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A XXI. _zazadban, a magyar illamalapitas masodik evezredeben minden remenyUnk megvan arra,hogy az uj id6k _zeDemevel osszhangban,
a kisebb-nagyobb gazdasagi er6kozpontok versenyeben, az egyetemes
europal beke es igazsag, a tisztesseg es a nemzetkozi jog nonnainak megfelel6en a nemzet egeszenek a sorsa is rendezodik. A kerdes csupan az,
hogy ki tudjuk-e varni a dolgok veget. A szetziillesztett, eloregedett, eiszegenyedett, a folyamatos kivandorlas miatt hatalmas emberveszte_eget
szenvedett magyarsagban van-e elegendo erG ehhez?
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bol uj tartenelmi hely"et allt ela. A magyarellenes nagyhatalmi vilagpolitika
megvaltowtt, es ma Magyarorszag az Emopai
Vniohol tartena c_atlakozas egyik legeselyesebb vaTomanyosa. Azok nyimak ajtot elotte.
akik al elso es a masodik vilaghabonit kaveta
omolkodasban Magyarorszagot feldaraboltak.
es az orszag terltletenek BOgyreszet hadizsakmanykent sletomottak.
El a karulmeny a nemlet egeslet iI\etaen hilakodasra ad okot. annak ellenere. hob'Ya csatlakozas idejet. modjat, felteteleit, s fokent a
mltlt hibainak jovatetelet illetaen sokfele ketseg
gyotar bennunket. A megvaltowtt hely"etben
mindeokeppen nagyobb molgaster kinalko,ik
a magyars,ig ".amara, s minden lemony megvan
arra, bogy Magyarorszag halekony, fejladakepes, demokratikus tarsadalomma v-aljek.
agYhatalmak Olonban nemcsak Magyaror".agot S7.akitottakki er&l.akkal Europaool,
anem Olon resleit is, ameh'eket Tlianonban elesatOltak tOle. A mab')-arne";,et egyharrnada Emopab61 kirekesZtetten, sl.abadsagatol megfosztottan el, cs el a helf/.et belathato idon belul
nom is fog meg;-.iltomi. Ugyanakkorv-all07.atlanul
erGs magyarellenesseg jellemzi a tobbsCgi nepeke!, amelyek meg mindig nom foguik eel, hogy a
harrnadik eveued Europajaban nom lehet elnyomawban tartani mas nepeket. hacsak nom akarnak a schengeni fUgganyon kiv01 rekedni. lIyen
ertelemben nemi feny dereng szamunkra isol alagilt vegen. EITe a fenyre igen nagy slllksCglink
van, mert oor Slep Slolamokban nines hiany, a va10. helyzet lesujto es ketsi'gbeejto.
A delvideki magprsag slellemi-kulturalis
elete peldaul gprrnatositott allapotokat tukroz:
a kawktawb61, t:ijekoztawb6l, politikabol, ol
intezmenyekbal leljes egeszeben hianyzik a kereszteny ertekrend es a magyar szellemiseg. Idegen erdekek, szandekok, tarekvesek hawa alatt
allnak partjaink, intezmenyeink, amelyek nom
kepesek nemzeti eTdekeinket megjeleniteni es
eredmenyesen kepviselni gem a tabbsegi nor,
sem ol anyaorszag, sem pedig a nemzetl:azi le.
nyezak feleAz ehnult evuzedben nagyot fordult a vilag,
sajnos mi hamar allovilbe kerUltunk. Ennek folyt:in navekvo mertekben pusztult. szegenyeden el
es v-andorolt ki a Vajdasag magyar lakossaga.
A hataron tuli magprsag helyzetevel kapcsolatban altalaban a kisebbsegi jogok es a nyelvi
egyenjoglisag hianrat swktuk szov-aleant. holott a legsulyosabb problemak nem annyira
jogi, mint amennyire szellemi es ment:ilis termeszetuek. A legfabb bajunk a nemzeu lenel
kapcsolatos altalanos ertekzavar, a megrendlllt
magyar omudat, amely nehezlu a kazas folIe.
pest es cselekvesvallalast.
Az elmult nvolevan esztendOhen a szellemikulturalis elny~mas, a magpr szellemiseg es a
nemzettudat modszere- hatterbe swrit:isa megtette a magaet. Sajnos, e teren vannak ujabb keletu keseru tapasztalataink is, az alabbiakban
ezekral szeretnek nehany szot ejteni.
emzenudat lavarai ellenere a kelet-europai fordulat idejen a magprsag minen utodallamban kesedelem nelkul kihasmalta a tartenelem adta lehetoseget, hozzafogon tarsadalmi halozatanak kiepitesehez, letrehoz", politikai erdekszervezeteit, cs kaveteleseivel megjelent a hazai cs a nemzetkazi polilikat szinteren. Kezdetben Magprorszagrol es a
nyugau magyarsag reszeTol sok t:irsadalmi es
egyeni biztawt es segitseget kap"'k, amelynek
kaszanhetaen erosOdatt anbi7.almuk es t:irsadalmi poziciojuk.
A kezdeti lendulet awn ban hamar megtart,
es a kisebbsegek meIyebb letargiaba zuhantak,
mint volc,k azelon. A hiv-atalos Magyaror".ag
kezdetben csakugpn t:imogatta a hat:iron tUli
magyarok polilikai anszelVezodeset, kesobb
awnban biztat:is es segftseg helyetr inkabb gan<solta aket. Ahelyett, bogy a magpr diplomacia
felkarolta volna a spontan es elemi erovel jelemkeza kisebbsegi aulonomiatarekvesekel. cserbenhagy'" az elesatolt nemzetTeszeket, mi tabb,
tiltakozasuk ellenere allamszerzadeseket katatt a
fejuk falatt, Az eredmeny nem maradt cl. A kisebbsegek visslakomi kenyszentltek, ami a tabbsegi nepek kemenyebb fellepeset eTedmenyezte.
A magyaTazkodas ismeretes. Magyarorszag
csatlakozasa erdekeben biztositani kell"a terseg
stabilitas""', amelyet allitolag a magpr amono.
miatarekvesek veszelyeztemek. Mit gem szamit,
hogy a valosagban forditott a helyzet: a terseg
stabilit:isanak legfobb akadaly-a a kisebbsegi kerdes rendezetlensege, a tartos megoldast pedigjob: megoldas hijan - az autonomiak biztosit:isa.idenlene.
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Meggyozodesem, hogy.a may.r diplomacia
konSlnlktiv javaslatokkal is cia tudon volna alIBi.
Az autonomiatarekvesek felkarolasa reven oj K6zep-Ellropa-poliuka jahetett volna letTe, amelytIck eredmcoyekem a mag)-ar nemzetreslek igeretesebb .ian; ele neznenek. A magpT konnany
awn ban az alhunszerzooesekkel sietett a rahtarto nepeket megnyugtami. a mag)"r kisebbsegek
mozgasterl't pcdig szuk kerelek kale swritani.
Ma mar aligha lehel keLscgcs barki szam:;,a,
bogy az allamszerzadesekkel bakot lattunk. eg:o
konstruktiv nemzetpolitikaval viswm a csatlakozast il\etoen nom kockaztattunk volna semmi.. Ennck a tanenelmi tevedesnek a kavetkczteb~n a kisebbsegek pacba keTloltek.
Es lIlikazben lassan pacolOdunk, aITol ab"indozunk, hog:' majd egyszer, ha Ma6~'ar",".ag es a
kornyezo oTSZ,igokis mind csallakoznak a K()zas
Europahoz, l11eg;'alosllla nemzet alma: I~ra eb~'seges lesz a mab')'ars.ig.&~nos. ez a kidr.\sra alapozo politika eh'ctte enehnel a kisehbsegi klll.delemnek. heh1allasnak cs anszet..-ezooesnek.
A Horn:kormany ,\II:\spontjaban ncm nagyon nyilatkown l11ega nemzet veszelyezteten
reszellek az aszinle feltese es t:imogatasi keszsego. De a hivatalos Magyarorszagtol lOasem lelik
tabbre, mint amennyit a swmszed allamok poliukai viswn}""i bekessegben megengednek.
Ell a kesen. bekat a magpr kormany ug:'
pTobalja a kisebbsegek torkan lenyomni, bogy
kijelemi: csak a "legitim" szelVezetek altal megfogahnawtt tarekveseket h~ilaudo t:imogatni.
Ami szepen hangzik, csakhogy mifele elaremutato kisebbsegi igenyeket fogalmazhamak meg
azok a legium vezetak, akik legiumit:isukal az
adult karu/menyek miau eppen a nemleti erdek feladasanak kaszanhetik?
ennunket is teTbelnek tevcdesek, mula_zw<>k. Nyolevanevi elnyomat:is utan elmulasztottuk [elhivni a vilag figyelmet a "Ii.
tunk eseU serelmekre, s gyakorlalilag semmil
gem tettunk annak erdekeben. bogy a belyzetunk rendezadjan. Egy valamil lenllllk: partokat hoztunk loIre, amelyekkel viswn< ceh te.
veszteulll1k. A kisebbsegi panok letTehozasa",1
ugpnis tabbct vemettlmk. mint nyertunk.
A kisebbsegek szamaranyuknal fogva soha
nom kepesek almyi kepviselal a parlamembe
jut"'tni, amennyit a tabbseg vigan le ne Slava,Ha. Ennek az egyoldalu parlamemijateknak k6_zanhetaen a tabbsegi nepek demokraciat szinIelhetnek a vilag elan, mikazben jogfoSZtott
belyzetben tartanak bennunket. Etnikai partiainkkal vol"'keppen mi magunk legitimaljuk a
kisebbsegellencs dameseket. A helyz.ten al
sem valtoztat, ha a kisebbsegi partok kormanyzati szeTephezjllmak. A dolgok li'nyeget tekinlve ez gem tabb diszlemel, amcly meg inkabb eltereli a nemzetkazi kazvelemeny figyelmet a
magyarsag megoldatlan kerdeseiraL
Vgy tunik, bob'Yeg)'elore senki sem akar a kisebbsegi panok csodjevel szcmbenemi. Pedig az
elmult tiz ev tapasztalatai alapj:\n nom kcrdeses,
bogy alsagos kirakat az egesz, es ezen az IIton haladva ol arak vemes poziciojara ,-agyunk iteh'e.
Kisebbsegi paTtjaink ugpnakkor jelemas
kart okoznak
nem,eti
kazassegeinknek,
amennyiben felesleges konfiiktu.sokat gerjeszte-nek, es fekezik a t:irsadalmi anszeTvezooest. A
nemzetreszek megmamd..sahoz es eTasOdesehez az atomizalodott kisehbsegi tarsadalmak integralasam, erdekegyezteto, kooTdina!o, slOlg-altato szelVezeu struktura kialakit:isara, a, eg:-i'mmukades eTosileseTe. ka\csanas segitsi'gnyujt:isra van legnagyobb szuksCg, ami nom a hatalom
tenllete. KozassegszelVezes. ol intezmenvhaJ6zat kiepitese, a l11agprsagtudat erasitese, szellemi kisugarzo kozpontok leLTehozasahelyeIt lllldimenzionaltuk a partok szeTepet, olyann)ira,
bogy azok "inte dikc"orikus jelleget oltenek.
nnek a helyzemek a kialakulasaboz mas is
hozzajarult, amirol sajnalatos motIon
szimen keves szo esik. Tudnunk kell.
hogy amig Mag}"TOrszagon haromswr cserel6datt a politikai hatalom az ell11ulltiz cv alatt, a
hataron lull nemzetTeszek eseteben nem kerlllt
SOTsemmiiele hatalomvalt:isra, ugyanaz a SLTuktura tartja kezeben a batalmat. amel)ik a diktanira kiswlg-aloja es haswnelvez6je volt. Csak a
frazerologia valtown.
A tabbpanrendszer kialakulasa idejen, miut:in a tabbsegi nepek letrehozr.ak nacionalista
parijaikat, az egykori magyar kaderek hoppon
maradtak, ezen megkaparintottak a kisebhsegi
szelVezeteket maguknak. Tern,eSletesen nom a
kisebbsegek _anpm sorsa inditotc, meg aket,
hanem megpTobaltak visszakerulni a hatalomba, es ehhez a nagy sebbel-Iobbal
pama alakitott magyar erdekszelVe,etekio halaslonak bizonyultak.
c:)
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A hileles embelek, akik a hatimn uili magya...agol talpra alliloleik, hamamsan a politikai elel peremere swroh"k, amiben donlo s'.erepe voIr
az 19!I4-es n"'h'Yaromagi vdlasltasoknak. fw:,
hoh'Ya Hom-konnany id~jen a nemzeti szellem kepviscl,;ire nehel idok jaltak, mag-dtol
enelod6. Kevesbe eMelO viszont, hogy a Fidesz-konminy gyakotlatilag atvene a Hornkonnany hacimn luli klienlurnjaL Hogy;,n lehetseges, hob'Y ugyanazok a polilikai «ok,
"'nclyck Mah'J'"rom;;gon a nemzeti oldalnak
cs a polg,iti konnanynak ketlclhelellen politikai elle"relei, a hatiron uili m"b'Y,mag esetehen meghizhat6 sz()Velsegesek? K.ieni ezt?
Ha Mah'Yarom;;gon cs a lerseg mis OtSzago>ib"nal. i~ idok i~ eml>crekel kivdnnak, mien ne ,,"lIne ez lennesleles igeny a haeiron
tidi n"'h'J'",~,ig leszelol is? Mien kell Mab'Yalors"igr',1 ..ijuk kenyslerileni a kommunista
diktat"ra eb'Ykori I",wo"elve",it? S~jnos, elle
is "a" pelda.
Noha allovilbe kenillunk, azen ogres Slemelyek cs p,ir!j"ik felen nalunk is eljan az ido.
A di'lvideki m"gya...ag legen megszabaduh
volna eh'Yesms" emlekl> pallVelerekl61, ha a
mah'Yarkonnany nem allna lunletoen mogoltilk, es p,inj"ik"l. amclyek esak papimn letellIck, "cm tanan,i /i)Iy-anmlosan ,Ielcgeltelo.
g,'pe,,'. Mi"dc"ki encdenul all c rejtCly cion.
Mien kcll " haeiwn tilli nmgyarsag nyakara
"".,."i ,'"I<,kil Budapesln;l, aki bizalmukal
"cm elvczi?
a""ak a kisebbsegi onszervelodesnek
l1I,is Peslhel kOlodo m(hi akadalyai is.
Tekintcl "elkill alla, hogy a nemleleszme kiszoruh a kisebbsegpolitikabol, cs a kisebbsegeket fclitgyclo partok nyom"5"0 tehcrkelll nebelednek a fehnol1sol6do kisebl>segi "itS"dalomm, ahclyen, hogy a haeiron
nili mah'J,m,ig vonalkolasab"n a kOlossegsze,,'ezcsre. a nemzenudal crosilesere, al intczmc"yh,iI6zat kicpitcscre, a civil eirsadalom
"imoga"i"ir" helyez6don vol"a ,il" h"ngsidy,
a n"'h')"r konnany lov,;bbra is a nemleti 0"Idad,is i'!ja.., szuruh vagy szunlon kisebbsCgi
p,in!)bl favUliz;;lja. Ennek ekes peldaja a
MAERT. "mclybiil teljes egesleben kimaradI"k al. eh'Yhaz"k, a civil szervez.elek,jelcs k01Cleti sz.<,mclyisegek.amelyek. illelve akik a parloknal sokkal fomosabb szerepet jalSlanak a
kisebhscgek c,,"tehen,
AI. al"b vilag 16bb,,;;z-millio doll<in foldit
Kclel:JerU7_"ilemben az arab ideologia cs al
iszlam szellemiseg fenntal-tasara, bogy e.okkenlS\" Ilracl bcfoly-dsat.Vajon mennyil kellene ,illlozoi a haeiron n',li magya'~g szellemisi'genek l"cun"u'"i"i",. boh'YelleoSlilyozni lehesseu a 16bbscgi "epek uyolevan eve tarto
"ellemi Icrwrjat?
Eh'Yes hi'lomi",k szetinl a b"ciron uili
mah'Y',wk eimogat:isara lellehozon lIIyes K01alapi",;uy feuuall:isamlk liz emendeje alan
"eh'Ycs fcl milliard kollseb'Vetesi forimol OSlIoU ki a ha"irou uili magyarsag koreben, EnlIck letemes li"ze a kisebbsegi pankassz<ikba
kerilh. m,is rcsze a swmszedos omagok koltseb",ele"'l lehennenlcsilene.
l.ebelseges, hogy a eimogalissal kapcsolato",n k£"zuhek halekonysab~ vizsgalalok, nekem nines ",dom:i",m loluk. All viszonl tudum. hoh'Yaz 6szime bcsled mal nagyon hi,in}"Zik,el,cn hadd mondjam in cl. hogy a nekimk nyi!i<,)tt eimogacis "jclen fonnajaban
nem slolh';ilja ki>zosseg;eldekeinket.
A mah'Yar k{)ltsCgvelCscs a kozalapirvanyi
Slmknirak levcn " haeiron lull magya...ag folyamalOs eimog-acisban leslesii\. Bal nom
""h'Y u.ssleglol van SlO, egy "'gondoll ",moga"isi program kerelebcn elegendo leu volna a
k{lli"seghen val" gondolkod:ishol szuleseges
szemlc'lclvalcishoz, vagy ha ugy telSlik, a mah'Y"r "",on"mia alapjainak a lerak:isoihol. A
magyar konnany azonban a szocialis, karitaliv
.iellegl> lamog""is mellen dontou, amelyre vaI,;b'm ""h'Y szilleseg van, de azt gondolom,
1"'h'Ynem a m"h'Yarslellemiscg el'ositescnek a
rO\,is,ila.
Melleslcg a szoeialis jellegu eimog-acis sem
"nnyira a kisehhscgi m"b'YalOkeldekeil, mint
inkoihh a szomszellos allamok jav,;t szolg-dlja.
Micn kdl pc'llI,illl a mah'Yalad6filelok penzel
m,is ,illamol tu"~lIonat kcpe16 epidelek feli~i"isi cs brhantan,isi kollsegeire fm'dimni? Mii'n kc'lI olpn panokal, slervezetekel, i~sagobl. programobl timogatni vde, amelyek eimoga"i", m:is om;;gok kollSegvelesehe mnozik? Milyen tamog-atasi politika al, amclyhe a
eserepez,es",1 a kinfUr.isig. mu.sz.erekvisarlisa",1 '" ue>kjavil:i"iig, amok adomanyoz;is.;Iol a
""norn,i,.isi nllmk,ilalolig minden helefcr?
Ami viswnt nem v.ilhal6 cl a szomszcdos
ms"igok naciollalism konnanyait6\. hob'Yero.
sitsck a n"'b'Yar nemzenudatot, javilsak a kisehl"egi k{Il{>sscgekszervezellSegct, halekon)"bh,i "'h'J'ck crlleks-cdelmcI, " \ - nemleli
k,;z.i>ssegimksz,elwzedensegcb61 es si..dn",s
tlld,",illap"t,ib.il itch'e - az an)"lomagi eimoga"isl.,I",'", solimon.
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A szoeialis jellegii eimogatas mis anomaliakat is slull. Hamis remenyekel ehreSZleU az
elszegenyedeu kisebbsegiekben, akik nyomorusagukban nom polilikai vedohalalomnak.
hanem egyszeru fejostehennek lekinlik Magyarnrszagol. Ami aztan Odd velel. hogy sokkal lobb idol es energiat feeserelnek cl hiabavalo palyalg-atasra, mint sajalnemleli kO1OSSegiik so...aval valo foglalkozisra. A hamis remenyekel kclto palyalatokkal ugyanakkor Canossajar.isra kenYS1ClUlnekazok is, akik esedeg
hasmara lehetncnek kozossegilknek,
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Tudom, hob'Y' a tamogalas teren nehel
igazsagol tenni, al eredmenyesseg slempontjab61 azonb"n mindenkeppen eelsleru lenne
al eddigi gyakotlalol fdulvizsgalni. Nemesak
alen, hogy a magydl adofizelok penze ne a
szomszed allamok k;1Sszajabaguruljoo. hanem
alen is. hogy a magyar nemlelreszek megmaradasan faradozok dolgat ne nehelitsek MagyarotSzagrol olyan slemelyek lamog-aeisaval,
akiknek - hogy finoman fogalmalzunk -" magyatSaglUdal sosem volt eras oldaluk.
sak azok a nepek tudnak megmaradni,
amdyek eelokallumek ki maguk cle. A
hataron Hili mab'Yarsagnak el ido "~I
nines hevallhat" kO16s eelja. A konnanyzali
szClepvallalis miani allalanos olom cs megelegedetlSeg ellenere politikai leren kiesuszon
a talaj a laba alol, a tohbsegi nepek elleneben
nines eselye a kisebbsegpolilik:inak. Ennek ellenere a magyal kisebbsegek hely'ele a kornl>biakhol kepest alapvel6en megv,;hozou. Ha
nyolevan emend6 nem volt ra clegendo, al iij
lonenelmi szeljarasban al modallamoknak
malnem lesz ra illeji,k. hogy a hadizsakmanykenl kapou magyar ler(delekel sajal arcukra
fonnaljak, homogenizaljak. Ellenkeloleg' Ma.
gyalOtSzag preSZlizsenek erosodesevcl cs sajat
pozicioik gyenb.ulesevcl nap'olnapra uj"hh cs
ujahh engedmenyre kenyszerulnek.
A XXI. szaladban, a magyar allamalapieis
masodik evezredeben minden rem"-nyunk
megvan a<la, hogy al uj idok szellemevd osszhangban, a kisebl>-nagyobb gazdasagi Clokolpontok versenyeben, az egyelemes emopai
beke cs igaz.sag, a tisZlesseg cs a nemlelkoli
jog nolmainak megfdeloen a nemzel egeslenek a sotSa is rendelodik. A keldes esupan al.
hogy ki ludjuk-e v,irni a dolgok veget. A szet,ulleszleu, eloregedeu, elslegenyedeu, a folyamalos kivandorlis Illiau hatalmas embcrvesltesegel slenveden magyatSagban van-e
elegendo ClOehhel?
TobbszOl clmondtam, ujra dmo"dom: a
legfOOb bajunk szellemi. Iclki lermeszen>, a
tobbi esak folyomanya ennek. Hiany,ikaz onbcesles, hianyzik al a szellemiseg, amely eh'Y
akaraluva tonne a nemletet a kO1OSerdekekbcn. Fokozoltan all Cl al elesaloh nemlelreslekre, amelyekel megfoszloltak amentikus
slellemi vezeloito\.
Tekinleuel arra, hogy meg mindig az amlokal illeti jutalom, enhetoen n'IgY a lavarodollsag al emberek rejeben. Bizakodva valjuk
" vdlasztasokat, cs remeljilk, hob'Yolyan kormanya lesz MagyarotSzagnak, amcly _kepes
megkulonooztelni az ocsut a buzato\. Onmagaban veve mal ez is nagy segilSeget jelenlene
szamunkra, a lobbi mal esak rnad,is lenne.
Dl. HOD! Sandal
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