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Annak, aki a hataron tlili magyar kisebbsegek iigyet a sziven viseli, nem kis esal6dassalkell tudomasul vennie, hogy a rendszer-
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valtas 6ta - immaron tizenharom eve - a kisebbsegi kerdes rendezese teren semmilyen erdemi el6relepes nem tortent. Bar ha-

Az el6zmenyek titan remenyteleniil ostoba naivitas volna, hogy

ladas nines, a magyar politikai elet szerepl6i megis elegedetten

gran megvoltak eddig, meglesznek ezutan is. Fordulatot a ma-

dorzsolik tenyeriiket, legalabbis ugy tesznek, mintha az EU-

gyar-magyar kapesolatokban esak egy uj politikai szemleletval-

esatlakozaskiiszoben e teren minden a legnagyobb rendjen len-

tas hozhatna, amelyre hiaba varunk tobb mint tlz esztendeje.

a kisebbsegek barmifele j6t remeljenek a esatlakozast61. Aho-

ne. Talan meg is feledkeznenk az egesz es6dtomegr61, ha ezt a

Ennek ellenere Magyarorszagon nem kell t61iink, a ki-

visszassagot, mas magyar anomaliakkal egyiitt, nehany ertelmisegi olykor itt-ott sz6va nem teszi.
Huncik Peter irasa is ezek koze tartozik. Az Etnikai immun-

sebbsegek menekiiltaradatat61 tartani: ezeket a politikusok altal

deficitesszindroma- EIDS cimu elemzeseben nemesak sz6va teszi
ezt a es6dtomeget, hanem j6 erzekkel mindjart a darazsfeszekkel-

kimozditani. Fogyatkozni persze fogyatkoztak, de nem jobban,
mint Magyarorszagon.

16s kozepebe nylil azzal, hogy mondand6jat a magyar-magyar

Persze, ahogyan Huncik Peter irja, "megfelel6 retorikaval

kevesse ismert nemzetreszeket megfelemlitessel, kisemmizessel,
nepirtassal, kitelepitessel, bombazassal sell lehetett a helyiikr61

kapesolatokra hegyezi ki. Merthogy a magyar-magyar kapesola-

termeszetesen j61 kozmetikazhat6 minden problema". ]6hisze-

tok zavaraban rejlik szerintem is az egesz magyar elet rakfeneje.
HunCik szoeialpsziehol6giaielemzese fontos meglatasokat tartal-

mu emberekr61 leven sz6, a kisebbsegi kozvelemeny vegiil is

maz, ami azonban a diagn6zist es a terapiat illeti, az meglatasom

deseket kot6 magyar kormanyzatok j6t akartak neki, az 6 erdekeit tartottak szem el6tt, elhiszi maid azt is, hogy ezutan jobb

szerint tovabbgondolast igenyel. A kulcskerdesek:
Hogyan lehet meggy6zni a trianoni arvakat, ezt az "im-

mindent elhisz. Ahogyan elhitte, hogy a feje folott allamszerz6-

mundefieites szindr6maban" szenved6 nepseget, hogy Magyar-

lesz neki, akkor is, ha nem tortenik semmi, vagy ha eppenseggel
ellenere alakulnak az esemenyek.

orszag esatlakozasavaljobb id6k koszontenek rajuk is? Mikent

Huncik j611a~a,hogy az anyaorszaghoztUz6d6er6s erzelmi

lehetne a fejiikbe verni, hogy a sehengeni hatarok lezarulasa

kot6des meggatolja a haragot, a esal6dottsagot, az ellenszegiilest.

nem jelenti a vilagveget, hiszen nemzettarsaik az eur6pai kozos-

A kisebbsegieknek a tlileleshez sziiksegiikvan arIa a hitre, hogy

seg megbeesiilt polgaraikent tobbet tehetnek maid erdekiikben,

egy je1ent6s,nagy multli, felemelked6,szep remenyli nemzetnek a

mint amennyi eddig tellett t61iik?

fiai. Nevezhetjiik ezt a val6saggal val6 szembenezes hianyanak
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vagy - ahogy 6 fogalmaz- infantilisviselkedesnek,ez a remeny ak-

fellepesre, kockazatra, aldozatvallalasra. Vgy vannak 61:is a ra-

kor is elteti 61:et.Huncik erre a - mestersegesen el6idezett - in-

juk testalt szereppel es viselkedesijegyekkel, mint a kfnpadra feszftett ember a "beismer6 vallomassal". Sok mindenre raSZOrlt-

fantilizalt allapotra vezeti vissza az "immundeficites szindr6mat".

anyaorszag nem elegitette ki, ezert ennek a szeretetnek (politikai,

hatja az elet az embert, olykor meg infantilisnak latsz6 viselkedesre is, ezert ne ftelkezziink elsietetten.

erkolcsi, anyagi tamogatasnak) az elnyerese erdekeben a kisebbse-

A hataron ttili magyarsag helyzeteb61kifoly61agsajatos lel-

Vgy latja: a hataron ttili magyarok tor6des- es szeretetigenyet az

gek sokszor olyasmire is vallalkoznak, ami megalaz6 szamukra.
Az elmult evtized tortenesei

val6ban szamtalan peldaval

ki alkattal elte vegig a huszadik szazadot; a kisebbsegi sorban elszenvedett serelmei es keseru tapasztalatai ellenere mindig biza-

szolgalnak erre a megalazkodasra. A kisebbsegiek nemcsak poli-

kodassal tekintett a jov6re es Magyarorszagra. Ez a bizakodas es

tikai es anyagi tamogatasert kuncsorognak

varakozas ut6bb naivitasnak bizonyult, de en ezt nem frnam a ki-

Budapesten, hanem -

Huncfk Peter szavait idezve - meg az egyszerli rutindontesek

sebbsegek szamlajara. Nem csak azert, mert az elcsatolt teriile-

eseteben is folyamatos meger6sftest, reszletekbe men6 tanacso-

tekre keriilt magyarsag szellemi mlihelyek es nemzeti ertelmiseg

kat varnak t61e, s egy id6 titan val6ban a passzivitas es alarendelt-

nelkiil maradt, a jobbara foldmlivesekb61es munkasokb61 all6

seg valt f6 jellemvonasukk:i, mikozben az auton6mia hianya egy-

nepesseg pedig onnon erejeb61nem volt kepes a magyar intez-

re inkabb akadalyozta felemelkedesiiket.

menyek - onall6 iskolak, egyetem, sajt6, teve - es az ertelmiseg
hianyab61 fakad6 szellemi lirt athidalni, es realisabb nemzeti

]6magam husz eve foglalkozom neplelektani kutatasokkal,
szamos konyvet publikaltam az interetnikai viszonyokr61, nemze-

strategiat kidolgozni. Azert sell r6nam fel nekik jelenlegi ala-

ti karakterol6giankr61,

a kisebbsegi lettel assze-

rendel6d6 magatartasukat es letargikus allapotukat, mert kiala-

sajatossagokr61 (Ttij es telek, A nemzeti

kulasaban a tobbsegi nepek agresszivitasaes a nagyvilag kozonye

fugg6 pszichopatol6giai

kiilonoskeppen

identittis zavarai, J{jsebbsegiJetrfrtelmezesek,Legiires trfrben,Jugoszlti-

mellett a magyar politika is vastagon ludas.

via bombtiztisa,Magyarok aforrong6 Szerbitiban). igy hat nem isme-

A politikai fordulat idejen a hataron ttili magyarsag szelle-

retlen jelenseg szamomra az, amir61 Huncik Peter beszel. Meg-

mi-kulturalis eleteben gyarmatosft6 allapotok uralkodtak. A koz-

er6sfthetem, hogy a passzfv, alarendel6d6 viselkedes csakugyan a

oktatasb61,tajekoztatasb61, politikab61 teljes egeszeben hiany-

kisebbsegek egyik leggyakoribb ttilelesi strategiaja. A f6 baj azon-

wtt (es hianyzik ma is) a magyar szellemiseg. Idegen erdekek,

ban az, hogy a magyar kormanyzatok - auton6m viselkedes hia-

szandekok, torekvesek hatasa alatt sfnyl6dtek a magyar kozos-

nyaban - rendre ttiltettek a hataron ttili magyar kisebbsegeken az
autentikus nemzeti erdekek feladasaban.

segek, ha egyaltalan beszelhetiink kozossegekr61, hiszen sell

A nemzetkarakterol6giaval,

a nepek eletenek pszichol6giai

magyarazataval azonban felettebb csfnjan kell bannunk, mivel az

m6djuk, sell kepessegiik nem volt kozossegi erdekeiket megjelenfteni es kepviselni.
Es megis, amint felcsillant a remeny szikraja, ebb61az alelt

Viselke-

allapotb61szinte napok alatt talpra allt a hataron ttili magyarsag.

desi jegyeinket nem lehet az adott koriilmenyekt61 elvonatkoz-

Minden ut6dallamban kesedelem nelkiilletrehozta politikai er-

tatva ertelmezni, a koriilmenyek valtozasaval a tart6snak velt tu-

dekszervezeteit, megfogalmazta jov6re vonatkoz6 elkepzeleseit,

lajdonsagok konnyen eltlinhetnek, hogy atadjak helyiiket uj, mas

es a tobbsegi nepek legnagyobb elkepedesere koveteleseivel

szemelyisegvonasoknak.

megjelent a nemzetkozi nyilvanossag el6tt. Ebben a szervez6-

okot es okozatot nagyon konnyen osszeteveszthetjiik.

(Gondoljunk

peldaul regi baratainkra,

akiknek az elmult evekben a hatalom szarnyat adott. Milyen pa-

desben az anyaorszagnak nem volt szemernyi resze sell, legfel-

rades, lelegzetelallft6valtozasonment at nemelyikiik- sajat

jebb a Panorama szerkeszt6segenek, amennyiben hfrt adott a
hataron ttili tortenesekr61.

edesanyjuk amulatara es a pszichol6gusok
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Kezdetben a magyar diplomacia tamogatta a spontan jelentkez6 onszervez6dest, amfg az format nem oltatt, az auton6miatorekvesekkel azonban nem tudott mit kezdeni. A reto-

E pontt61azonbanellentkell, hogy mondjakHuncfkPeternek.

rika nem valtozott: a magyar kormany tovabbra is tamogatasa-

Az elmult evek torteneseinek az ismereteben nem allja meg a

r61 biztosftotta a hataron ttili nemzetreszeket, gyakorlatilag

helyet az a felteves, hogy a hataron ttili magyar kisebbsegek nem

azonban a kisujjat sell mozdftotta ertiik, sorsukra hagyta 61:et.
Mi tobb, heves tiltakozasuk ellenere allamszerz6deseket kotott

kepesek auton6m m6don viselkedni, hogy nem kepesek onall6
velemenyalkotasra, sorsformal6 dontesek meghozatalara, kozos

a fejiik folott, amelyekkel szlik keretek koze szorftotta a tobb-
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partrendszer kialakulasaval letrejott csekely politikai mozgasteriiket. Az eredmeny
nem maradt el: a hataron tUlimagyar kisebbsegek visszakozasra kenyszeriiltek, ami a
tobbsegi nepek kemenyebb fellepeset eredmenyezte.
A magyarazkodas ismert. Magyarorszagnak az europai unios csatlakozas erdekeben kenyesen iigyelnie kell a "terseg stabilitasara", amit allitolag a magyar nemzetreszek autonomiatorekvesei veszelyeztettek. Mit sell szamitott, hogy a valosagban forditott a helyzet: a terseg stabilitasat a nacionalista allamok fekeveszett agresszivitasaes kisebbsegellenes magatartasa veszelyeztette, es veszelyezteti ma is, a megoldast pedig jobb hijan - az autonomiak biztosltasa jelentene.

LOTT

BAKOK,

A "konfliktuskeriih~s"
erdekeben az autonomiak
iigye is lekeriilt a napirendrol, ettol azonban
a szomszedos
orszagok
semmivel sem lettek kedvesebbek
es engedekenyebbek.

VERGODESEK

Ma mar nyilvanvalo, hogy a magyar diplomacia az allamszerz6desekkel bakot 16tt, az
adott helyzetben konstruktiv javaslatokkal is el6 tudott volna MIni,anelkiil hogy ezzel
kesleltette vagy veszelyeztette volna - az egyebkent minden varakozason feliil elhuzodo - csatlakozast.Az autonomiatorekvesek felkarolasa reven uj Kozep-Europa-politika
jott volna letre, amelynek eredmenyekent a magyar nemzetreszek (es veliik egyiitt a terseg nepei) ma igeretesebb jov6 ele nezhetnenek.
Hadd osszam meg olvasoimmal szemelyes tapasztalataimat azokbol az id6kb01.
Osszhangban Antall ]ozsef nehai miniszterelnok kijelentesevel, miszerint le!'ekben
mind a 15 millio magyar miniszterelnokenek erzi magat, a hataron tUli magyarsag
csucsszervezetenek, az 1991-ben alakult KENF-nek (Kozep-europai Nepcsoportok
Foruma) az elnokekent Duray Miklossal, a szervezet alelnokevel egyiitt megkerestem a
miniszterelnok urat, hogy osszehangoljuk a KENF lepeseit a magyar kormany es kiilpolitika lepeseivel es lehet6segeivel. Kezdemenyezesiink, ismetelt probalkozasaink ellenere, nem jart sikerrel. Keresiink a miniszterelnok ur es a magyar diplomacia reszer01nem taIalt megertesre, attol felve,hogy a magyar nemzetreszek kozos fellepese "felebresztheti a kisantant reflexeket" a szomszedos nepeknel.

Ez az elutasitasvolt - az allamszerz6desekmegkotesemellett - a magyarkormanyzat masik vegzetesen rossz dontese sajat kisebbsegei elleneben, amely gyakorlatijag pontot tett a magyar autonomiatorekveseknek es a hataron tUlimagyarsag politikai
onszervez6desenek a vegere.
Azota egy helyben topogunk es verg6diink. De meg ha igy lenne. Sajnos, a helyzet
rosszabb ennel. Attol kezdve, vagyis tiz eve, a magyar kisebbsegpolitikafolyamatos hatrafele meneteles. A korabbi tervek fustbe mentek, a hosszu evek felemesztettek azt az
er6t es lelkesedest, amely a hataron tUlimagyarokat mtotte. A "konfliktuskeriiles" erdekeben az autonomiak iigye is lekeriilt a napirendr01, ett01azonban a szomszedos orszagok semmivel sell lettek kedvesebbek es engedekenyebbek. Ellenkez01eg,miutan a valos igenyek tamogatasa helyett Budapest csillogo-villogoajandekokkal probalt a kisebbsegek kedveben jarni, a szomszedokbol ez inkabb irigyseget es feltekenyseget valtott ki.

TERDRE

KENYSZERiTO

KORULMENYEK

A politikai fordulat tobbfele megoldasi lehet6seget hordozott magaban. A hatarmodositas nem volt benne a leveg6ben, az utodallamokat azonban az osszeomlas titan fode-
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ratlv allamma lehetett volna alakftani, amelyekben a magyar

LEGITIMACIOS

nepcsoportok a t6bbsegi neppel egyenrangli rarsnemzeti sratust

Nezziik meg, mi rejlik val6jaban a kisebbsegipartok "Iegitimaci-

kaptak volna. Ennel j6val egyszeriibb lett volna raszoritani az

6ja" m6g6tt. Az etnikai partokon alapul6 kisebbsegi erdekvede-

erintetteket a magyar auton6miak biztosfrasara.Erre t6bbsz6r is

lemr61 mar evekkel ezelott kideriilt, hogy a hararon tUlimagyar
k6z6ssegek erdekeinek a kepviseletere alkalmatlanok. Arra vi-

kfnalkozott volna lehetoseg.
T6rtent-e mulasztas? Ha igen, kit, miert, milyen mertek-

szont - balszerencsenkre - j6k, hogy sorra legitimaljak azokat a

ben terhel felelosseg? Ezen a t6rteneszek maid elrag6dnak. Itt

parlamenti d6nteseket, amelyeket a romanok, szerbek, szlovakok,

csak arra szerettem volna ramutatni, hogy sorsd6nto pillanatban

ukranok a magyar nemzetreszek ellenere hoznak. Mi t6bb, az a

korantsem a kisebbsegek bizonyultak enervaltnak es mafHnak.

k6riilmeny, hogy a kisebbsegi partok nemcsak integral6dtak a

Ellenkez61eg, a kisebbsegek helyzetiiknel fogva erettebbek vol-

t6bbsegi nep politikai eletebe, hanem dfszletkent kormanyzati

tak a valtozasokra, mint a szomszed nepek vagy az anyaorszag.

szerepet is vallalnak,azzala sajnalatosk6vetkezmennyeljart, hogy

A kisebbsegiek zsigereikben hordozzak a valtozas iranti

ezzel a szfnjatekkalNyugat szemeben a magyar kerdes lezarult.

vagyat, es az adott politikai palettan behil tevedhetetleniil

Az a fonak helyzet allt elo, hogy kisebbsegipartjainkkal in-

mindig a jobbik, a j6vo fele mutat6 politikai t6rekves mellett

kabb a t6bbsegi nep erdekeit szolgaljuk, mintsem a magunket.

voksolnak. Maguk a szerbek is, akik pedig a mas nepek iranti

Magyar parlamenti partjainknak k6sz6nhetoen a t6bbsegi nepek

elismero jelzokkel szuken bannak, gyakran mondjak, hogy a

egyenloseget, nemzeti egyenjoglisagot szfnlelhetnek a vilag elott,

demokratikus atalakulas igazi motorjai Szerbiaban a vajdasagi

mik6zben a demokracia jatekszabalyaira hivatkozva (a t6bbseg

magyarok. Ez masutt is fgy van, meg ha az elismero jelzok el
is maradnak.

akarata szent) jogfosztott helyzetben tartanak benniinket.

Nem a magyar kisebbsegek lelkiiletevel, az auton6m m6-

Ez az egyik problema. A masik az, hogy nem annyira partokra, mint inkabb a magyar k6z6ssegek integraJasara, erdek-

don val6 viselkedes hianyaval van itt baj, hanem a magyar nem-

egyezteto, koordinaJ6, szolgaltat6 szervezeti struktlira kialakfta-

zetreszeket terdre kenyszerito k6riilmenyekkel. A hararon tlili

sara lenne sziiksegiink. Sajnos, ezzel szemben a magyar kor-

magyar nepcsoportok tragediaja abban rejlik, hogy 6nmagukban

manyzat a kisebbsegi partokra alapoz mindent. Ami annal is er-

gyengek jobb belarasra bfrni a t6bbsegi nepeket, az anyaorszag

zekenyebben erint benniinket, mivel Magyarorszagon immar

pedig a d6nto pillanatokban hatat fordft nekik. A nemzetk6zi f6-

negyszer cserelod6tt a politikai hatalom a t6bbpartrendszer be-

rumokon semmilyen konkret k6veteles nem hangzott el az erde-

vezetese 6ta, a hataron tlili nemzetreszek eseteben viszont egy-

kiikben egyetlen kormany reszer61 sem. Hasonl6 helyzetben a
del-tiroli nemetek sem mentek volna semmire. Nemcsak a ve-

szer sem keriilt sor hatalomvaltasra, j6szerevel ugyanaz a struk-

dohatalmi partfogas hianyzik, a magyar diplomacia kiverte a ma-

es haszonelvezoje volt - csak most frazeol6giat valtoztatott.

tlira tartja kezeben a hatalmat, amelyik a diktatlira kiszolgal6ja

gyar nemzetreszek kezeb61(es a fejeb61)azt is, amire sajat ere-

Magyarazat persze mindenre van. Huncfk Peter is sz6va

jiikb61tellett: a j6vore vonatkoz6 terveiket. Csak a yak nem lat-

teszi azt a jelenseget, hogy valaszrasokutan a kisebbsegivezetok

ja, hogy az egymast valt6 magyar kormanyzatok ellenerdekeltek

k6rusban szavaljak, hogy nekik "a mindenkori magyar kor-

voltak eddig minden kisebbsegi kezdemenyezesben az auton6-

mannyal kell egyiittmuk6dniiik! Am a lenyeg, hogy miben, mi-

miakt61a kettos allampolgarsagig.

nek a megval6sftasabankell egyiittrnuk6dni" 6r6k rejtely marad

A magyar kisebbsegpolitika kudarcot kudarcra halmoz. A

elottiink. A fontos gondolat ezutan j6n: "Mintha az ingaeffektus

KENF heifer feIvalt6Magyar Ailand6 Ertekezletet (Maert) Bu-

kigondol6i epp azt szeretnek belesulykolni a kisebbsegi veze-

dapesten val6szfnuleg mar olyan indftekkal hoztak letre, hogy a

tokbe, hogy automatikusan, spontan m6don, a dolog ICnyegere

magyar nemzetreszek ne t6m6riilhessenek k6z6s szervezetbe, es

val6 rakerdezes nelkiil fogadjak el azt a kapcsolatot, melyet az

ne hozhassak a magyar kormanyzatot kellemetlen helyzetbe.

anyaorszag kfnal Eelszamukra." Azt hiszem, hogy Huncfk Peter
a fejen taJalta a sz6get: a kutya itt van elasva.

Hivatalos indokJasszerint a Maert iilesein a parlamenti kepvise-

r

SZINJATEK

lettel rendelkezo magyar partok kepviseloi vesznek reszt. Vonat-

Ugy mnik, hogy a kisebbsegi partok csodjevel senki sem

kozik ez a magyar kisebbsegi partokra is. A magyar kormany azt

kfvan szembenezni. Szerencsere az idok valtoznak, a t6bbsegi

nezi, hogy ki tartja a gyeplot a kezeben, a "Iegitimitas" hamis jelszavavaltakar6zik, mintha ez lenne az iidv6ziilesutja az elcsatolt
nemzetreszek eseteben.

nepek mind t6bb engedmenyre kenyszeriilnek. Ezeket az engedmenyek azonban ne tevesszenek meg senkit, nem a kisebbsegi partok erdemei. A t6bbsegi nepek adjak meg sajat erdekiik-

ben, lepesr61 lepesre, mindig annyit csepegtetVe, amennyit a

nek akarjuk. A helyzet megoldasanak a kulcsa nem a psziehol6giai dmkeken es diagn6zison mUlik, mert a bajokat nem lehet vala-

kiilfbldi legitimaci6s erdekiik megkivan t61iik.

mifele kognitfv csoportterapiaval
kialakult tarsadalompatol6gias

ERDEKEK,
TERMESZETES
SZbVETSEGEK
A kisebbsegpolitika eredmenytelensegenek

orvosolni. A kisebbseg k6reben

helyzet csak jobbft6 szandekU po-

litikai akarattal valtoztathat6 meg, ami egyel6re hianyzik.

az egyik okat

Huncik abban latja, hogy a magyar politikai etet kozszereploi

OZENETEK

HELYETT...

hamis semaban gondolkodnak. Abb6l a hamis feltevesb61 in-

A tovabblepest illet6en Huncik Peter fontosnak feladatnak tart-

dulnak ki, hogy "a Kirpat-medenee orszagaiban eto, magat

ja, hogy letrej6jj6n egy auton6m kisebbsegi elit, amelynek kine-

magyar nemzetiseglinek vall6 emberek gondolatVilaga, eszmerendszere, ertekhierarehiaja, nemzettudata, attimdrend-

velesehez, megtartisahoz stb. tovabbi tamogatasra van sziikseg

szere, szoeializaci6ja azonos". Huncik Peter szerint a homo-

vabbmegyek: a magyarorszagi tamogatasi rendszer atstrukturalasa ez id6 tajt a legfontosabb nemzetstrategiai kerdes.

genizal6 szandek tudatlansagb6l fakad, en viszont att6l tartok,

-

de:politikaikriteriumoknelkiil.Mindezzelegyetertek,s6t to-

gyar politikai eletben hasonl6 homogenizal6 szandek figyel-

Lehetseges, hogy az anyaorszagitimogatissal kapesolatosan
kesziiltek hatekonysagi vizsgalatok, nekem sajnos nines tudoma-

hero meg a videki Magyarorszag vonatkozasaban is. Sajnos a

som r6luk. Azt viszont tudom, hogy a hatiron tlili magyarsagnak

hogy j6l koriilhatarolhat6 politikai torekveseket takar. A ma-

magyar politika nem tudott megszabadulni a eentralista gondolkodasm6dt61, a "Pesten mindent jobban tudnak" feudalis

nylijtott segftseg az eddigi formajaban nem szolgalta a nemzeti

oroksegtol, marpedig eppen ez a terhes orokseg jelenti mind

k6z6ssegek fennmaradasat, mert a timogatas egy resze partkasszakbakeriilt, mas resze a szomszedos orszagok k6ltsegveteset

a magyar-magyar imegraei6nak, mind a magyar tarsadalom

tehermentesftette. Az eddigi segitseg, bar nem nagy 6sszegr61van

felemelkedesenek a legnagyobb akadalyat.
A eemralista latism6d csak fble- es alarendeltsegi viszo-

sz6, atgondolt tamogatasi program kereteben elegendolett volna
egy magyar intezmenyrendszer alapjainaka lerakasahoz.Egyel6re

nyokat fogad el, ezzel azonban ma mar semmire sem lehet jutni.

nem litom semmi jelet a szemleletValtasnak,ezert nem hiszem,

Nagyjab61Huncfk is erre a kbvetkeztetesre jut, amikor kijelen-

hogy a hatiron tlili magyar k6z6ssegekegy uj timogatasi politika-

ti, hogy "a magyar politikai elitnek, parthovatartozast61 fiiggetlentil, hozza kelllatnia ahhoz, hogy ezt a fiigg6 viselkedesm6dot

nak k6sz6nhet6en gyors es tart6s fejl6desnekindulnanak.
HunCik Peter azt varja a csatlakozas kiisz6ben a1l6 Ma-

a maga reszer61megsziintesse. Kiil6nben a magyar kisebbsegnel

gyarorszagt61, hogy az "egyertelmu, realis es felreerthetetlen"
iizenetet kiildj6n a k6rnyez6 orszagokban el6 kisebbsegeinek,

mar a kbzelj6v6ben megjelenik a dmben jelzett EIDS - etnikai
immundefieites szindr6ma 6sszes szimpt6maja."
Nos, a magam reszer61 ketlem, hogy ez a dolog ilyen
egyszeru volna. A magyar-magyar kapesolatok atertekelesehez
politikai paradigmavaltisra van sziikseg. Annak felismeresere,

arr61, hogy a hatirain kiviil el6 magyarokat a magyar kulturalis
k6z6sseg egyenrangu reszenek tartja, es azok megmaradasat
minden k6riilmenyek k6zbtt timogatni fogja. Meglatisom szerim az ilyen ertelmu iizenetekb61 (nyilatkozatokb61, fogadal-

hogy a nemzet felemelkedesehez az egyes nemzetreszek val6s
erdekein es termeszetes szbvetsegen alapul6 uj nemzetstruktu-

makb61) eddig sem szenvedtiink hianyt, es egy ujabb iizenet

rat kell kiepfteni.

szeretnem hatirozott jeleit latni annak, hogy a magyar kor-

(nyilatkozat, fogadalom) nem sokat segftene rajtunk. En inkabb

Ez a j6v6kep sajnos szinte relies egeszeben hianyzik mind

manyzat es a politikai elet k6zszerepl6i esakugyan erdekeltek a

a magyar politikai es k6zgondolkodasb61,mind a szomszedos al-

hataron tlili magyar k6z6ssegek ralpra allftasaban, s hogy partnerkent viszonyulnak hozzajuk.

lamokeb61.Hianyzik a decentralizaci6ra val6 hajland6sag, a jogk6r6knek es hatalomnak a megosztasara val6 keszseg, marpedig
e nelkiil tires sz6beszed demokratikus atalakulasr61beszelni.
A kisebbsegeklelkiiletet elemezve, az bna1l6sages az auton6m viselkedeshianyab61fakad6 tiineteket szemiigyrevevet6bbfele diagn6zist allfthatunk Eel.Nevezhetjiik ezt "dependeneianak",

"infantilizmusnak","immundeficitesszindr6manak" is, vagy ami-

