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TEZISEK AZ ALLAMSZERZOOESEKROL

A kozvelemeny reszerol olykor erzekelhetO nyomas
nehezedik a magyar kormanyra, hogy vallalja fel a
szetszakitott magyar nemzet egeszenek az erdekkepviseletet. Ennek az elvarasnak, amelynek tobb jogi es
politikai akadalya van, az elmult idoszakban az egymast valtogat6 magyar kormanyok sajatos formaban
pr6baltak meg eleget tenni.
1. Az eredmenyesseg felol kozelitve meg a kerdest,
azt kell mondanunk, hogy a nemzet egeszenek
erdekkepviselete vagyalom maradt, a hataron
tUli magyar kisebbsegek kerdese viszont - a dol-

gok jogi es politikai tisztazatlansaga miatt

-

a

magyar belpolitikai kiizdelmek jatekszere lett.
2. A problema forrasa az, hogy Magyarorszag kormanyanak nines igazi legitimaei6ja a nemzet
egeszenek kepviseletere. Erre csak akkor lenne
lehetosege, ha a magyar nemzethez tartoz6k oszszessege reszt vehetne a valasztasokon. Amenynyiben a nemzet egesze szavazna, bizonyara mas
partok kerulnenek hatalomra, mas lenne az orszaggyules osszetetele, mas kormanya lenne a
magyar nepnek.
3. A Magyarorszag altal felvallalt nemzeti erdekkepviseletet tovabb neheziti, hogy az anyaorszag
allampolgarai es partjai kozott nines konszenzus
a nemzeti erdekek es celok minimumat illetOen
sell, kovetkezeskepp att6l fiiggoen, hogy melyik
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part keriil hatalomra, a nemzeti erdekkepviselet
is olyan format vesz. A negy valasztasi ciklus peldaul negyfele - egymassal szembena1l6 - nemzetpolitikat jelentett.
4. Megoldatlan a nemzet hatarokon tulnyul6 reszenek a kepviselete is. Az 1989-es fordulat lehet6ve
tette ugyan, bogy az elszakitott teriileteken etnikai alapu partok jojjenek ldre, ezek a partok azonban nem tekinthet5k a magyar kisebbseg hiteles, legitim kepvisel5inek, mert mandatumuk nem arra
sz61. A legitim kepviselet letrehozasahoz bels6 valasztasokra lenne sziikseg, amelyre eddig egyetlen
nemzetresz eseteben sell keriilt meg sor.
5. A kisebbsegi partok nemzeti legitimitassal val6
felruhazasa a magyar kormany reszer61 eppen
olyan onkenyes, mint az, bogy az aktualis politikai hatalom rendre kisajatitja a nemzet egeszenek erdekkepviseletet. Az etnikai alapon szervez6d6 kisebbsegi partok gyakorlati jelent6sege a
nemzetepites szempontjab61 a nullaval egyenl6.
6. A nemzeti erdekkepviseletre, a nemzetmeg5rzes
feladatara es a nemzeti szellem er5sitesere es gyarapitasara ez id5 tdjt nem letezik egyetlen szervezet vagy testiilet sem. Nem alkalmas erre a feladatra a Magyarok Vilagszovetsege sell, reszben
a legitimitas hianya, reszben pedig a Vilagszovetseg koncepci6tlansaga es strukturalis alkalmatlansaga miatt.
7. Arra vonatkoz6an, bogy mennyire nem szerencses megoldas, ha az anyaorszag eppen hatalom
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lev6 partja (koalici6ja), kormanya sajatitja ki a
nemzet hatarokon tlilnyli16 kepviseletet, j6 peldat jelentenek a magyar - ukran, magyar-szloyak es magyar-roman
allamszerz6desek.
Ezek
ugyanis lenyegiiket tekintve olyan allamszerz6desek, amelyek nem allamiigyeket, hanem nemzetek kozotti viszonyokat hivatottak rendezni.
A szerz6deskoteshez az ukran, szlovak, roman
kormany megfele16 legitimitassal rendelkezett,
a magyar azonban - az elszakitott nemzetreszek
miatt - nemo Az e16bbi kormanyok az orszagaik
hatarain belal elok neveben jartak el, a magyar
kormany viszont egy szetszakitott nemzetet kepviselt: a hataron tuli nemzetreszek sorsar61 rendelkezett az erintettek felhatalmazasa nelkUl.
8. A helyzetet slilyosbitja, hogy az allamszerzodesek voltakeppen arra iranyul6 torekvesek, hogy
a "j6szomszedi viszonyok" kedveert fekezzek az
elszakitott magyar nemzetreszek onrendelkezesi
torekveseit, szlikitsek azok kiilonben is csekely
politikai mozgasterit. Holott a j6zan esz es az
igazsagossag azt kivanta volna, a magyar kormany
segitse a hataron tlili magyar kisebbseg auton6miatorekveseit, onkormanyzati megszervezeset.
9. A j6zan esz es az igazsagossag azt kivanna a tobbsegi nept61 is, hogy az etnikai bekesseg es az Eur6pai Kozosseghez va16 felzark6zas erdekeben a
lehet6 legMfog6bb onkormanyzatot, auton6miM
biztositsa kisebbsegeinek. Az allamszerz6desekkel azt kellett volna elerni, hogy az allamhatarok73
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kal megosztott kisebbsegek az autonomicik riven a
kit cillam kozos joghatosciga alci essenek.
10. Nines okunk elfogadni azt a helyzetet, s fOkent belenyugodni abba, hogy a kisebbsegi onkormanyzatok letrehozasa a terseg jov6je szempontjab61
bizonytalansagi tenyez6t jelentene. A nemzetepites strategiaja, a nemzeti erdekek eredmenyesebb
megjelenitese nem vitathat6 senki n~szer61 sell.
A kerdes az, hogy az elmult tiz esztend6ben a
magyarscig politikai szervez6dese miert nem jart
semmi kezzelfoghato eredmennyel e teren? Miert
nines meg mindig nemzeti erdekkepviselet?
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