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ilia szamvetest keszite-

.",-"-,~,, ."
nfmk. Nemcsaka kerek evszam
miatt, hanem alert is, mert ajova szemponyab61uj tortcnelmi
helyzetallt ela.
A legfontosabb fejlemeny, bogy a mogottfmk marado szalad szornyii atka: a magyarellenes nagyhatalmi vilagpolitika
megvaltozott. Ma Magyarorszagaz Eur6pai Uni6hoz tortena

sem keriilhettfmk alkupozicioba, letSzamunkmil fogva nem
tudtunk annyi kepviselata parlamentbe juttatni, bogy azokat a
tobbseg le ne szavazza.
.
Azelnikai partaken alapul6 kisebbsegpolitikaa magyarerdekek kepviseletere alkalmatJannakbizonyult, arra viszontbalszerencsenkrej6 volt, bogy sorra legitimizalta azokat a lepeseket, amelyeket a romanok, szerbek, szlovakok,ukranok a magyar nemzetreszek terhere es ellenere elkavettek az elmult tit

csatlakozas elso szamu varomanyosa. Ebben a csatlakozasban

ev folyam,in. Mi tabb, az a karulmeny, bogy a kisebbsegi partok, 10

Eur6pa, ujraegyesiteset ken latnunk, hiszen Magyarorsz,igot nemcsak reszt vettek a valaszcisokon,hanem itt-ott diszletkent
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eroszakkal szakitottak ki termeszetes, civilizaci6s kazegebol. Az
europai csalad ujraegyesitesevel felkinalt lehetoseget akar tortenelmi elegtetelnek is tekintheyuk, hiszen azok nyitnak most
ajt6t elottunk, akik a masodik vilaghaborut kaveto osztozkodas-

kormanyzati felelosseget vallaltak, azzal a kavetkezmennyel ::
jart, bogy teljes egeszeben elvonta a nagyhatalmak,figyelmet a
magyar kisebbsegek problemair61.
Ennek koyetkezteben az a fonak helyzet aUt elo, bogy elni-,~~

ban Magyarorszagol

kai paryainkkal

a SzO\jetunionak

adlak, az orsz,ig len'dete-
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szinte a magunk

sorsat neheziyflk,

es a labbse-
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nek nagyreszel pedig hadizsakmanykentszetoszlottak,
gi nep crdekeit segiyflk, hiszen azok nekunk kaszanhetoen' I
A nemzet egeszetilletoen bizakodasraad okot, hob'Ya Il1cg- szinlelhetnek demokraci,it es egyenlosegeta vilagelott, mikazvallozott helyzetben nagyobb mozgasler kinalkozik a Il1a6'Yar- ben jogfosztolt hel)'zetben tartanak bennunket.
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sag szamara, es szelesebbutat lehet kitaposni ajovo fele. Az uj
idok szele nemcsak abban az erlelemben remenykelto, bogy
Magyarorszaga fejlett allamok uni6jahoz fog tarlozni, ismel az
eur6pai egysegresze lesz, hanem Cantosabb61 a szempontbOl
is, bogy a, csatlakozas feltetelekent olyan belso. reformokra
kenyszerul,amelyekreven a magyarsagsokkal erosebb, hatekonyabb, gazdagabb, demokratikusabb cirsadalomban fog elni,
mint amilyenben elni kenyszerulleddig.
A nagyhatalmak azonban nemcsak Magyarorszagotszakitotcik ki eroszakkalEur6pabOI,hanem azon reszeit is, ame1yeket Trianonban elcsatoltakrOle.A magyarnemzet egyharmada
Eur6pab61 kirekesztetten, szabadsagat61megfosztolt allapolban, mas nepek kiszolgaltatotyakent lepi al a harmadik cvez-

Ugylunik, bogy a nemzeti kazassegi erdekkepviselet 90d: j
jevel Hemvagyunkkepesekszembenezni, hiszeh az ezred~or~u~:~'
16nez a problemakar az, amelyet talan a legnagyobb halIga'6is~~
oyez. Ugyanakkor nem vicis, bogy a;magyar kazossegiArdek,,~
kepviselelel mas alapokra kelIhelyezni,cs sokkal hat:ir6~ottab-f c
ba keUlenni, ezen a teren azonban egyelore.nines semmily~n';~
elmozdulas. EIgondolas se nagyon. Konnyen IehetSe'ges,bogy'!,
nemzetkazi segitSegvagybeavatkozasnelkUlez a he!yzetnem.~;,~
fog megvaltozni.jelentos lepesnek igerkezik viszontanemz~~if.
integracio fele a haciron tuli magyarokr61 sz616 tarvennyd
kapcsolatoskezdemenyezes,amely nemcsak papirformasierinC
igazoljaa magyarnemzel egysegetes oszthatatlansagat,hariem
lehetave teszi az anyaorszaggalval6 kap-

red kflszobet.
A hataron tltli nemzetreszek helyzetet, amelyek a Idborll
uuini rossz osztozkod,is levell11,iig issz,ik, nehezili, bogy v,iltozatlanul crus magyarellenesseg jellel11zi a tobbsehri n{~peket,
akik meg mindig Hem fogtak eel, bogy a gyannalosil,is kura Iejarl, s bogy az l~j Eur6paban Bern lehet elnyomal,isbau. hadifogsagban tarlani mas ncpekeL Mivel a Magyarorsl,iggal hat,i.
ros orszagok szam:ira sincs m,is i'll, mint az ellr()pai llni,',s CS:Il,
lakozasra val6 fclkcszfdes, a kisebbsegek eInYUln:is,iu,tk elt')hbulobb vegel kell vetniflk, hacsak nem akarnak a schengcui Iflggonyon kivfll rekedni. lIyen crtelemben ncmi fcuy dereug szamunkra is az alagllt vegen.
Erre a fcnyre igen nagy szflksegunk van, merl mikozbeu az
elmult tit ev alatt nagyot fordllll a viIag, a haciron lltli magyarsag hdyzete erdemben semmit sem valtozott. j6reszl s,yal hibankb61, mert Hem ismertuk eel a tortcnelem adta lehelosegeket, ,s ,rtem tudtunk elni veluk. Elmulasztottuk peldaul, bogy
nyolcvanevi elnyomacis l,Icin a magyar serelmektol visszhangoz-

csolattartasl is azok szamara, akiket a
schengeni vizumkenyszerrel kirekesztenck Eur6pabol.
"
A XX. szazad ulolso cvtizedeben elOre Bern l,ithat6 nagy lortenelmi valtozasok ItJrteutek~a SzO\jetunio cs az egykori
kommlluist<t birodalom s7.ctescse, a nemelut'.p l'ljraegyesilese, a balkani allamok
fllggeLleuuc v,il,isa. Csehszlovakia megszlinese, a balti ,illamok flIggetlensegenek a visszanyercse es a termeszetes, civilizacios kozegebol )dszakilotl Magyarorslag viSSZalerese Eur6pa politikai es gazdas,igi szovetSegebe. A XXI. szazadban, a
magyar allamalapicis masodik ev~zrede~
ben minden remenyUnk megvan arra,
hogy az uj id6k szellemevel osszhangban,
a kisebb-nagyobb gazdasagi erokozpon~
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zeka vilag,s ug}"'anakkor
hatarozottaneskavetkezelesen
kerjftk tok versenyeben,az egyetemeseur6pai
a magyar kisebbsegek helyzetcnek rendezesCt. A nemzelkozi
kozosseg figyelmcnek a .felhivasa helyett kisebbscgi partokat
hoztunk letre:.abban a' remenyben, hogy azokkal fogjuk'majd
alakitanijovonket. Sulytalanna valDparyainkkal, sajnos, soha-

beke es igazsag,a tiszlesseges a nemzetkozijog normainak megfeleloen a nemlet egeszerteka sorsa is rendezodik.,
Dr. H6m Sindor

