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A magyar pokol
avagy hat tc~tel a Magyarok
I
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A maJu5 ~e~en megtartott tlsztuJft6 kul,dottgyules:61 so~n art remeltek,hogy
vegre sur keruI a vJlag~zovetseg ,telJes :it~~kft:isara, Hogy. a Mab'1aro~szagonbeJegyz~tt
tobh
ezer cIV11szervelet e!D:keb61 slker~d egy tortcn~hT1l sz:repet betolt6, a 15 mllh6 magyart Jogszen1en kcpvlselo, a
nemzet, egcszet Icm:\.iiletbe hoz6 szervezctet letrehozni,
~Iyan slerveletet"amely,avilag
k~Ji:inbo7:6 orszagal~)a~ h,e-

;-,'J

,
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Vihigszovetsegerol
Ebben

"

"'"

,ic""",,,.Magyai~z6',

"
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,

az dJenerdekelt.'icgben

rejlik

a 'Magyarok

VU4g-

szovetse/?enek a dramaja, Ezert Hem kepes talprc14I1ni,mag-:ira talalni. Ez a magyarazata a vim'ilynak, a sikertelenseglIck, a 6tcsclekveseknek,
A le 'l:igcisabb, emberf6k, 'a
nemzet Icg6szintebb es legclkote~ettebb'hrvei
is egy'id6
titan meghasonlotJakka
valnak, ha folyton [alba iitkuznek. ' "
,
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Sok ev e hllZ6d6, halmoz6d6 eIel?edetlensegge,l ~5 dal6- .~
dottsaggal keriilt sura inaju~i tisztUjft6kol~l.esr~;Sajno~'
';
az clcgedetJellscg okat senkl scm abban'apoht1kaJ-ha~lml
~'.;
kollstell,1Li6ball kereste,amelyben
a vihigszOveucgmeg(1ju-:':
,

jegyzett es teveke~yked6
tanacsal e~ ta!5s~ervez~tc1 ~evell
olyan feladato\cc!t ,ISmagara tud, v~lIaln1, amelrek, ml.gl;aladjak 3l anyaors7.agban elO tfzmllh6~ tets7.am kepv1sel<;tcre
,
korlato7.0tt magya,r kormany hataskoret esmozgaste~eL

lasara cs kolTlolyszerepvallalasara (egyel6.re)nines eIgend6": ;1

Ezaz eszmenY.I
~Ig~:m~,ol:is
m~r J992-ben me~fo,ga]ITI:I~mozgaster- hallem,ahogyanezmar lentIls7.0kott,egymb- ,

~6dott az aus,ztd,hal ko.ld,ottek reszer61, am,eI~ beepul,r ~as
Javaslatokba

eleknek

Is, gyakorlatllag

azonban

~~ elgondoIasokna~

egy Jepes s,em torrent

a megv~J~slta,~a erdekebcn,

Ehelyett, uJ elgondola~ok sziilettek, kulo~boz6 terv~zetek

sal kaptak hajba a kiilonboz6
Az MVSZ

clnoke

taborokra

es elnokhelyettese

,

szakadt. emberek-:;
kozottl

vit:ik s a mogcjiik felsorakoz6 crdekcsoportok

hat:iskon

acsarkodasa,

)
,

vadaskodasa, rogeszmeig melyiil6 elfogultsaga eI6revetft~t~" ;

keszilltek, ame1yek,mmd hasonl6 sorsra jutottak, ml!1~ a,z te a viJagszovet.'ieg szetesesenek,a veslelyet. Devajon"nem"
~
eI6z6ek. Avil:igslOVet.'i.e~ vezet~segene~ a bel?6 I,latalml VI- ugyanfgy foszlott, szakadozottszeta":nemzet
meg(1juJa,~' ;
sz;'i!yok es kolt.'iegvetesl vltak ml~tt Hem jutott Ideje koncepcelz6 minden szcrvezeti torekves? N'e,~. ugyana7.ok a r~~' ,
cion;'i!is ~er~e,sek~~1 fo~~alko:~I. .
",'
,s7,iiltscgekmunkalnak
mindeniitt"ahol';megjeleni}t
a s~:-, ,
A m:ijlLSl ~sztuj,~t6 ko7'Ip'ules IS a~~c1kul mul~ el, ho~'Y/
badsagvagy igcnye es a magyar integrac:.16s ti.?,~ekves?Nem !
Magyar.?~ VlIagsz?ve~egenek
m6dja lett vol~~ ~~!?hataazert marcangoljak szet egymast amagyaro~, m.erte teren,
:
rozma onmag:it, slkerult volna megter~mtemc
l~hT]tlllllt~- a rclldszervaltast kovet6en tfl evvel, meg mmdlg,helybeni
sat, s e1fogad~atnia egy olyan ta~sad~lml szerepk~)rt ~lag~jarasra kenyszcriilnek? Ne,~ alert, mert'a nagy~atalma~ '
, flak, amely hlanyp6tJ6
lenne mllld a ',1emzet, mInd a ~IaEmopa osszeferce\c!ise ut:illlld6kre napol.tak cl a kisebbsegJ:
,\,gyar)m~I1.1Vezett:,s szamara. E~nelfo~a
a;ra,von~tkozoan,
kerdes rendezeset? Nem,alert, mcrtTnanori.tMagyaror-,
~
,'bogy mIre val~':i~~gyarok.
Vllags7.0vet.'iege,ma ,IS ott tarszag csatlako7.asanaka kockalta tasa.n~I~il1,malg Hem,Iehct\
mIlk, ahol"regen: mmdenkmek
megvan a mag~ <;lgo~d?sz6ba homi?
"
,,;..c~!'" ',,:;:_L;< , ,: /-c""":;',';,
,',' ~sa, anelkulr }lOgy a sokJele elgon~olasb61 bar~lIfele ~07~OS
Vannak per?ze pozitfv fejleme~yek Is;Mi'1gyaro!s.7~t,ha.:: i:
)ov6,~eppe korvonala~6dn,a. ~t hl~zem" fon~os ezt tlszta.n
kfnkeservesen IS, de.a tarsadalrm feIszabadul.b utjara ~~~ ~
,

:~)4tnunkahhoz, hogy m~geruuk, mle':, m.nc~az ~VS~-!1c~

~nevehezmel~6

. Jelent6sege.

kozeletl szer~pe. erkolcsl sulya es politlkm

"

,
,11.
Vannak mas termesletd gondok is. Vajon hogyan tudlla
e~ 200:300 milli6 fori1'1ttal gazd;'i!kod6 szervezet v~lIalkoz-

m a fentebb megaImodott nemletment6

szereple? F.z a

penz legfeljebb '3 hivatal mdkocltetesere eleg; egy 52 orszagot beMI6l6$lOve~g
erdembeli funkci6jat azonban aligba
teszi lehet6ve. At. 5sslehasonlftas
kedveert emlft.'iiik talan
meg, bogy ahataron t~,i mab'Yaro~at segft6 ba:om k~zalapftvany-:,alIllyes,alUJJ:<.~7.fogii;Sesa.zA:pac:al-a~HllenIlium eveben 800-800 ml1116formtnYI kolt.'icgvetesl tamo, gat:issal' rendelkeze~.
A7. ille'tekesek szennt a k6~a]ap}tva,nyok ez~ela kerettel Ig~n figyelemre~elt6
eredmenyt ertek
,

eI. Ez blzony4ra ,(1gy IS van;" mas kerdes, bogy cnnck az
eredD1enyneksem a nemzetj:idcntitas er6sftese, sem a~ er-

,- " deker'V~nyesrtes hatekonysaganak
novelese, sem pedlg a
~nem7.etiintegraci6gon~olat:inak
a megvaJ~sf:asa vol~atk()7~saban egy,e~~re s,?mTmfele kezzelfoghat? jclet scm cs7JcI-,
'- ,Jl1:Csepp a tcngerben,1l1ondhatnank.
Mlt le,het a,kkor ~n~,
nek a~\Osszegn,ek,~ egytized r~slet61 .re,metn I? Aki ~n nYlre
,;,;taks;'i!Ja a nemzetl eszme _me!ge1enftcsen~k es az osszmagyarsagkepviseletenek
az iigy«;t, az valaml masban farado:'lilt: Pe~1\ ezt.a penlt is fellehete~ volna o~~sa?b dolgokra

hasmalm, ha tortenetesen Hem kolt.'iegveteslvltakra, a ke-

v~sen .val6 ~ara~odasra
megy el a vilag~zov~tseg nyo1c esztendeJc, amI a sajt6ban,folyamatosan,
mm~ ,:Jlagrasz616 bot-

rany csap6dott le.
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Ill.

,

~

pelt, ami a hat:iron tuli magyar nemletr~S7.ekr61 nenv
mondhat6
lepesenel

cl. 6k mar ebben a korb,en~a.demoir4da'

leszakadtak.

A nemzet

egeslet

dlet6en

elsc5j',?

J1 he1y!.e~> T

egyarant nyomorwagos
hatarokon: in~e?;es"tuh ,eJ>J>~~a~:,
vonatkozasban nemhogy a cselekves szmtjeig. de ~,6sz!n~"
§
es nyflt beszedig sem jutottunk cl:. MegMa~s:orsz4golt)i
~
sem" az ,~lcsatolt nemzetr~szek helyzeter~tg~di~J~~:;~~?
.~

beszelnunk,

Mindezt
flunk, bogy
flak eleven
gcn, el6szor

:

,I

;.

,I, ',;'r{~ft,;,:,h:i~,:"jJ,'l~f!-:'i

azert sziikseges" itt nyomate~osaQ lellioge7.-~,
azok, akik a nemleti ellenallas lel~seg~t, ~'ail-- ,
megtestesiiJeset kenk1ilamOn,a
yiI4gs7.o,ve,t.'ie-:,"
vessenek s7.amote7.zel,~heIY7.~~1.,,:,,-,:,j;::{;,'1:"
'"
',;",' ,"" ~;,",.,,:;.;, ~;,J.,
V"
,,' "
"ir;!,,'
',i;~":,,
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A vilagsz6~etsege.n. b~liil egymaspak f~rli.16 taboJ:ok a\ ~
kcdvezot1en V1Jagpolitlkal konstellaC16u;'i! kon,;,yebb esele!""'i

hetobb ellenfelet kerestek ma~knak. Az egyIk,es a ~aslk !
oldalon all6k is azt hittek, ha slkeriithatterb~ slo!ftaml,lk a;'1

masik tabort, att61 egycsapasra'me~;ijtoliklJlmden.
Az,'!,
~116vfz,amelybe~ eddig tocso~n~
hi~~e.n, gyorsf~lyasu ,
fo}yamma~al~oZlk, amelys~ele.smelJ;c;t;v~a,~t;l1l7.)?tr~d~4':
keben YaM 'cselekveshez." '""~1~"/-":'~~f" ;';~,.:'",:"
~"...,' .
A kozb'Yl1lcs koz~led~~el,~~6~o~~a~, az d?~kv¥alllt:is ;,
kerillt a figyelem kbzpoll~,~ba. ~~k,IS<lJat,eJ~ep~t;!c.sejJSl,e-" '
nllt azt remelte, bogy az uJ e1nok.slemelye nemcsak ,mas ,
arc~latot kolcsonoz a Magyarok VJI~gsz~vetsegn~k,de
v~-

laml csoda folytan att61 ml magunk ISkicserel6diink.,Akik

;

Borost ta~o!?attak, nagyobb korma,nytam9gatasrc1,s.z~ntf-,
,
to~tak, akik ~,szont ratruban~ m«7"~tt vo~ltak,egy
dma-,ti

Imkusabb, kuzdokepesebbvllagstovets~get
maguknak,

.~epz~1t~k,,cl..

,i;N\'":.r.>,:);.;.,,~;:~:",-':.\'~;"j;r.,,

Ill.
Aztan guIld van a szerve7.et szemclyi OSS7.cteteleve1 is,
Sokan azt tartjak, hogya vil<'lgs7.ovetsegct a nagyhangu kii7xpszenlseg es..a sunyi biirokdcia
uralja, akik akarnoks<'lgukkal elidegenftettek nemcsak a magyars<'Ig szel1emi elitjenelt a jelent6s reszet, hanem mindazokat, akik nemzeti
polirlkar61 almodtak, s nem kfvantak medd6 vitakkal: szc-

melyi es penziigyi kerdesekkel foglalkomi.
Masok a demokracia bajnokait, a tortct6 karrieristakat
'

,

karhoztagak, akik az alapszabaly ertelme7.eset, 37.iigyrendi
, kerdeseket, a szava7.atok szamhllasat OSS7.etevesztik a termeszetes gondolkodassal
es a nem7.et onmegval6sft6 akaracivat. is csakugyan, nyolc even <'Itdg6dva ajogs7.eniseg kiilonbo7.6 arnyalatain, eel sem runt, hogy mind kevesebb 57.0
,esett az els1.altrtott nemzetreszc:k helyzeter61, feledesbe ke:rilltek az auton6miatorekvesek;
ninai'program,
sarokba ke"'.!t:illt a nemzerlszfnulobog6,
nadd ne soroljam tovabb a
, 'viss7.avonulas
azomonl,emIeku
allomasait.

.: Ketsegtelen, hogy' a testiileci iilesekkel, kozgyulesckkel,
'

'~onferenda7.gataso~,
a fontoskod6politikusok
majmola,saval a szerve7.et els7.a1a'sztotta art az eselyt, bogy a nemzeti
, akarat es (jnmegval6s(cis int~zmenyeve valjon. De nem hi"';azem, hogy ht,inde7. pusztan szemelyi kerdeseken
mlllott
,/ :volna: az oko,;" ~erek, I~lk.ileg elk?te!ezett magyarok hia,

,~yan; Masokkal eg}iiitt'J6magam IS ugy gondolom, hogy

maga a s7.erVezeci stroktllra a7., ami rossz, 5 ami a7. ~rdem: :Ieges aelekves'Iegf6bb
akadalya.
F.zeTt is fogalmaz6dott
meg a7. igeny, hogy a magyar
"', ,Orszaggyilles honon torvenyt a Magyarok Vilags7.ovetse'ger61, sa Magyar Tudomanyos Akademia mintajara allrtsa
azt a nemz~t szolgalaciba. Az a teny, hogy a magyarsag
haromnegyed
evs7.a7.ada szet.~z6rt.sagban el, hogy a S7.cttepert nemzetres7.ek hivatalosan ncm fogalma7.hatjak cs jelc,nftherl~ meg erdekeiket, regen sziiksegessc tcUe volna CIInek a lepesnek a megtetelet. AnnaJ inkabb, mivel ioiikiizben napnaJ vilagosabba valt, hogy a szep elkepzeJes, mely
szerint az egyp<'lrtrendszer idejen Jetreho7.0tt vilagsziivetseg
a demokratikw;koriilmetlyek
kozott <'Itfog majd alakulni.
dugaba d6lt.,
'
Csak talalgathatjuk,
hogy a viIags7.ovetseg intezmenyes
'ujjas7.ervezesere nuer:t nem keriilt SOT.Talan azoknak van
igazuk, akik s7.erinta megJev6 inte7.menyek Rem akartak
meg egy "magyar ilggyel" foglalkO7.6 f6rumot a h<'ltukra.
Minek a Magyarok ViI<'Igszovetsege, ha ott a i>arlament, ott
It kormany, a Hataron TUli Magyarok Hivatala, ha ott vanoak a kise,bbsegi magyar partok, 5 ujabban ott van a Magyar
AUand6 Ertekezlet. Csakhogy..a kormanyok jonnek-mennek, s mindegyik mbkent vliizonyul a kisebbsegekhe7. es a
nemzet iigyeli'ez. Akormanyvaltozasokkal
parhu7.amosan
pedig valtozik it kisebbsegek erdekvedelmi
politikaja es a
",-,,HTMH: munUja is. Elvileg tch<'lt sziHc,seg lenne egy intez,'menyre; amely a mindenkori ltorm<'lnyt6J es a hataron tuli
magyarsag politikai helyzetet61 filggetleniil foglalkozhatna
a nem7.et iigyevel, gyakorlatilag azonban a nem7.et erne magaSabbrendu egysegenek a megteremtesere
nines igeny. mi
wbb, ugy tunik, mintha a magyar politiltai szfnter s7.crepl6i
hataron kiwi es beli1l ellcnerdelteltek lennenck cbbcn.

-

-

"-b~_"_K.
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Mint ismcretcs, a negyedik fordU16 utan' (ad dig Bo;os
vezetctt) Patrubany het szavaz.at kiilonbseggel a vi1agswvetseg uj clnuke Jctl. Ezt a fordulatot a7.Iljonnan megv<'lJasztott

elnokseg fele nem tudta elfogadni, tQrVcnyessegies erkolcsi
aJ.{galyokra hivatkoiva felfiiggesztetrek

,

,~
'

az elnokseg munka-

j<'iban val6 tcvekcnysegiiket. Bar torvenytelensegekre hi- .

'

vatkomak, a Patrub~nnyal s7.embefordul6 12'eh1l)k~gi tag~', nak val6jaban az eJnok s7.emelyevel van baja, 'a vele"val6 ;"
ebryiittnl11k?dest nem tudj<'lk c:l~epzell1i. Aztmondj<'lk,Hogy;
mfg ok a vJlags7.ovetseg meguJul~ab~n
gondolkodnak. ;az.: ..
ujonnan megvalasztott,e!nok
a hatalom megs7.aJlotga. ':
~'
A Patrubany-fele vezet6seg,a7.7.al vagvissza. hogy his7.en '
a demokratikus jatekszabalyokat betaTtVa sz.er7.ett mandatumot, nines semmifele jogalapja a bojkottnak, s az iIyen-,
oJyan feltetelck tamasztas<'lnak. A haborgas'a lIi6fOkilrc:nd-" ,

krviili kiildott illest kovet6eri sem"aitU1dEn~ke'Mleg;~a:: :
heves vitakkal1rsert tana CSkOz.ast k~vet6e n 8 itJr.' ~~,k~ te:k ~:~
'

nek"

- a killdOttekt61

kapott b:iladek'ertCl~~:;:karaao:.!'

~

"

,

,

,

, ,

,

,,

,

.

nyig kell nyilatkozniuk ami, hogy fe1tetr:riiClkiit'titiea(tif'
,

'

,

,

,

,

kotelezettsegeiket, ellenke7.6 esetben i:lontesilketlc~nioriO1s-' .
flak tekintik. A felS7.6lftottak visz°!1t'a7. aldadan allapotokra '
hivatlozva tobb pert akasztottalt az,uj elnolt nyak<'lba, kor~, ,'-"
manybi7.tos kinevezesets7.orgalma7.7.akaz
MVSl,eleni,"'sl5t';'t
javasolj<'lk a s7.ovetseg felszamolas<'lta magyarko~QlA~Y.re.":J'

szer61.

'
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,
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'

Itt tartunk. A tortentek miatti kesenlseggel a sdvilnkben, anelkiiJ, hogy a politikai, Iellti es mornlis kataklizman
tllljutottunk volna. in aJapvet6en hem a7.c:lnl>ks7.emelyeben es a szerve7.et szemelyi osszetetelebenIatom a baJok
igazi forrns<'lt, hanem a kedvez6t1en, tarsadalmi-poliukai
kollstellaci6kban, a nem7.erlerdekkepviseIetre alkalmatlan,
ross7.S7.ervezetistruktllraban, a magyar nem7.etstrategia hi.'
an yaban, legfokeppen azonban a nem7.et egeszere jellemz6
cselekveskeptelensegben es benasagban, es Ilgy gondoJom,'
hogy a bojkott nem viszi e16bbre'~'dblgainkat:'
' ' ::'
;',
Bar val6s7.lnu. hog}' ebben a kerdesb~Jf'~gha:\lehet<'
iga7.sagot tenni. Az eImlllt ~z ev sornn mindny:ljun~nakvolt';

'

alkalmunltmegtapas7.talm,hogyan pr6balt<'lkmegaz,'iilta..';"
,

~

Junk megalmodott
es letrehowttp3J;tok
is egy id6'; ut<'l~"-:,
Jemetszeni .sz<'lmyainbt, hogyan' WItal(~ t'e$tverhabonuc:: ~.

s7.fnter~ves alkalm~rlann~~,ne.~~,~I~t3fa.~.¥z,~ha~,i
nem vllags7.ovetsegt spectahtas;';~a,,~

~zc;tVe?,-e!:J
.~Ctill\~;o.~

.

saj<'ltoss<'l~.~. feM, hogyamfga~p.oUpkai,'gil#iaJi\gi e!lJa~,~
.

tars~dal~.Itl>riiI.me~yek'meg
J1.,e~,~~07.I!.3~:~JID1,.(gx.elillc,>.'
e~tt
nu ~agun~ lS.meg !1-ef!l:~~zunk~,~~l'hova..nez.
,J

7.unk,b:irmlbe fog)unk, barklvel:-l!.oY.etke~ilI!l.,)l~J

4

a magyar pok?IIal~'Vk°zu!1k.,
NeJ?1.7.eI;1;
JetdrikgondJ3It;;
,~
nem lehet a vll<'lgswvetseg jelenlegt ,vc:zc:t6seg!\, nya,kaba, ~ ~,
varrni, mint ahogyan a7.efTele visz<'llyoksern s,.olgalhatria~;; j
felmenresiil sz<'lmunkra.
,
"(,\"'::i}":;~':;:;.",
;~<'i:'j::'~~:et,
Termeszetesen elegnagy baj az, ha ,e~haj6n
7.endill~s '
tOrt ki. EnneJ azonban sokkal nagyobb baj"hanc:m vesszilk:~.'
eszre, hogy - a ve7.erhaj6 kivetelevel.:-, az ,eges:r;kisebbsegh
magyar haj6raj megfeneklet;t a'Pannon-tengei'en.
"",,:;:,'T'~'~"";
'::;;~
- Dr.HQDI
S&ridor"

