoeialis es politikai termeszetu erdekek es konfliktu-

sok kifejez6desei, kovetkezeskepp egyikr61 sell mond-
hat6 el, hogy "halad6bb", vagy "korszerubb" a masik-
nal, legfeljebb adott koriilmenyek kozott e16nyosebb,
hasznosabb az egyen szamara, mint a masik.

A magyarsag helyzetnemlelese

A haszonelvuseg es az ordas eszmek altal megsze-
pitett va16sagkep gyakran problematikussa teszi az
egyenek viselkedeset. Ha ugyanis az egyen identitasa,
onazonossaga elveszti erzekelhet6 szocialis alapjait es
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a kiilso referenci<ijanak hitelesithetO szemelyi kereteit,
sziiksegkeppen egyfajta skizoid allapot lep fel. Mig ki-
fete, masok iranyaban, a "mas nepekkel", vagy az "em-
beriseggel" val6 szoros es teljes egybetartozasat hirde-
to frazisokat ismetli, "befele", maganeleteben elveszti
bizonyossagat szemelyi meghatarozottsagait illetoen.
Tulajdonkeppen megmagyarazhatatlanna valik sza-
mara onnon lenye es lete.

Az onazonossagat - es kozosseget - vesztett sze-
mely enfogalma a visszajelzesek elmaradasa miatt
dezintegraltta valik. A dezintegralt enkepnek viszont
sulyos pszichol6giai kovetkezmenyei vannak. Amerika-
ban, a sziu indianok koreben figyeltek meg, hogy milyen
sulyos zavarokat valt ki a csoportidentitas gyengiilese,
amelynek legszembetunobb megnyilvanulasa az apatia,
ami egyiitt jar a helyzetmeghatarozasi, onszabalyozasi
es eletszervezesi bizonytalansaggal. A magyarsag elve-
szettseg erzese, helyzetnemlelese a nemzeti identitas
fokozatos gyengiilesevel magyarazhat6.

Meddig erdemes magyarnak maradni?

Az egyen onazonossaga, belsa stabilitasa csak ugy
tarthat6 fenn, ha az a kozosseg, amelyhez tartozik, meg-
erositi at ertekrendjeben es cselekvo magatartasaban.
Ez a megerasita visszajelzes, sajnos, a mai allapotaban
nem jellemzo a magyarsagra. A hataron tuli magyar-
sag sorsat eldonta kerdes, barmennyire feliink is annak
kimondasat6l, igy hangzik: van-e ertelme es meddig
van ertelme megmaradni magyarnak? Az effetekerde-
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sek persze behilrol, titokban, egyeni merlegeles alapjan
dolnek el, de generaci6k sorsat hatarozzak meg.

Kisebbsegi k6riilmenyek k6z6tt nemcsak a nemzeti
tudaterosito tenyezok hianyar6l kell beszeliink, hanem
sok esetben magar6l a homogen anyanyelvi szocializa-
ci6 hianyar61, ami egyenes ut a nemzettudat feladasa-
hoz. A termeszetes magyar telepiilesek felmorzsolasa,
betelepitese, a migraci6, a vegyes hazassagok szinte
megallithatatlanna teszik a hataron tuli magyarsag
asszimilaci6jat.

Ennek a folyamatnak megvan az aka es a maga logi-
kaja. A kisebbsegek hatranyos helyzete miatt a magyar-
sag vallalasa cs6kkenti az egyen tarsadalmi presztizset
es 6nervenyesiilesi lehetoseget. A t6bbsegi nyelven va16
kepzes vagy a kevert etnikumu k6rnyezet pedig gyak-
ran kifejezetten alaassa a magyar gyerekek 6nertekele-
set es 6nbecsiileset.

De van a kisebbsegek hatranyos helyzetenek egy
masik fajdalmas vonatkozasa is: megpedig az anyagi
romlas, az egyre n6vekvo egzisztencialis kiszolgalta-
tottsag es bizonytalansag. A hataron tuli magyarok
kisemmizese, rom16 anyagi helyzete, riaszt6 pelda-
kent all a fiatalok elott, akiket ez a tavlat nelkiili elet

es szomoru perspektiva a nemzettel va16 ellenazono-
sulasra kesztet.

A nemzettudat feladasanak azonban vannak egy-
szenl, hetk6znapi okai is. T6bbek k6z6tt az, hogy az
emberek egyszeruen nem vallaljak a vele jar6 kenyel-
metlensegeket. Nem akarjak, hogy nemzeti hovatarto-
zasuk akadalyt jelentsen szamukra munkajukban vagy
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karrierjiikben. Ebb61 a szempontb61 tanulsagosak azok
a felmeresek, amelyek szerint a pozicionalt kisebbsegi
ertelmiseg gyermekei mutatnak legnagyobb hajland6-
sagot a vegyes hazassagokra es az asszimilaci6ra.

A tudatos magyarsag6rzes hianya, a t6bbsegi ne-
pekhez val6 idomulas, a gyenge anyanyelvi k6t6des,
az olvasas hianya, mind-mind a nemzettudat cs6kke-
nese iranyaban hatnak. Amellett nincsenek magyar
szellemu iskolak, amelyekben nemzeti elk6telezett-
segu tanarok tanithatnanak. Vagy ha valaki megis a
nemzeti tudat er6siteset pr6balja szolgalni az iskola-
ban, az meghurcoltatasnak teszi ki mag<it, munkahe-
lye elveszteset kockaztatja.

Neheziti a helyzetet, hogy a t6bbsegi nepek nacio-
nalizmusa miatt a felelem legk6re neheziil a hataron
tlili magyarsagra. Ahhoz, hogy ma sziil6f6ldjen valaki
magyarnak vallja magat, batorsagra van sziiksege. Aki
viszont nemcsak magyarnak mondja mag<it, hanem
vallalja magyarsagat, azaz a magyarsag kil<itastalan
helyzeten tev6legesen kivan valtoztatni, az nemcsak
b<itor, de mar-mar vakmer6 is.

Az lij nemzeteszme es nemzetstrategia

Minden megalaztatas es fenyegettetes k6zepette, a
magyarsag veszterhes, tragikus kifejlet fele halad6 kor-
szakaban voltak, es ma is vannak, akik a magyar sors
minden kinjat -terhet vallalva megmaradtak magyarnak.
De a k6riilmenyek kitermeltek a kufarlelkek es a janicsa-
rok hadat is, akik a hatalom kegyeit keresve, a magya-
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rokat fenyegetve, rajuk acsarkodva kerestek helyiiket es
kenyeriiket. Nem csak az egypartrendszer idejen volt ez
igy, ma sincs maskent. Sajnos gyakran magyarok azok,
akik gancsoljak, lejaratjak, fOljelentik a magyar iigyert
harco16 nemzettarsaikat, akik "ebersegiikben", alatto-
mossagukban, agresszivitasukban olykor tultesznek a
tObbsegi nepek elvakult nacionalistain.

Nemzeti romantikaval, hagyomanyapolassal, az
aldozatvallalas mitoszaval nem lehet a magyarsagtu-
datot a hataron tuli magyarsag koreben fenntartani.
A megmaradasert kemeny harcot kell folytatni, es ez
igy lesz mindaddig, amig a nemzet, mint kozos val-
lalkozas az eletvitel szempontjab61 e16nyos, "kedvez6
befektetesse" nem valik. Es mert ne valhatna azza? A

munkahoz val6 viszonyulasa, munkaerkolcse, teljesit-
menye, min6segigenye, tiirelme, jogtudata, igazsager-
zete, mentalitasa tekinteteben a magyarsagnak vitat-
hatatlan el6nye van mas nepekkel szemben. Ezeket a
tulajdonsagait, amelyek sokfele a vilagon megbecsiilt

"emberi ertekek, egyszer javara fordithatja.
Ahhoz azonban, hogy ez megval6sulhasson, hogy

a magyarsag vallalasa - az allam hatarain beliil e16k
es a hatarokon kiviil rekedt milli6k szamara egyarant
- kedvez6bb sorssal es gyarapodasi eselyekkel kecseg-
tessen, a magyarsagnak uj nemzeti strategiara van
sziiksege. Olyan strategiara, amely az egyetemes fej-
16desi iranyoknak megfelel6, jov6be mutat6 kollektiv
szellem alapjan maga kore gyujti a kreativ es demok-
ratikus nemzeti es politikai er6ket, abban a torekve-
siikben, hogy igazsagos es tart6s megoldast talaljanak

21



H6di Sandor: Mi fan terem a nemzetstrategia?

a magyarsag fennmaradasara es gyarapodasara ebben
a tersegben.

Az uj nemzetstrategianak mindenekel6tt uj nemzet-
tudattal es nemzeteszmevel kell parosulnia. Olyan nem-
zettudattal, amely feltetelezi a k6z6ssegi felel6ssegerzet
vallalasat, a szocialis es moralis erzekenyseget,a nemzet-
hliseget es mas nepek tiszteletet, a cselekvestes a tev6le-
ges szerepvallalast.Az uj nemzeteszmenek tartalmaznia
kell az egysegesmagyarsagban va16gondolkodast.

CSOORI SANDOR ide vonatkoz6 gondolatait idezve
azonban gyakran kell rad6bbenniink arra, hogy mi,
ertelmisegiek, "kiildetesiinkt6l megittasulva, feliilr6l
akarjuk megvaltoztatni az orszagot, s ehhez a megval-
toztatashoz kesziiliink atalakitani a rendszert". Pedig,
mint mondja, "epp nekiink kellene - s kellett volna
- leginkabb tudnunk, hogy eddig meg egyetlen rend-
szer se valtott meg eredmennyel sehol egy nepet, mert
csakis a magat ujjaszii16 nep kepes uj rendszert terem-
teni. Maskepp fogalmazva ugyanezt: a t6rtenelemben
csak abb6l forma16dhat nagy tavlatu iigy, amelyben az
egesz nep, az egesz nemzet reszt vehet".

Varhat6-e ez a nemzeti 6sszefogas a magyarsag re-
szer6l? A nemzeti kerdes feler6s6dese, e16terbe keriilese

progressziv gazdasagi-politikai folyamatokat eredme-
nyezhet, amennyiben az elnyomott emberek t6megei
nemzeti k6z6ssegekbe szervez6dve igyekszenek szem-
beszallni mas nepek elnyom6 tOrekveseivel. A magyar-
sag eseteben, amely - hataron innen es tul - hosszu ev-
tizedek 6ta merhetetlen kizsakmanyolasnak van kiteve,
regen megerett a helyzet a nemzet ujjaszervez6desere.
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Ill.A nemzeti osszetartozas intezmenyes feltetelei es
lehet6segei

A hataron hIli magyarok jogi helyzete intezmenyi
megoldast tesz sziiksegesse. Ez a megoldas a hataron
hIli magyarsag reszerol az auton6miak megva16sitasat
es a Kisebbsegi vagy Nemzeti Tanacsok IHrehozasat
jelenti, a Magyar Kbztarsasag reszerol pedig a kiilbn-
bbzo orszagokban e16magyarok szemelyi esjogi auto-
n6miajanak a vedelmet.

Az autonomiak megvalositasa

A hataron hIli magyar kisebbseg, fiiggetleniil let-
szamatol, napjainkra mindeniitt eljutott a politikai
helyzetfelismeresnek arra a szintjere, bogy autonomi-
ak nelkiil, kollektiv jogok biztositcisa nelkUl nines esely
a megmaradasukra. Az autonomia igenye, a kollektiv
jogbiztonsag kbvetelese indokolt es sziiksegszenl vede-
kezes a magyar nemzetreszek reszer61 az utodallamok
nemzetallam koncepciojara, amely egyebkent a ma-
gyariildbzessel es jogfosztassal szemben kiszolgalta-
totta, tarsadalmilag, gazdasagilag es politikailag pedig
eselytelenne teszi oket.

Az autonomiatbrekvesek a magyar nemzetreszek
onvedelmet jelentik. A vedekezes emberi jog, aminek
a nemzeti kisebbsegek eseteben alkotmanyos alapot
kell acini. Mivel az erre iranyulo jogalkotas es alkot-
manyozas ez ideStajt a tbbbsegi nepek diihbdt naciona-
lizmusaba iitkbzik, az autonomiak letrehozasa erosebb
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es hatarozottabb kiallast kovetel mind a hataron tlili

nemzetreszek, mind pedig a magyar allam reszerol.
Mivel a magyar nemzetreszek a partosodassal, fiig-

go helyzetiiknel fogva, akar a hatalom reszerol, akar
kiilso tamogatassal egymassal szembeallithatok es ki-
jeitszhatoak, az autonomiak Idrehozasa teren egyik leg-
siirgosebb feladat a magyarsag Kisebbsegi vagy Nemze-
ti Tanacsanak a Idrehozasa belso valasztasokkal.

Nem varhat a magyarsag ana, hogy helyette majd
masok rendezik a kisebbsegi kerdest. Mivel az autono-
miakletrehozasa, a kollektiv jogbiztonsag megteremtese
a nemzet tovabbi szetporladasanak a megakadalyozaseit
jelenti, a magyar cillam szamara ennek a feladatnak kell
lennie a legfobbkUlpolitikai allamclilnak.

A magyar allam szerepe

Mivel a jelenlegi allamhatarok letrejottekor olyan
helyzet alakult ki, amelyben a magyar nemzet jelen-
tos resze lij, idegen allamokba keriilt, az autonomia
igenye es a kollektiv jogbiztonsag kovetelese a hataron
tlili magyar kisebbsegek reszerol az onvedelem mellett
a nemzetben va16gondolkodast jelenti.

A magyar cillam es a magyar alkotmanyozas, noha
a nemzet egyes reszei kiilso kenyszerito koriilmenyek
folytan maradtak kiviil az allamhatarokon, a nem-
let mint szuveren kultlirkozosseg helyett kizarolag
az allampolgari jogviszonyra lipid. Minthogy minden
magyar tagja a magyar nemzetnek, a magyar alIa m a
nemzetben valo gondolkodast illetOen sajnalatos mo-

24



Tizisek egy uj nemzeteszmenyhez

don lepeshatranyban van a hataron tuli kisebbsegekkel
(azok auton6miatOrekveseivel) szemben.

Annak ellenere, hogy mindeD harmadik magyar a
hatarokon kiviil el, sem a jogvedelem, sem a kepvisele-
ti lehetoseg nines biztositva szamukra. A hataron tuli
magyarsag nines jelen sell a politikai, sell a k6ztes-
tiileti, sell a civil tarsadalmi szferaban, es amig ez igy
van, addig a nemzetr6l mint szuveren kulturk6z6sseg-
r6l tenylegesen nem beszeIhetiink. Is ezen a teren az uj
alkotmanytervezet sell jelent e16relepest. Az uj alkot-
manytervezet I/3. bekezdese, amelynek az utols6 mon-
data foglalkozik a nemzet egyharmadat kitev6 teriile-
tileg elszakitott es kitaszitott milli6kr6l, igy hangzik:
"A kiilpolitikai allamcelok mellett kiemelt fontossagu
kerdes a hataron tuli magyarsagert va16 felelOsseg ki-
nyilvanftasa." Ennyi es semmi t6bb.

Dicseretes a hataron tuli magyarsagert va16 felel6s-
seg kinyilvanitasa, ez azonban 6nmagaban veve nem
sokat er. A Magyar K6ztarsasag alkotmanya a fele16s-
segerzet kinyilvanitasa mellett konkret formaban rog-
zitse a kiilonbozo orszagokban elo magyarok szemelyi
es jogi auton6miajanak vedelmet. Ezeknek az uj al-
kotmanyos rendelkezeseknek az alapjan a mindenko-
ri magyar kormanynak k6telessege kell, hogy legyen
mindeD lehetseges eszk6zzel vedeni es oltalmazni a
magyar nemzet tagjainak az erdekeit.

Ezen tulmen6en az uj alkotmanynak, amely ana
lenne hivatott, hogy helyreallitsa az ezereves magyar
alkotmanyossagot, olyan ertekeket kell tartalmaznia,
amelyek nemesak a magyar allam fiiggetlenseget jel-
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h~pezik, hanem a magyar tortenelem folytonossagat es
a vital magyarsaganak osszetartozasat. Ennek az ossze-
tartozasnak, vagyis a vilag magyarsaga anyaorszaghoz
val6 kapcsol6dasanak az orszagos kepviseletben kell
ervenyesiilnie.

A magyar orszaggyliles hagyomanyos kettablas rend-
jenek biztositasaval - a masodik kamaraban - a kiilOn-
fele tarsadalmi szervezetek, egyhazak, szakmai erdek-
kepviseletek, tudomany stb. mellett biztositani kell a
hataron tlili magyarsag kepviseletet.
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