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(Elhangzott . a Magyarok Iv. Vilcigkongresszusan)
I. A nemzetstruktura
elemzese

kellhelyezni.Ebb6la szempontb61
sulyosmulasztas nemz~tmegszl1nik,
konszenzuson
alapuI6koiosseg
terhelia MagyarTudomanyos
Akademiat.
lenni,a szemelyiseg
szfnjenpedis alland6s,uL,az,

6nerb~kelesi
zavartesa"Kivagyoken?",
dilemtn~ja.

2) Az 4!rt~kek
es az onazonQssag valsaga

"I) A nernzettudat allapota
A nernzeti,
tudataz emberekallasfoglalasaban,
magatartasaban
nyilvanuImeg:kozosigenyekben,
torekvesekben:
celkitUzesekben.
Ha ezeka kozos
igenyekestorekvesek
hianyoznak,
ha a nemzeti '
erdekek nemfogalmaz6dnak' meg vilagos es
hatarozottcelkitiizesekben,
az adottnepessegnem,
tekinthet6nemzetikozossegnek.
Aza meghatarozas
tehat,hogymagyarai, aki
annak mondja magat, oJ:lmagabanveve nem
elegend6.A nemzethez
tartozaskozossegi
sorsvaIlalastjelent.A magyarsag
eseteben
eza magyarnyelv
tudatos apolasat,a szokasokes hagyomanyok
orzeset,a tortenelmimuttvallalasat,eslegf6keppen
a magyarsag
er6sodesere,
gyarapodasara,
boldogulasarairanyul6torekvest.Termeszetesen
ezfgyvan
masnemzetekesetebenis.
Ebbena vonatkozasban
nemzetitudatabansuIyosankarosodottnepa magyar.Vannak,akikezt
a karosodasta magyar nep tortenelmevelmagyarazzak,
mondvan,hogy a magyarokotszazev
6tamastsemcsinalnak,csakszoIgalnak,
raboskodoak, killonb6z6tlilelestechnikakkal,
pr6balkoznak.
Kozosfellepeshelyett,ki-ki a rnagam6djan.
Masokaz orszagtrianonifeldarabolasaval,
az
elszenvedettt
iszonyliserelmekkelmagyarazzak
a
magyarsagonazonossagi
es onertekelesibizonytalansagat.
AzzaIa nagyhatalmi
onkemlyel,
amelynek
k6vetkezteben,
teljesen
jogtalanul,
a magyarokmilli6it
dobtakoda rabszolgasagba,
idegenelnyomasala.
Megsebzett
igazsagerzete
miatta' nemzetmaignem
tudtafeldolgozni
eztazelszenvedcit
traumat.
Ezeka meglatasokbizonyarasok igazsagot
tartalmaznak,
de nemhelyettesfthetik
azonazonossag,anemzetierzes-estudatvilagtudomfmyosvizsgaIatat.A magyar6nismeretet,
a magyarallamies
nemzetistrategia
kidolgozasat
tudomanyo~
alapokra
'

'

A szemelyiseget integral6 kozOssegek
megszl1-

nese,es itt a nemzetregondolunk.e1s6sorbal1,.a
szemelyenkivilliertekforrasok
6sszeroppanasavagy
Azidentitas,azonazonossag
azglmultnehany szerepilk£sokkenese,
ugy tUnik,'hggy"a:huSkdik
evtizedalatta lelektan
esat&rsadalomwdotrtanyok
szazad masodik feI~ben bek6vetkezet,t,tortenelmiegyikkulcsfogalmava,
leggy~krabban,
v~g61tkate- tarsadalmi fejlemenyek
~ovetkezme~ye.,Sbk<in~,
g6riajavavaIt.Nemveletlenul.Korunkbanai egyeni a pszichoanalizistaliijartaIlva,pozitlvf~jlemenykent
viselkedesbe
beepi1l6tarsadalmiszab61yokes
elvaertelmezik,az "e~berLtermeszet"felszabadulasarasok, eletcelok,az ertekrendes a moraliselvek nak,kiteljesedesenek tekintik. Masok ezzel,a
vaIsaganak
vagyunktanui,amigyakran6nazonos- beallft6dassal homlbkegyenest, ellentete$ nezetet
sagies 6nertekelesizavarokban61tformat.
vallanak,koztiikj6magam'is.
",,',
Az ertelmes emberi elet ugyan'isnem (U9!Ietle:
Az onazonossag,
fgya nemzetionazori~$~~g
is,
szorosanosszefiiggaz ember,ertekvalasztasaval
es nfthet6 a szemelyisegcl integral6 kozOssegekt61, a
tavlaticeljaival.Att6l filgg6en,hogyaz emberegy velejar6 moralis kotelezettsegekt61, a kg,z6s emberi
moralisuniverzumban,
peldaula nemzetberi,vagy celokt61esfellepesekt61.
IntegiaI6'~k5z5sse~~K~
altalaban"a vilagban"pr6baljaelhelyeznionrriagat, moralis kotelezettsegek neIkill hianyoinak az (!9YOttmerobenmaslesza viszonyatarsask6rnyezetehez, ml1k6des es egymas megertesenek'-;i,tAmponljai.
annakelvarasaihoz,
6nn6nmulljahozesjov6jehez Egymas megertese'es kozos J~llepes' pe/kill' et'
egyarant.,
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Azegyenekatomizal6dasa,
a tarsadalmikotele-'
kekfellazulasa
k6vetkezteben
a szemelyiseg
sokszor
a nemzetteIval6
keptelena k6telessegvallalasra,
moralisanazonosulasra.Nemerzihat,hogyreszese
egykoz6ssegnek,
esannaka t6rtenelmifolyamatoak, amelyeppenk6z6ssege
revenmeghatarozza
leteneka hatarait.
'

az embernemtud rendeIkeZnf.serp"6nn6.r( " 't~
semaz altalateremtett.\/ilag'feletl\C"'Yi"[3i:
'

,,'

A nemzeti 6nazonossAg1avar~az'esY~rtes

a
koz6sseg viszonyal)ak ezt avaIsagat jeI~nftiIneg~j\
korszeru'nemzettudat kimunkAlasa hocljarillhatirinek a valsagnak'a ITiegoldasapoz, s vele a m~gyarsag 6nazonossaganakes6nertekel~eneka
h~lyreallftasahoz.
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Az egyenmegteheti,hogysajaterdekeinek

megfelel6encselekszik,
es azokatmasertekszemMegazislehet,hogyazfgy
pontok f61ehelyezi,
letrej6v6altalanosen-identitas
elvontfiloz6fiaiertelembentobbetjelent,minta nemzeti,a nemi,vagy
aszakmai identitas,ezzelegyiltt azonbanez a
"t6bblet"megis6nertekelesi
zavarral,a szemelyiseg
keplekennye
valasaval,a szocialiskateg6riakertekvesztesevel
jar' egyiitt.
Ei a folyamatoda vezethet,hogy pusztan kenyelmiszempontok,a szemelyisegonimadata miatt
a tarsadalmiertekekelvesztikerh~kjellegOket.
A

3) A v~gzetesseg erZ~s
A huszadikszazadmasodikfelebenbek6~etkezett tortenelmi-tarsadalmi
fejlemenyekk6vetkezteben korunk emberere az 'individualiserdek~
ervenyesft6magatartasjellemz6.Az anyagijavak,
a hedonisztikus
eletvitelfelertekel6Qtek:
akeriyelem,
a j6let,a gondokt61
menteselet,
a feny(1zes'l\1ani
vagy foglaltakel a legf6bbertekek'
helyet.'Ei';az
onz6magatartaskozqmb6sikozilgyek;
a.,h~et,
a' magyarsag iranyaban,
mint, ahogyan , ~ekEitl!!T1
'
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a szellemi javak, az eszmenyek, ci tortenelmi mull

esa fenyegetojovo irant.
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es vo;or ertekeknekaza rendje,amely
kOrabban {enntartotta a magyarsagot, sot' novekedese('bizt~sitiqtta, mar, a, szazad ti~
eveiben
folbillen( nieg'pOinIottAi' I1j elEitideaJ; az elvakult
oozes esfellia1ii1oi6 tevekenyseg}ombol6 espuszUt6'er6ve vaJ~;ami g~dasagi j6let, kenyelem ; es
gondtalart elet helyett moraJis' es egzisztenciaJis
vaJsagb~ soQortaa' magyarSagot,aminek
egyik
tfmEije az' 9nazon0Ss6gvaIsaga:AzOnazonosSag\/aIsaga
azt jelenti, hogy az
ember hovatarto~ban,
az' ~ethelyzet tarsadalmi
visszasug6rZasaban es el6revetiileseben alapvet6
bizonytalans6g,zavar tamadt. Hogy az onminosites
aIapjaiJIszolgaJ6tarsadalmi szerkezetben szorongat6
'

'
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zussal lehetove ken tennie a magyarsag biol6giai,
gazdasagi es szellemi gyarapodasat.
Az 11jlet-modellt arra kell aIapozni, hogy a
Karpat-medence magyarsaga a szetszaqdaltsag
ellenere h6romnegyed evSz6zad utan is egy sorsko-

alapjan az egyen meghatarozza masokhoz val6
viszonyat, es amely reven a valtoz6 helyzetek,
korillmenyek ellenere megorzi szemelyisegenek
alland6sagat.T6rsadalmiszempontb6lnezveviszont
az identitas normakhoz kotott magatartasm6dot

z6sseset aIkot. A magyarsag sorskerdese, hogy a
terilleti szetszabdaltsag, a mestersegesen letrehozott
hatarok ellenere egyseges nemzetkent kezelje magat.
Ilyen szempontb6l minden, ami a megosZiottsagot,
vagy a nemzeti onazonossag feladasat szolgaJja,
szembenall a magyarsag aIapveteS erdekeivel.
A korszeniseg szellemeben, a szubszidiaritas elven
uj nemzetstruktUrat ken letrehozni, amely szellemi,

jelent, sajatos ertekrendet es beallit6c1ast,ami mindig
valamilyen ,viselkedesre, magatartasra kotelez.
,

v~umhelyzet lepett fel, ami miatt a szemelyiseg
folytonossagelmenye megszakadt, 11gy erzi magat,
mintha a vegzet fenyegetne, mindeniltt az leselkedne
rcLEza vegzet~ erzetmintazemberitudatalland6
nyogtaJansaga, felajzotlsaga,, fesziilisege csaknem a
ma~g
'egeswe vonatkowan eszrevetelezheto.
- Elvesztve tarsadalmi eletenek koordinatait, az
einQerek sokasaga azt erzi, hogy a vegere jutott
1~~et6~geinek, hogy egyenUeg mar nem kepes boldcigwni, nem kepes egzisztenciaJis
gondjaivalmegbirk6zhi.' ,
A tarsadalom politikai' berElndezkedesenek
osszeomlasa'tovabb melyftette, ezt a vegzetesseg
erzeset,rneg zavarosabba, meg problematikusabba
v6Jfataradalon1.st.TuktUraja,s vele az emberek tarsadalmi esszellemLeletfinek ertekrendje: .

legesiti.

vegzetesseg

Tettamanti Bala rajza
erzes-

biih'meg£ogalrmtt6d6
krizis a nemzet tovabbi sorsaflak aIaku1asat illeteSen dontCS jelentosegU lehet. A
krfzis Ribontakozasa, felszinre.torese
ugyanis olyan
lelki gatakat sZakfthat' a~ 'amelyek 'eddig megakaclalyoztakaz ~rt:1\)~reket.abban, hogy igazan megismerheSsek es~vallalh()5$akonmagukat.
indulhatnakbe;
11gy,ahogyan

amelyek

Olyan folyamatok

megmutaljak,

addig zajlo~ folytcithatadan

hogy az elet
szfunukra.

gazdasagi es kulturaJis teren egyesiti a szetszabdalt
allapotban levo, politikailag auton6m nemzetreszeket.

11. Az

.

Sokfele aka lehet a nemz~ttudat feladas6oak,
ami poIitikailag, gazdasagilag, pszichol6giailag j61
megmagyarazhat6,' moralis szempontb61 azonban
nines mentseg Ta.Minden ember valainilyen nemzeti
k6zossegbe szilletik, ami automatlkusan bizonyos
kotelessegekkel es kotottsegekkel j6r. Ennelfogva
az egyen nem donthet 11gynemzeti hovatartozasar61, mintha egyedill aJlna a vilagban, n:tert dontesevel nemesak sajat sors6r6l hataroz, hanem az osszes
nemzett6rsaer61, akiket "elarul", ha kivonja magat
a harcb61, ami r~juk vaT.
Annat is inkabb igy van ez, mert a tarsadalmi
helyzetrneghatarozast es a szemelyi onszabalyozast
szolgal6 onazonossagi keretek kivetel nelkill kGlonfele szociaiis es politikai termeszeru erdekek es
konfliktusok kifejez6desei, kovetkezes~pp egyikr61
sem mondhat6 el, hogy "halad6bb", vagy "korszen1bb" a masiknat, legfeljebb .adott kori1lmenyek
koz6tt elonyosebb, hasznosabb az egyen sz6mara,
mint a masik.

,

4)" "Az Dj ',tet-modell'szuksegessege
.
;', ~Ez' a <m&§yarsago(megr6z6,

Az ember 'a szemely(szabadsag jog6o vallal-

ha~a, hogy nemzeti koz6ssege kivanalmainak megfeleloen el, de megteheti azt is, hogy olyan viselkedest tanl1sit, ami azzal nem fer ossze. Ez az
"elhajlas" neha ki\!legUledenGlmaradt szGksegletek,
masszor elonyosebbnek tuneS 11jvonatkoztatasi,
"onbesorolasi" leheteSsegek hatas6ra ion letre, ami
pszichol6giai szempontb61 szemelyi kovetkezedenseg, tarsadalmi szempontb61 pedis a "hudenseg"
latszatat kelti..Ezen a "hudensegen" az sem vattoztat
semmit, hogy az egyen esetleg nem ismeri fel
onazonossaganak es eletszervezodesenek az 'adekvat kereteit, melt ezeket a propaganda, mint "tortenelmi tUlhaladott" kateg6riakat, hatekonyan sem-

uj nemzetfogalom

kimunkalasa

1) A nemzeti tudatrombol6
tenyezok

3) A magyarsag helyzetnemlelese

A krizist atelo Szemely megvilagosodasa 11j
.'
,

megolclaskeresesehei, a tarsas viszonyok atrendezodesehez" a gondolkodasm6d radikaJis megvaltoza-

, sahoz,' tudomanyos

kifejezessel

sz6lva

- paradig-

I,- mavaJtashoz vezethet.
(.'
A paradigmavaltas, mas sz6val az 11jszinten
r letrejov6 nemzeti konszenzus megteremtese nem
konnyu feladat.. Az egyen nehezenakarja
regi
f eletformajat,1<oteSdeseit,ertekeit feladni, de a tarsadalmi struktUra isellenaJI a valtozasnak, mivel az
politikai,gazdasagi es moraJis'konzekvenciakkal jar
egyiitt. Emiatt a krizis kimenetele ellenbHes iranyt
is vehet. Ha az egyeni eletvezetes nem tud a nemzet
lTieg11julasavalegy 11jszinten egyens11lyba rendezeSdni,akkor alland6sulnak es feler6sodnek azok az
elet pusztuIasa szemponljab6l negativ esemenyek,
folyamptok, amelyek veszelyeztetik a nemzet
fennmaradasat.
Mb1den "vegzetszenisege" mellett a krizis az
ember! elet normaJis velej6r6ja. Az egyes taradalmak
e teren esak abban killonb6znekegymast61,hogy
krWshelyzetben az onpusztftas merteke eltero benflak. Szomoruan kell megallapitanunk, hogy a
magyar kultUra (vagy annak a hianya), a szGkseges
, paradigmavaltas helyett ongyilkos es onpusztft6
, magatartast gerjeszt.

Az 11jlet-modellnek valtoztatni ken ezen az

I
.

...

allapotcm:/ 11jeszmeken alapul6 nemzeti konszen-

Az attalanos elidegenedesifolyamaton kiwi, a
sz~lIemikrizis, a moralis,tarsadalmiertekek es
eszmenyek leertekel6dese mellett vannak mas
folyamatok is, amelyek rombol6an hatnak a

A haszonelviiseg es az ordas eszmek altar
megszepitett val6sagkep gyakran problematikussa

teszi az egyenek viselkedeset.Ha ugyanisaz egyen

nemzetstruktUrara es a nemzeti tudatra.
Mivel a nemzeti erzes- es tudatvilag gyokerei a
gazdasagi es politikai viszonyokban ragadhat6k meg
els~sorban, a nemzeti identitas mal probtemait is
ezeka viszonyok hordozzak. Olyannyira igy van
el, hogy a nemzeti identitas zavarai voltakeppen az
uralkod6 politikai akarat altal leszukitett es manipuIatt helyzetertekelesbol, ha 11gytetszik "parthatarozatokb61" fakadnak.
A kommunizmus evtizedei alatt a politikai
propaganda a t6megkommunikaci6 esatornain keresztiil azt akarta elhitetni, hogy a nemzet elavult
tortenelmi kepz6dmeny, ami at kell hogy adja helyet
egy atfog6bb, "halad6bb" onazonossagi kateg6rianak, a prolet6r internacionalizmusnak. Ma, ismet
a "korszeruseg" jegyeben, a liberaIis kozmopolitizmus az, ami rombol6an hat a nemzeti erzesvilagra
es a nemzeti tudatra.

2) Mi az identitiis?
Az identitas vagy onazonossag - pszichol6giai
veve - olyan lelki kepz6dmeny, ami

szempontb61

.

identitasa, 6nazonossaga elveszti erzekelhet6 szociatis alapjait es kGlso referenciajanak hitelesithet6
szemelyi kereteit, szilksegkeppen egyfajta skizoid
allapot lep reI. Mfg kifele, masok iranyaban, a "mas

nepekkel", vagy az "emberiseggel"val6 szoros es
teljes egybetartozasat hirdeto frazisokat ismetli,
"befele", maganeleteben elveszti bizonyossagat
szemelyi meghatarozottsagait illetoen. Tulajdonkeppen megmagyarazhattatlanna valik szamara
onnon lenye es rete.
Az onazonossagat - es kozosseget - vesztett
. szemely en-fogalma a visszajelzesek elmaradasa
mfatt dezintegraJtta vatik. A dezintegratt en-kepnek
viszontsUlyospszichol6giai
kovetkezmenyei
vannak.
Amerikaban, a szi11indianok k6reben figyeltekmeg,
hogy milyen s11lyoszavarokat vaJt ki a esoportidentitas gye(lgillese, amelynek legszemberunobbmegnyilvanulasa azapatia, ami egyGtjar a helyzetmeghatarozasi, 6nszabalyozasi es eletszervezesi
bizonytalansaggal.A magyarsagelveszettsegerzese,
helyzetnemlelesea nemzetiidentitas fokozatos
gyengGlesevelmagyarazhat6.
(A tanulmany
masodik reszet kOvetkez6
szamunkban
olvashatjak)
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(Elhangzotf .a Magyarok Iv. Vilagkongressszusan)
4) Meddig lehet
magyarnak maradni?
Azegyen 6nazonossaga, bels6 stabilitasa
:sak Ilgy tarthat6 fenn, ha az a k6z6sseg,
amelyhez tartozik, meger6sfti 6t ertekrendjeben es cselekv6 magatartasaban. Ez a
meger6sft6visszajelzes,sajnos, a mal alIapotaban nem jellemz6 a magyarsagra.
A hataron tIllimagyarsag sorsat eld6nt6
kerdes, barmennyire felunk is annak kimondasat61, fgy hangzik: van-e ertelme, es
meridig van ertelme megmaradni magyarnak? Az effete kerdesek persze belUlr61,titokban, egyeni merlegeles alapjan d61nek
el, de generaci6k sorsat hatarozzak meg.
Kisebbsegik6rulmenyek kozott nemcsak
a nemzetitudater6sft6tenyez6khianyar61ReIl
beszelnunk, hanem sok esetben magar61 a
homogen anyanyelvi szocializaci6hianyar61,
ami egyenes lIt a nemzetttidat feladasahoz,
Atermeszetesmagyartelepulesekfelmorzsolasa, betelepftese,a migraci6,a vegyes hazassagok szinte megallfthatatlannateszik ezen az
uton a hataron tIllima~:Warsag
asszimilaci6jat.

,

Ennek a folyqmatnak meg van az aka es
a maga logikaja. A kisebbsegek hatrimyos
helyzete miatl a magyarsag vallalasa cs6kkenti az egyen tarsadalmi presztfzset es 6nervenyesUlesi lehet6seget. A t6bbsegi nyelven
val6 kepzes, vagy a Revert etnikumu k6rnyelet pedig gyakran kifejezetten alaassa a
magyar gyerekek 6nertekeleset es 6nbecsleset.
De van a kisebbsegek hatranyos helyzetenek egy fajdalmas vonatkozasa is, megpec
dig az anyagi romlas, az egyre n6vekv6
egzisztencialis kiszolgaltatottsag es bizonytalansag, A hataron tllli magyarok kisemmizese, rornl6 anyagi helyzete, riaszt6 peldakent
all a fiatalok el6tt, akiket ez a tavlatnelkuli
elet es szomorll perspektfva a nemzettel val6
ellenazonosulasra kesztet.
A nemzettudat
feladasanak
azanban
vannak egyszeru, hetk6znapi okai is, Az,
hogy az emberek egyszeruen nem vallaljak
a \vele jar6 kenyelrnetlensegeket. Nem akarjak, hogy nernzeti hovatartozasuk akadalyt
jelentsen szamukra munkajukban, vagy karrierjukben. Ebb61 a szempontb61 tanulsago,
sak azok a felmeresek, arnelyek szerint a po-

zfcionalt kisebbsegi ertelmiseg gyermekei mutatnak legnagyobb hajland6sagot a vegyeshazassagokra es az asszimilad6ra,
A tudatos magyars~g-6rzes hianya, a
t6bbsegi nepekhez val6 idomulas, a gyenge
anyanyelvi k6t6des,'az olvas~s hianya, mindmind a nemzettudat cs6kkenese' iranyaban
hatnak. Amellett nincsenek magyar szellemu
iskolak, amelyekben nemzeti elk6telezettsegli
tanarok tanfthatnanak. Vagy ha valaki megis
a nemzeti tudater6sftest pr6balja szolgalni
az iskolaban, az meghurcoltatasnak teszi ki
magat, munkahelye elvesiteset kockaztatja.
Nehezfti a helyzetet, hogy a t6bbsegi nepeR nacionalizmusa miatt a felelem legk6re
nehezUl a hataronruli magyarsagra. Ahhoz,
hogy ma szi.i16f6ldjenvalaki magyarnakvallja
magat, batorsagra van szuksege. Aki vlszont
nemcsak magyarnak mondja magat, hanem
vallalja magyarsagat,
azaz a magyarsag
kilatastalan helyzeten tev61egesen kfvan
valtoztatni. az nemcsak hater, de mar-mar
vakmero is,

5) Az uj nemzeteszme
es nemzetstrategia

Minden megalaztatas.es fenyegettetes k6~ '
zepette, a magyarsag veszterhes, tragikus '
kifejlet fete halad6 korszakaban voltak es ma
is vannak, akik a magyar sors minden kfnjatterhet vallalva megmaradtak magyarnak. De

a k6rUlmenyek kitermeltek a kufarlelkek es

I

a janicsarok hadat is, akik a hatalom kegyeit
keresve, a rnagyarok fete fenyegetve, acsarkodva kerestek helyuket es kenyeriiket.
Nemcsak az egypartrendszer idejen volt ez
fgy, ma sincs maskent. Sajnos gyakran magyarok azaR, akik gancsoljak, lejaratjak,
f61jelentik a magyar iigyert harcol6 nemzettarsaikat, akik "ebersegiikben", alattomossagukban, agresszivitasukban olykor tUltesz- j
nek a t6bbsegi nepek elvakult nacionalistaio,
Nemzeti romantikaval, hagyomanyapolassal, az aldozatvallalas mftoszavaI'nem lehet
a magyarsag~datot a hataron tIlli magyarsag
k6reben fenntartani. A megmaradasert kec
meny harcot ReIlfolytatni, es ezfgy leszmindaddig, amfg a nemzet, mint kozos vallalkozas
az eletvitel szempontjab61 elonyos, "kedvezo
befektetesse" nem valik.;'
.
Es. mert ne valhatna azza? A munkahoz
vale viszonyulasa, munkaerkolcse, teljesft- "

menye, min6segigenye, tilrelrpe,jogtudata,
igazsagerzete, ment~litaSa tekinteteben a
magyarsagnak vitathatatlah el6nye var mas
nepekkel szemben. Ezeket a tulajdonsagait,
amelyek sokfelea'vilagon megbecsultemberi
ertekek, 'e~szer javara fordfthatja.
: Ahhoz azonban, hogy ez megval6sulhasson, hogy a magyarsag valtalasa

'

- az allam

hatarain belUlel6k, es a hatarokon kfvulre-
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sorssal es gyarapodasi eselyekkel kecsegtessen, a magyarsagnak uj nemzeti strategiarClvan szukse~e.Olyan strategiara, amely
az egyetemesfejlodesiiranyoknak megfelel6,
j6v6bemutat6 kollektivs~llem alapjan maga
k6regyujti akreativ es delnokratikus nemzeti
es politikai er6ket 'abban a t6rekvesukben,
hogy igazsagoses tart6s megoldast talaljanak
a magyarsag fennmaradasara es gyarapo.dasara ebben a tersegben,
Az uj nemzetstrategianak mindenekel6tt
uj nemzettyd~ttal es nemzeteszmevelkellparosulnia. O\yan nemzettudattal, amely feltetele.zia k6z6~segifelel6ssegerzet vallalasat,
a szocialises moralis erzekenyseg~t, a nemzethuseget es mas nepek tiszteltctet,a cselekvest es a tev6leges szerepvallalast. Az uj
, nemzeteszmenek p~dig tartalmaznia kell az

'

egyseges magyarsagban val6 gondolkodast.
Cso6ri Sander ide vonatkoz6 gondolatait
idezve azonban "gyakran kell rad6bbennunk
arra, hogy mi, ertelmisegiek, »kUldetesunktol
megittasulva«, felulrol akarjuk megvaltoztatni
az orszagot, 5 ehhez a megvaltoztatashoz keszlilunk atalakftani a rendszert", Pedig, mint
mondja, "epp nekUnk kellene - s kellett volna
- leginkabb tudnunk, hogy eddig meg egyetlen rendszer se valtott meg eredmennyel sehol
egy nepet, mert csakis a magat ujjaszul6 nep
kepes uj rendszert teremteni. Maskepp fogalmazva ugyanezt: a t6rtenelemben csak abb6l formalodhat nagytavlatU ugy, amelyben
az egesznep, az egesz nemzet reszt vehet."

.

Varhato-e ez a nemzeti 6sszefogas a

magyarsag reszerol? A nemzeti kerdes feleros6dese, e!6terbe kerUlese progressziv gazdasagi-politikai folyamatokat eredmenyezhet,
h amennyiben az elnyomott emberek t6megei
, nemzeti k6z6ssegekbe szervezodve - pontosabban nemzeti k6z6sseguket megszervezve
11 - igyekszenek
szembeszallni mas nepek

; elnyom6 hegemonista t6rekveseiveL A magyarsag
eseteben,
amelyeta
- hataron
innen kies
,r tUl
- hosszu
evtizedek
merhetetlen
, zsakmanyolasnakvan kiteve,regen megerett
\! a helyzet:a nemzet ujjaszervezodesere.

,
I
I
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Ill. A nemzet
osszetartozasanak
intezmenyes feltetelei
es lehet6segei
A hataron tilli magyarok jogi helyzete
intezmenyei m~goldast tesz sziiksegesse. Ez a
megoldas a hataron tUli magyarsag reszeral
az autonomiak
megval6sitasat
es a Kisebbsegi vagy Nemzeti Tanacsok Jetrehozasat
jelenti, a Magyar K6ztarsasag reszeral pedig a
kiil6nb6za orszagokban ela magyarok szemelyi es jogi autonomiajanak
a vedelmet.

1) Az autonomiak
megval?sitasa
A halaron rulimagyar kisebbseg, fUggeti lenUlletSzamatol,napjainkra mindenutt eljutott a politikaihelyiEm'elismeresnekarra a

l
i szintjere, hogy

autdn6miak nelkul, kollektiv
jogok nelkW nines e!felli a megmaradasukra.
Az autonomia igJnye, a kollektiv jogbiz-

I, tonsag k6vetelese indokol~es szuksegszeru
i

~
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vedekezes a magyar nemzetreszek reszeral
az utodallamok nemzetallam-koncepci6jara,
amely egyebkent vedtelenne, kiszolgaltatotta
teszi 6ket a magyaruld6zessel, jogfosztassal,
a tarsadalmi, gazdasagi es politika eselyegyenloseggel szemben.
Azautonomiat6rekvesek a magyar nemzetreszek onvedelmet jelentik..A vedekezes
emberi jog, aminek a nemzeti kisebbsegek
esete.benalkotmanyos a!apot kellacini.Mivel
az erre iranyulojogalkotas es alkotmanyozas
ez ido tajt a t6bbsegi nepek duh6dt nacionalizmusaba utk6zik, az autonomiak letrehozasa erosebb es hatarozottabb kiallast
k6vetel mind a hatarontuli nemzetreszek,
mind pedig a magyar allam reszeroL
Mivela magyar nerrtzetreszeka partosodassal fUggohelyzetuknel fogva akar a hatalom reszerol, akar kulso tamogatassal
egymassal szembeallitthat6k es kijatszhat6k,
az autonomiak letrehozasa teren egy!k legsurgosebb feladat a magyarsag Kisebbsegi
vagy Nemzeti Tanaesanak a letrehozasa bels6
valasztasokkaL
Nem varhat a magyarsag arra, hogy
helyette maid masok rendezik a kisebbsegi
kerdest. Mivel az autonomiak letrehozasa, a
kollektiv jogbiztonsag megteremtese a nernzet
tovabbi szetporladasanak a megakadalyozasat jelenti. a magyar allam szamara ez a
feladat kell hogy legyen a legf6bb kUlpoJitikai
allamcel.

-

2) A magyar allam szerepe
Mivelajelenlegi allamhatarokletrej6ttekor
olyan helyzet alakult ki, amelyben a magyar
nemzet jelentos resze uj, idegen allamokba
kerult, az autonomia igenye es a kollektiv
jogbiztonsag k6vetelesea hatarontuli magyar
kisebbsegek reszerol az 6nvedelem mellett a
nemzetben val6 gondolkodast jelenti.
A magyar allam es a rnagyar alkotmanyozas, noha a nemzet egyes reszei kuls6
kenyszerit6 k6rulmenyek

folytan marac!tak

kivUl az allamhatarokon, a nemzet mint
szuveren kulillrk6zosseghelyett kizar6lag az
allampolgari jogviszonyra epiil. Minthogy
minden magyar tagja a rnagyar nemzetnek,
a magyar allam a nemzetben val6 gendol-

kodast ilIetoen sajmllatos m6don lepeshatranyban van a hataronruli kisebbsegekkel
(azok autonomiat6rekveseivel) szemben.
Annak ellenere, hogy minden harmadik
magyar a hatarokon kivUl el, sem a jogvedelem, sem a kepviseleti lehetaseg nines biztositva szamukra. A hataronruli magyarsag nines
jelen sern a politikai, sem a koztesfuleti, sem a
civiltarsadalmi szferaban, es amig ez igy van,
addig a nemzetrol mint szuveren kulillrk6zossegr61 tenylegesen n~m beszelhefunk.
Ezen a teren az uj alkotrnanytervezet sem
jelent elorelepest. Az uj alkor ,.:',:1ytervezet If
3. bekezdese, amelynek az ut01so mandata
foglalkozik Cl nemzet egyharmdcl?t kitevo
terUletileg elszakftott es kitaszitott milli6krol,
fgy hangzik: "A kiilpolitikai allameelok mellett
kiemeIt fontossagu kerdes a hatarontuli
magyarsagert val6 felelasseg kinyilvanitasa. "
Ennyi, es semmi t6bb,
Dicseretes a hatarontUli magyarsagert
vale felelosseg kinyilvanftasa, ez azonban
onmagaban veve nem sokat er. A Magyar
Koztarsasag alkotrnanya a felelossegerzet kinyilvanftasa mellett konkret forma ban rogzitse a kiil6nb6za orszagokban ela magyarok
szemelyi es jogi auton6miajanak vedelmet.
Ezeknek az Ilj alkotmanyos rendelkezese}mek
az alapjan a mindenkori magyar kormanyI)ak kotelessege kell hogy legyen minden lehetseges eszkozzel vedeni es oltalmazni a
magyar nemzet tagjainak az erdekeit.
Ezen tulmen6en az uj alkotmanynak,
amely arra lenne hivatott, hogy helyreallftsa
az ezereves magyar alkotrnanyossagot, olyan
ertekeket kell tartalmaznia, amelyek nemcsak
a magyar alia m fUggetlenseget jelkepezik,
hanem a magyar tortenelem folytonossagat,
es a vilag magyarsaganak osszetartozasat.
Ennek az osszetartozasnak, vagyis a vilag
magyarsaga anyaorszaghoz val6 kapcsolodasanak, az orszagos kepviseletben kell hogy
~rvenyes~j6n. ,
'

-

-

A magyar- orsiaggyu!es hagyomanyos
kettablas rendjenek bizto~ftasaval

-

a maso-

dik kamaraban - a kUlonfeletarsadalmi szervezetek, egyhazak, szakm'ai erdekkepviseletek, tudomany stb. mellett biztosftani kell
a hatarontuli magyarsag kepviseletet.
Ada, 1996. majus 31,

