
A ha tá ron tú li ma gyar ki sebb sé gek kér dé se már 1990−ben, te hát az el ső sza bad vá −
lasz tá sok al kal má val bel po li ti kai kér dés ként je lent meg Ma gyar or szá gon. A nem ze −
ti lé tük ben ve szé lyez te tett ha tá ron tú li ma gya rok prob le ma ti ká ja új elem mel bő ví tet −
te a ha ta lo mért ví vott vá lasz tá si küz de lem érv rend sze rét. A ma gyar or szá gi po li ti kai
pár tok a ki sebb sé gek tá mo ga tá sán túl po li ti kai el len fe lük kel szem ben a ma gyar
nem zet egé szé nek a meg ma ra dá sát és fel emel ke dé sét fél tet ték, amit sze rin tük (a
kam pány su gal la ta alap ján) ép pen a po li ti kai el len fe le ik ve szé lyez tet tek. A nem ze ti
rom lás sal va ló fe nye ge tés azon ban a po li ti kai nyo más gya kor lás és a fo lya ma tos
küz de lem vi lá gá ba ve zet – és ve ze tett is. A kár oko zás sal va ló fe nye ge tés vált a nyo −
más gya kor lás lény égé vé, és egy ben az al kot má nyos egyet ér tés aka dá lyá vá. 

Ha bár me lyik ma gyar or szá gi po li ti kai erő az zal kezd fe nye ge tőz ni, hogy a ma gyar
ki sebb sé gek ne ki nem tet sző tá mo ga tá sát a ma gyar nem zet gyen gí té sé re, sőt el −
pusz tí tá sá ra irá nyu ló cse le ke det nek mi nő sí ti, ak kor a meg egye zés vi lá gá ból át lép az
egyet ér tést ki zá ró harc vi lá gá ba. 

Amen  nyi ben pusz tán a vélt pártérdekek1 szem pont já ból te kin tünk a hely zet re, ak −
kor akár azt is ál lít hat nánk, hogy ép pen ez hoz za a le he tő leg na gyobb hasz not az
érin tet tek szá má ra. A ha szon el vű ség kal ku lu sa te hát fe lül ír ja az el lent mon dást. El −
kép zel he tő, hogy az előb bi ál lí tás igaz és jó egyes tár sa dal mi cso por tok, il let ve
egyes sze mé lyek szá má ra, azok nak, akik nek elő nyö sebb nek tű nik az egyet ér tés hi −
á nya, mint meg lé te, hi szen az ilyen ál la pot po li ti kai te ret te remt szá muk ra.

De így még a sza bá ly u ti li ta riz mu sig sem jut ha tunk el, hi szen az előb bi eset ben
a min den ki re ér vé nyes sza bá lyok el fo ga dá sa a ma gyar ki sebb sé gek ese té ben is
csak ott és ad dig te kint he tő ér vé nyes nek (hasz nos nak), amíg a sza bá lyok elő nyö −
sek az érin tet tek szá má ra, te hát meg fe lel nek a ma gán hasz nuk nak is, vagy leg alább −
is cél ja ik te kin te té ben sem le ge sek. Ám, ahogy meg vál to zik az egyé ni ér de kük (ma −
gán hasz nuk jel le ge), úgy bo rít ják fel az ad dig el fo ga dott sza bá lyo kat. Te hát a sza bá −
lyok meg lé te és ér vé nyes sé ge nem ír ja felül az érin tet tek ma gán hasz nát a ket tő
konf lik tu sa ese tén. És nem vál toz tat a hely ze ten a min den ki re ér vé nyes sza bá lyok
mel let ti hos  szú tá vú ki szá mít ha tó ság gal va ló ér ve lés sem.2

Az az érv, hogy a ma gyar ki sebb sé gek szá má ra sok kal elő nyö sebb az ügyük ben
meg al ko tott ma gyar or szá gi sza bá lyok tar tós ér vé nyes sé ge az egyes vá lasz tá sok
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utá ni fel for ga tá suk nál, nyil ván va ló an igaz. De ez az ed di gi ek so rán egyik ma gyar or −
szá gi kor mány za tot sem aka dá lyoz ta ab ban, hogy el ső sor ban a sa ját bel po li ti kai ér −
de ke ik hez iga zít sák a ki sebb sé gi po li ti ká ju kat és a tá mo ga tá si rend sze rü ket, mi köz −
ben a ma gyar ki sebb sé gek va lós igé nyei min dig má sod la gos sá vál tak. De a min den −
ko ri ma gyar or szá gi el len zék (szin tén hos  szú tá vú párt ér de ke it kö vet ve) sem pró bált
ezen a hely ze ten vál toz tat ni. 

Kö vet ke zés kép pen a ma gyar ki sebb sé gek ér de kei szem be ke rül het nek a ma −
gyar or szá gi pár tok vélt bel po li ti kai ér de ke i vel. Ezt tart juk a konf lik tus ha szon el vű
meg kö ze lí té se lé nye gé nek. 

A Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyá ból kö vet ke ző al kot má nyos egyet ér tés le he tő −
sé get te remt het ne a rend szer hos  szú tá vú ál lan dó sí tá sá ra, meg vál toz ta tá sá nak igé −
nye ese tén pe dig az érin tet tek rész vé te lé vel nyílt tár sa dal mi vi tá nak nyit na te ret. A
szük sé ges nek mu tat ko zó vál toz ta tá sok nak így nem kel le ne fel tét le nül a ma gyar or −
szá gi par la men ti vá lasz tá sok hoz kö tőd ni ük.

A je len le gi hely zet is me re té ben már az is je len tős ha la dás vol na, ha mind egyik
re le váns ma gyar or szá gi po li ti kai párt ve ze tői szá má ra nyil ván va ló vá vál na, hogy a fo −
lya ma tos ha tal mi harc nál hasz no sabb a tá mo ga tá si sza bá lyok vá lasz tá si cik lu so kon
át nyú ló ál lan dó sá ga. És hasz no sabb len ne az is, ha a fe lek egyet ér té sén nyug vó
meg egye zé ses tá mo ga tá si rend3 el kép ze lé se ki for rott ala kot ölt het ne, ami hez az
érin tet tek nek a meg egye zés szán dé ká val kel le ne vé le ményt cse rél ni ük egy más sal. 

A vi ta még min dig más ról szól: a ma gyar or szá gi bel po li ti kai ér de kek és a va lós
ki sebb sé gi igé nyek ará nyá ról. A ma gyar ki sebb sé gek ügye a ma gyar or szá gi bel po li −
ti kai küz del mek esz kö zé vé vált, de nem sza kít ha tó el tel je sen a ma gyar ki sebb sé −
gek va lós igé nye i től, így leg alább rész ben meg kell fe lel ni ne kik. A rész be ni meg fe −
le lés azon ban nem elég a ma gyar ki sebb sé gek meg ma ra dá sá hoz.

A vi ta egyéb ként nyil ván va ló an fon tos, hi szen egyet len ma gyar or szá gi kor mány −
vál tás után sem mind egy, mi lyen ered mén  nyel zá rul. Min de nek előtt azért, mert a
ma gyar or szá gi tá mo ga tás po li ti ka nem ke rül het szem be a ma gyar or szá gi bel po li ti kai
tö rek vé sek kel. Két ség be von ha tat lan igé nye a min den ko ri ma gyar kor mány nak, de
ugyan úgy a min den ko ri ma gyar or szá gi el len zék nek is, hogy ott ho ni szán dé ka ik és a
ha tá ron tú li ma gya rok tá mo ga tá sa ne ke rül jön el len tét be egy más sal. Nem az elv vel
van a baj, ha nem a ha tá ron tú li ma gya rok he lyé vel a ma gyar or szá gi pár tok bel po li ti −
kai tö rek vé se i ben. Ha ugyan is ma gyar or szá gi ha tal mi tö rek vé sek esz kö ze i ként hasz −
nál ják őket, és ezek nek a po li ti kai plu ra liz mus sza bá lyai sze rint ré sze a min den ko ri
kor mány és el len zék ve tél ke dé se, ak kor a ma gyar ki sebb sé gek va lós igé nye it az
egyes ma gyar or szá gi po li ti kai pár tok nak sa ját bel po li ti kai cél ja ik alá kell ren del ni ük.
Kö vet ke zés kép pen a ma gyar or szá gi tá mo ga tás po li ti ká nak szem be kell ke rül nie az
egyes ma gyar or szá gi pár tok, el ső sor ban az el len zé ki ek bel po li ti kai tö rek vé se i vel.

Kü lö nös kép pen igaz ez, ha Ma gyar or szág po li ti kai párt jai nem csak po li ti kai el len −
fél ként te kin te nek egy más ra, ha nem az or szág és a nem zet lé tét ve szé lyez te tő el −
len ség ként is. A küz de lem tét je így drá ma i vá vá lik, a ma gyar ki sebb sé gek szá má ra
pe dig még na gyobb ter het je lent. Ki hasz nál hat ják őket ma gyar or szá gi bel po li ti kai
küz del mek esz kö ze ként, de a nem zet sor sá nak, sőt rom lá sá nak szim bó lu ma ként is.
Meg kí sé rel he tik sem le ge sí te ni is az egész kér dést, csök kent ve ha tá sát a ma gyar or −
szá gi választókra.4 Meg le het pró bál koz ni a ma gyar or szá gi köz be széd ből va ló ki re −
kesz té sük kel, fel té te lez ve, hogy ha ügye ik ről alig szá mol be a saj tó, a mé dia, ak kor,
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idő vel a ma gyar or szá gi vá lasz tó pol gár ér ték rend jé ben gyen gül ni fog az irán tuk ér zett
szo li da ri tás, s idő vel hát tér be ke rül mind az, amit szim bo li zál nak. Ez a stra té gia
azon ban alig ha le het si ke res. Az adott párt leg fel jebb sa ját be fo lyá si kö ré be tar to zó
te rü le te ken ér he ti el a hall ga tást. Má sutt a hall ga tá sá val po li ti kai el len fe le i nek ad −
ja át a té mát és a te ret. Leg erő sebb ál lí tá su kat iga zol ja ve le, mely sze rint azért nem
ér dek lőd nek a ha tá ron tú li ma gyar ki sebb sé gek iránt, mert ál ta lá ban is hi de gen
hagy ják őket a nem zet sors kér dé sei. A ma gyar ki sebb sé gek ra di ká li sai pe dig (ösz  −
sze fog va ma gyar or szá gi szö vet sé ge se ik kel) ké pe sek min den fé le esz kö zök kel ma −
guk ra von ni a saj tó fi gyel mét. A ki sebb sé gek drá mai hely ze té nek okai kö zé így prob −
lé má ik ma gyar or szá gi el hall ga tá sa is be so ro ló dik. 

De kom bi nál ha tó is a két stra té gia. Az egyik fél a ne ki meg fe le lő ki sebb sé gi ér −
vek nek, sze mé lyek nek, szer ve ze tek nek ma xi má lis kom mu ni ká ci ós te ret biz to sít,
míg a má sik fe let meg pró bál ja agyon hall gat ni, ha pe dig nem megy, lejáratni.5

A nem ze ti ös  sze tar to zás ugyan is egy ben kom mu ni ká ci ós tér is. A ha tá ron tú li ak
ezer szál lal kö tőd nek a ma gyar or szá gi mé di ák hoz.

Egyes ki sebb sé gi ma gya rok ki re kesz té se alatt az ér ten dő, hogy az il le tőt meg
kell fosz ta ni kö zös sé gi be fo lyá sá tól. A ki re kesz tés re ítélt elől el kell zár ni a tö meg −
kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket, min den el len őriz he tő nyil vá nos fó ru mot, ki kell szo rí ta −
ni a po li ti kai po zí ci ók ból, és amen  nyi re csak le het sé ges, a köz élet ből is. Te hát visz  −
sza kell kény sze rí te ni a ma gán élet csend jé be. Min den ren del ke zés re ál ló esz köz zel.
A po li ti kai ver seny nek ép pen ezért nem le het nek meg egye zé ses korlátai. Nem a fa -
ir play a cél, ha nem a má sik fél el hall gat ta tá sa, jól le het rég óta is mert, hogy sza bad
tár sa dal mi kom mu ni ká ció és vi ta nél kül a he lyes dön té sek te re is je len tő sen
szűkül.6

Per sze az ér dek kal ku lá ció má sik ser pe nyő jé nek ar gu men tu ma is so kat nyom hat
a lat ba, ne ve ze te sen, hogy a sza bá lyok meg sze gé se okoz ta kár nagy sá ga meg ha −
lad hat ja a vár ha tó elő nyö két. Ez zel az érv vel egyéb ként fe nye ge tőz ni szo kás. A ma −
gyar or szá gi se gít ség el ma ra dá sa, vagy akár csak gyen gü lé se sú lyos kö vet kez mé −
nyek kel jár a ki sebb sé gi ma gya rok ra. A min den ko ri ma gyar or szá gi po li ti kai ve ze tés
egyes cso port jai te hát nem csak a ma gyar ki sebb sé gek se gí té sé ben je les ked het −
nek. 

A nem ze ti kö zös ség meg bon tá sa

Az előb bi tö rek vé sek egy lé nye ges kér dés ben ha son lí ta nak egy más ra: mind egyi kük
el fo gad ha tó nak tart ja, hogy po li ti kai tö rek vé sei ér de ké ben meg bont hat ja a ma gyar
nem ze ti kö zös sé get. Eb ben az eset ben nem pusz tán a po li ti kai plu ra liz mus és kul −
tu rá lis sok szí nű ség ter mé sze tes vi tá i ról van szó, ha nem ar ról a pró bál ko zás ról, hogy
a ma gyar or szá gi ma gya rok, il let ve a ki sebb sé gi ek egy ré szét kí vül tud ják a ma gyar −
sá gon, leg alább is a mo rá lis nem ze ten, az „igaz ma gya rok” kö rén. A tö rek vés Ma −
gyar or szá gon az ál lam pol gár ság és a nem ze ti iden ti tás sza bad meg vá laszt ha tó sá −
gá nak ös  sze üt kö zé sé vel jár. A ki sebb sé gi ma gya rok kö ré ben azon ban sú lyo sab bak
a kö vet kez mé nyei, ná luk a kö zös ál lam pol gár ság ös  sze kö tő ere je nem ada tott meg. 

Ha őket, il let ve vá lasz tott kép vi se lő i ket ma gyar or szá gi se géd let tel kí ván ják ki szo −
rí ta ni po zí ci ó ik ból, ak kor a tö rek vés nem ze ti iden ti tá suk ra is ha tás sal lesz. Te gye
ezt akár el len zé ki, akár kor mány párt, s ál ta la ma ga a Ma gyar Köz tár sa ság bár me −
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lyik kor má nya. Ha pe dig a ma gyar or szá gi szán dé kot a nem ze ti el len ség kép ide o ló −
gi á já ba s jel sza va i ba öl töz te tik, ak kor a ma gyar nem zet ből tör té nő ki re kesz tés szán −
dé ká val is szem be kell néz ni ük. Fi gye lem be vé ve a ki sebb sé gi tár sa da lom sa já tos
ha tal mi szer ke ze tét, a po li ti ka erős be fo lyá sát a ki sebb sé gek tár sa dal mi éle té re, a
nem ze ti el len ség nek mi nő sí tet tek nek si ke res ki re kesz tés ese tén ma gyar ként nem
sok te rük ma rad. 

Néz zük meg, mi vel kell szá mol nia a ma gyar el le nes nek mi nő sí tett ki sebb sé gi ma −
gyar köz éle ti sze mé lyi ség nek. El zár hat ják elő le a ma gyar or szá gi tá mo ga tá so kat, ha −
zai kor mány po zí ci ó ban pe dig a ha za i a kat is, a re gi o ná lis és a te le pü lé si ön kor mány −
zat ok for rá sa it. Amen  nyi ben el len fe le i nek si ke rül ha tal mi be fo lyá sa alá von nia a ki −
sebb sé gi saj tót, ak kor mas  szív saj tó kam pán  nyal kell szem be néz nie, ami hez ma −
gyar or szá gi szö vet sé ge se ik ré vén te le ví zió− és rá dió csa tor nák is csatlakozhatnak.7

Az együ vé tar to zás ér zé se együtt jár a má sok tól va ló el kü lö nü lés sel. Ám, ha a
má sok tól va ló el kü lö nü lés, a má sok kal foly ta tott fo lya ma tos nem ze ti harc meg győ −
ző dés sé vá lik, ak kor lo gi kus kö ve tel mé nye a bel ső nem ze ti vi szo nyok mi li ta ri zá lá sa.
A vég ered mény nem is me ret len, csak ép pen a nem ze ti ki sebb sé gek re is ki kell ter −
jesz te ni: te hát egy szer re kell har col ni a kül ső és a bel ső el len ség gel, és mind ezt a
nem ze ti ki sebb sé gek so ra in be lül is meg kell ten ni. 

Az ilyen eset ben azon ban az ös  sze tar to zás−tu dat nak lé nye gi ele mé vé vá lik a má −
sok kal szem be ni el len szenv. S mi vel har col ni a bel ső el len ség gel is kell, ma gya rok
iránt is ok kal táp lá lan dók el len sé ges, te hát le győ zé sü ket se gí tő, ag res  szív ér zü le −
tek. Nem csak a ki sebb ség nem ze ti iden ti tá sát fe nye ge tő több sé gi ek az el len ség te −
hát, ha nem min den ki, aki nem oszt ja a nem ze ti harc el ke rül he tet len sé gé nek, sőt,
egy köz pont ál tal meg sza bott konk rét mód já nak az el kép ze lé sét. Az egy sé ges nem −
ze ti harc ké pé be nem csak a bé ke pár ti ak, a mul ti kul tu rá lis ér té ke ket val lók, a to le −
rán sabb ér zü le tű ek nem fér nek be le, ha nem a több, egy más sal ve tél ke dő pa rancs −
no ki köz pont és csa ta terv sem. Ha pe dig a küz del met az egész nem zet vív ja, ak kor
egy szer re fo lyik az egész nem ze ten be lül. Kö vet ke zés kép pen a ki sebb ség ben élők −
nek küz de ni ük kell a kül ső el len ség gel, te hát a nem ze ti lé tü ket fe nye ge tő több sé gi
nem zet tel, ugyan ak kor har col ni uk kell a sa ját ki sebb sé gü kön be lü li más ság gal, va −
la mint azok kal, aki ket szö vet sé ge se ik Ma gyar or szá gon mi nő sí tet tek el len ség nek.
Sőt mi több, még a töb bi ma gyar ki sebb sé gen be lü li szö vet sé ges cso por tok el len −
fe le i vel is. A hely ze tet csak ne he zí ti, hogy a front vo na lak a ma gyar or szá gi bel po li ti −
kai ér de kek men tén gyor san és több ször is meg vál toz hat nak: aki teg nap még el len −
ség volt, ma már a ba rá tunk, vagy for dít va.

A harc ide o ló gi ai ré sze el ső sor ban a szö vet sé ge sek ér ve i nek min den le het sé ges
kom mu ni ká ci ós esz köz zel tör té nő tá mo ga tá sá val zaj lik. Köz ben a szö vet sé ges fe lek
át ve szik egy más ál lás pont ja it, az ér ve lés mód ja it, a ha tá ro kon át nyú ló esz mei és
ide o ló gi ai ös  sze tar to zás él mé nyét. Ez az él mény elég erős ag res  szív ele mek kel fű −
sze rez ve erő seb bé vál hat a nem ze ti ös  sze tar to zás él mé nyé nél. Lé nye gét te kint ve
fel is kell vál ta nia azt, hi szen a har cot ja va részt ma gya rok el len kell foly tat ni. 

A nem ze ten be lü li el len fe le ket leg alább olyan ve szé lyes nek kell be ál lí ta ni, mint a
ma gyar ki sebb sé gek fel szá mo lá sá ra tö rő szom szé dos több sé gi nem ze tek ag res  szív
na ci o na lis táit. Min den fé le eny hébb jel ző bi zony ta lan ság hoz ve zet ne, meg vá la szol ha −
tat lan kér dé se ket vet ne fel: min de nek előtt a kö zö sen al ko tott po li ti kai kö zös ség nek
és per sze a köl csö nös nem ze ti se gít ség nyúj tás nak és mo rá lis in do kolt sá gá nak kér −
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dé sét. Eh hez azon ban mind a ma gyar or szá gi, mind pe dig a ki sebb sé gi ma gya rok kö −
ré ben fel kel le ne ad ni a mos ta ni el len ség ké pet, s ki kel le ne ala kí ta ni az alap ve tő al −
kot má nyos, sőt nem ze ti kér dé sek ben meg egye zés re és együtt mű kö dés re ké pes po −
li ti ku sok és szer ve ze tek po li ti kai ve tél ke dé sé nek írott és írat lan sza bá lya it. 

A ma gyar or szá gi bel po li ti kai küz del mek ex port ja az ag res  szív nem ze ti ér zést táp −
lál ja a ha tá ron tú li ma gya rok kö ré ben is, gyen gít ve a nem ze ti szo li da ri tás, az együ −
vé tar to zás tu da tát. A nem ze ti ér zés az ös  sze tar to zás ér zé se. Ha azon ban egy re in −
kább a nem ze ten be lü li harc ér zé sé vé vá lik, ak kor nem ze ti iden ti tá suk vé del mé re
csak a nem zet ál lam ha tá ra in be lül élő, po li ti kai több sé get al ko tó sze mé lyek szá mít −
hat nak. A po li ti kai több ség azon ban a vá lasz tá sok ra épü lő kép vi se le ti rend szer ben
vál to zik, te hát in sta bil, még ha meg je len nek is tö rek vé sek az ál lan dó sí tá sá ra, ese −
tünk ben akár a ha tá ron tú li ma gya rok ra is hi vat koz va. 

A bel ső nem ze ti harc ki éle ző dé se Ma gyar or szá gon az or szág el ha gyá sá ra ösz tö −
nöz he ti az or szág egyes pol gá ra it, de a több sé gük ma rad az ál lam ál lam pol gá ri, kul −
tu rá lis és nyel vi vé dő szár nyai alatt. Nem így a ki sebb ség ben élők. A bel ső nem ze ti
küz de lem vesz te sei, a ki re kesz tet tek, il let ve akik meg elé gel ték az ös  sze tar to zás ér −
zé sét ron cso ló tor zsal ko dást, kön  nyen vált hat nak: ők is ki köl töz het nek a nem zet ből,
és eh hez még la kó he lyet sem kell vál ta ni uk. 

Nem ze ti ki sebb ség és ér dek kö tő dés

A Ma gyar or szág gal szom szé dos nem zet ál la mok as  szi mi lá ci ós nyo má sá ra és az ép −
pen kor mány za ti po zí ci ó ba ke rült ma gyar or szá gi pár tok ha tal mi am bí ci ó i nak ha tá sá −
ra szület őfél ben van egy új el kép ze lés, ne ve ze te sen, a ki sebb sé gi iden ti tás ér dek −
ala pú megközelítése.8 Táp ta lajt nyúj tott hoz zá az EU−ba va ló be lé pés, a vám ha tár ok
el tű né se, ami nek ered mé nye kép pen a gaz da sá gi kap cso la tok nem cse kély ré sze ki −
ke rül a ki sebb sé ge ket as  szi mi lál ni szán dé ko zó nem zet ál la mok ha tás kö ré ből. 

Ves sünk egy pil lan tást az el kép ze lés lé nye gé re. A ki sebb sé gi iden ti tás ér dek ala −
pú meg tar tá sa ar ra a fel té te le zés re épül, hogy meg te remt he tők olyan gaz da sá gi ér −
dek vi szo nyok, ame lyek erő seb bek a nem zet ál lam as  szi mi lá ci ós nyo má sá nál. Majd
ezen ér dek vi szo nyok men tén az anya nem zet hez fű ző dő ér zel mi kö tő dé sek is
kialakíthatók.9 Az ilyen vi szony rend szer je len tős gaz da sá gi be fo lyás sal te remt he tő
meg. Ép pen ezért tá mo gat ni kell a ma gyar tő ke meg je le né sét a szom szé dos or szá −
gok ban, el ső sor ban a ma gyar ki sebb sé gek kö ré ben. A ma gyar or szá gi tő ke mun ka −
he lye ket, új üz le ti te ret hoz lét re, s a gaz da sá gi ér de kek vi lá gá ban kö ti a ma gya ro −
kat nem ze tük höz. A gaz da sá gi kö tő dés és nem ze ti egy ség kap cso la ta a vám ha tár −
ok le bom lá sá nak idő sza ká ban új di men zi ót kap hat. Sőt mi több, ha meg fe le lő kép −
pen irá nyí tott, ak kor egyik−má sik ma gyar or szá gi po li ti kai párt irán ti lo ja li tás sal is
összekapcsolható.10

Az el kép ze lés nek több gyen gé je is van. A nem ze ti ki sebb sé gek ese té ben a nyi tott
gaz da sá gi tér ben alig ha kép zel he tő el olyan ere jű ér dek kö tő dés és olyan ha té kony tá −
mo ga tá si rend szer, ame lyik tag jai túl nyo mó több sé ge szá má ra erő sebb len ne a nem −
zet ál lam szí vó ere jé nél. Ma gyar or szág gaz da sá gi sú lyá nak csök ke né se csak erő sí ti
ezt a fo lya ma tot. A ki sebb ség nek je len tő sebb erő for rás ok kal kel le ne ren del kez nie,
mint ami lye nek kel az az ál lam bír, amely ben ki sebb ség ben él. Per sze nem mind egy,
mek ko ra súl  lyal je len tik meg a ma gyar tő ke a ki sebb sé gek kö ré ben, hi szen a nem ze −

Nemzeti harc és támogatás... 65
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, X. évfolyam

  2
0

0
8

/1
, S

om
orja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:11  Page 65



ti jel leg gel is bí ró gaz da sá gi kö tő dé sek so kak nem ze ti iden ti tá sá nak fon tos ele mét
al kot ják. A ma gyar iden ti tás így nem pusz tán vé de ke ző jel le gű, ha nem a gaz da sá gi
fe jő dés egyik esz kö ze, így meg tar tá sa mel lett egy újabb fon tos érv szól.11

A ma gyar tő ke ré vén meg te rem tett gaz da sá gi kö tő dés irá nya azon ban ket tős le −
het. Iden ti tás meg tar tó ha tá sa ugyan is még egy – egyéb ként ki nem mon dott – fel −
té te le zés re épül: a ma gyar vál lal ko zó fő ként ma gyar kö tő dé se ket te remt ma ga kö −
rül. Az az, el sőd le ge sen ma gya ro kat al kal maz, és ma gya rok kal üz le tel. Csak hogy a
fel té te le zés nem mű kö dik min den eset ben. A vál lal ko zók je len tős ré sze, be le ért ve
a ma gya ro kat is, min de nek előtt pro fi tot sze ret ne. És ha eh hez a szlo vák vá sár lók,
üz let em be rek, mun ka vál la lók se gí tik hoz zá, ak kor őket vá laszt ja, még ha eköz ben
ma gyar or szá gi tá mo ga tást hasz nál is fel. Egy szü le tő vál la lat te remt het mun ka he −
lye ket és se gít he ti a ki sebb sé gi ma gya rok hely ben ma ra dá sát, de al kal maz hat szlo −
vák mun ka erőt is, ha elő nyö sebb szá má ra. Vagy ép pen szol ven sebb szlo vá ko kat jut −
tat hat épít ke zé si tel kek hez, in gat la nok hoz ma gyar te le pü lé se ken, fel la zít va a ma −
gya rok te le pü lés szer ke ze tét, egy újabb ko lo ni zá ci ót in dít va el, ame lyet im már nem
a köz pon ti ha ta lom irá nyít, ha nem a ma gyar vál lal ko zó pi a ci érdekei.12 Amed dig nem
hi va ta los nyelv a ma gyar, s ez idá ig egyik szom szé dos or szág ban sem az, a vál lal −
ko zó szlo vák stb. mun ka erőt is al kal maz va – még ha szám be li leg ki sebb ség ben van −
nak is új mun ka hely ükön – a több sé gi nyel vet te he ti mun ka he lyi nyelv vé, a több ség −
ben le vő ma gya ro kat is szlo vák nyel vi kör nye zet be ju tat va. 

Ma gyar or szág nak pe dig nincs ki dol go zott el len őr zé si le he tő sé ge az ilyen irá nyú
vál lal ko zói dön tés ho za tal fö lött. Még a tá mo ga tá sok ha tá sá nak ilyen irá nyú ku ta tá −
sa sem fo lyik. Még a ma gyar ki sebb sé gek párt jai sem vizs gál ják kel lő rész le tes ség −
gel a kér dést. Pe dig né me lyi kük kor mány párt ként je len tős kor mány za ti for rá sok fö −
lött ren del ke zett, il let ve ren del ke zik ma is.

A po li ti kai elit mel lett ki nö vő gaz da sá gi elit me cé nás ként fon tos sze re pet játsz −
hat a ki sebb sé gi in téz mény rend szer hos  szú tá vú tá mo ga tá sá ban és fenn tar tá sá −
ban. En nek azon ban ki kell ala kí ta ni az in téz mé nyi és mo rá lis fel tét ele it. Nap ja ink
gaz da sá gi vi szo nyai egy elő re csak (ki vé te les ese tek ről el te kint ve) a le csu pa szí tott
gaz da sá gi ér de kek men tén tud ja el kép zel ni ezt a fel ada tot, pél dá ul gaz da sá gi tá mo −
ga tá sok meg szer zé sé nek esz kö ze ként. Szo mo rú ta pasz ta lat, hogy amint a ma gyar
párt, vagy be fo lyá sos tár sa dal mi in téz mé nyek ki ke rül nek a ha ta lom ból, il let ve a kor −
mány za ti po zí ci ó ból, a gaz da sá gi elit nagy ré sze azon nal „le pat tan” a ki sebb sé gi po −
li ti kai és tár sa dal mi elit ről. 

Lát ni kell, hogy a gaz da sá gi ér dek kö tő dés nem pó tol ja a nem ze ti ön azo nos ság
töb bi fon tos ele mét. A gaz da sá gi ér dek kö tő dés ön ma gá ban nem he lyet te sít he ti a
töb bi ki sebb sé gi célt (nem te szi hi va ta los sá a ki sebb ség nyel vét, nem ren de zi ön −
kor mány za ti és köz igaz ga tá si prob lé má it, nem old ja meg nem ze ti szim bó lu mai prob −
lé má ját, és a sort foly tat hat nánk), sőt nél kü lük akár el len té tes ha tá sa is le het, a
gaz da sá gi fel emel ke dés igé nye szem be ke rül het a nem ze ti iden ti tás meg őr zé sé vel.

De nem kell, hogy meg tör tén jék, ha a gaz da sá gi fel emel ke dés esz mé jét és stra té −
gi á ját nem ér dek ori en tált iden ti tás tu dat tá avan zsál juk, fi gyel men kí vül hagy va a nem zet −
tu dat egyéb ös  sze te vő it, ha nem azok egyik, új sze rű, in teg rá lan dó ele me ként ke zel jük. 

A gaz da sá gi fej lő dés mind ezek mel lett nyil ván va ló an ha tás sal van a ki sebb sé gi
ön azo nos ság több ele mé re. A mo der ni zá ció esé lyt ad a ki sebb sé gi kul tú rá nak, hogy
el moz dul jon a pusz ta ősi ség be for du lás tól. A ki sebb sé gi ön azo nos ság pusz ta pri −
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mor di á lis jel le ge mi att vé de ke zés sze rű en vá lik mo der ni zá ció el le nes sé, hi szen a
nem zet ál lam as  szi mi lá ci ós po li ti ká ja nem ze ti iden ti tá suk fel adá sát kö ve te li meg.
Ese tünk ben pe dig az egész ma gyar ság mo der ni zá ció el le nes nem ze ti stra té gi ái, elő −
í té le tei és tra u mái is rá ra kód nak a sa já to san ki sebb sé gi fé lel mek re, be kap csol va a
ki sebb sé ge ket az összma gy ar hala dá sel le nes ség rend sze ré be. 

A ki sebb ség esé lyt kap, hogy az ősi ség vélt fenn költ sé gé be me ne kü lést a per −
spek tí vát ígé rő ver seny ké pes ség vált sa fel. Ugyan ak kor a múlt át élé se nem je lent
fel tét le nül haladásellenességet. A ha la dás sal nem áll ha tott szem ben a múlt min −
den tör té né se, s az irán ta ta nú sí tott ér zel mek nek sem kell szük ség sze rű en csu pa
ag resszív ne ga tív ér ze mény ből állniuk.13

A pusz tán gaz da sá gi ki sebb ség po li ti ka nem vált hat ja ki, de rész ben sem he lyet te −
sít he ti a ha gyo má nyos nak tar tott tá mo ga tá si rendszert.14 A gaz da sá gi kap cso la tok
szo ro sabb ra fű zé sé nek új elem ként kel le ne ki egé szí te nie a ki sebb ség ben élő ma gya −
rok nem ze ti ön azo nos sá gá nak töb bi fon tos te rü le tét. Je len tő sé ge ugyan is két ség te −
len. A ma gyar lak ta te rü le tek mun ka erő−meg tar tó ké pes sé ge, a ma gyar nyelv meg tar tá −
sa a gaz da sá gi élet ben, a ma gyar or szá gi ter mé kek és szol gál ta tá sok meg je le né se a
pi a con, a ma gyar or szá gi gaz da sá gi kap cso la tok erő sö dé se, s egy ál ta lán a ma gya rok
gaz da sá gi sú lyá nak nö ve ke dé se so ka kat ösz tö nöz het ma guk és gyer me ke ik ma gyar
iden ti tá sá nak meg őr zé sé re. Az Eu ró pai Uni ó ba tör té nő be lé pés, a vám ha tár ok meg −
szű né se, a be fek te té si le he tő sé gek, a mun ka erő pi ac tá gu lá sa új fé le, a ki sebb ség gé
vá lá suk óta nem is mert ki hí vás elé ál lít ja a mun ka vál la ló kat. El kell dön te ni ük, mek −
ko ra mun ka erő pi ac ré szé vé sze ret né nek vál ni! Va jon olyan kép zést kap ja nak−e, amely
ré vén csak az adott or szá guk ban tud nak ál lást ta lál ni, vagy olyat, amely az egész ma −
gyar nyelv te rü let re is ki ter jed het, és ez sok szo ro san ér vé nyes a gyermekeikre.15

Nem ze ti meg kü lön böz te tés

A nem ze ti meg kü lön böz te tés Ma gyar or szá gon is hasz nált po li ti kai el ve sa já tos ha tás −
sal van a ma gyar po li ti kai osz tály ma gyar ság po li ti ká já ra. E sze rint a ha tá ron tú li ak köz −
ti kü lönb ség te vés nek ter mé szet sze rű en iga zod nia kell a ha za i hoz, hogy alá tá massza
an nak jo gos sá gát és he lyes sé gét. Ezért – no ha a ma gyar or szá gi po li ti kai ve ze tés
egyes cso port ja i nak ál lás pont jai közt je len tős kü lönb sé gek mu tat koz nak a kér dés ben
– így vagy úgy, szán dé ko san vagy szán dé kuk kal szem ben, mind annyi uk nak szá mol ni −
uk kell a nem ze ti meg kü lön böz te tés el vé vel, ép pen az elv al kal ma zá sa mi att.

Az egyik kí nál ko zó meg ol dás, hogy a ha tá ron tú li ma gya ro kat is va la mi fé le ter mé −
szet sze rű en adott hi e rar chi á ba ren de zett cso port ként, az az eli tek ál tal uralt tö meg −
ként lás sa. Ez a ha tal mi rend per sze több fé le fel fo gás ba cso ma gol ha tó, in dok lá sa
tá masz kod hat mind tör té nel mi, mind je len ko ri ér vek re, a kö zös ség le ír ha tó or ga ni −
kus en ti tás ként vagy akár a nem ze ti harc ter mé sze té hez és cél ja i hoz iga zí tott ka to −
nás rend ként. S per sze min de nek előtt az elit a nem ze ti, hi szen ez a dol gok rend je
az ilyen vi lág ban. Az az, a ma gyar ki sebb sé gek nem csak funk ci o ná lis, ha nem mo rá −
lis ér te lem ben is fel oszt ha tók nem ze ti irá nyí tók ra és nem ze ti leg irá nyí tot tak ra, amit
így a ma gyar or szá gi tá mo ga tás po li ti ká ban is ér vé nye sí te ni le het, sőt kell is. Ez a né −
ző pont több előn  nyel ke cseg tet. A ma gyar or szá gi tá mo ga tá sok ré vén meg le het pró −
bál koz ni egy olyan do mi náns elit ki ala kí tá sá val, ame lyik ma ga alá gyű ri a tő le el té −
rő cso por to kat, és kap cso ló dik az őt tá mo ga tó ma gyar or szá gi po li ti kai elit cso port −
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hoz. Erős füg gé sé nek meg te rem té sé vel pe dig nem csak kül po li ti kai, ha nem bel po li −
ti kai cé lok ra is hasz nál ha tó. Po li ti ku sai a nem ze ti lé té ben ve szé lyez te tett ma gyar ki −
sebb sé get rep re zen tál va je le nít he tik meg az egyik vagy má sik ma gyar or szá gi párt
nem ze ti jel le gét, szem ben a kon ku rens nem ze ti et len nel, il let ve a rossz nem ze ti stra −
té gi át vá lasz tó val. Tá mo ga tó ju kat se gít ve meg szó lal hat nak vá lasz tá si kam pá nyok −
ban, meg je len het nek ma gyar or szá gi pár tok kam pány ren dez vé nye in, mu tat koz hat −
nak anya or szá gi po li ti ku sok tár sa sá gá ban, köz zé te he tik ál lás pont ju kat a saj tó ban
stb. Szó val a po li ti kai tá mo ga tás szá mos for má já ra al kal ma sak, hi szen a nem ze ti
ve szé lyez te tett ség er köl csi sú lyá val áll nak tá mo ga tó juk mellé.16

Ez a meg ol dás ed dig ugyan csak csá bí tó volt. De sú lyos árat kel lett fi zet ni ér te.
A ma gyar or szá gi pár tok nak a sa ját ki sebb sé gi elit cso port juk kö ré ben kell ki osz ta ni −
uk az ös  szes fon tos po zí ci ót a Ma gyar or szág ról ér ke ző tá mo ga tá sok rend jé ben. Ma −
ga a rend szer kö ve te li az in téz ke dést, hi szen az elit ez ál tal ra gad ja meg ha tal ma
egyik je len tős ele mét: így vál hat urá vá a ma gyar or szá gi tá mo ga tá sok nak. 

Az ilyen rend szer egyik kö vet kez mé nye a ma gyar or szá gi tá mo ga tás po li ti ká ban
mu tat ko zik meg: a tá mo ga tá sok je len tős ré sze po li ti kai tá mo ga tás sá vá lik. Má sik
kö vet kez mé nye pe dig, hogy ér de mi kont roll hí ján az anya gi tá mo ga tá sok vég ső ál lo −
má sa alig ha ál la pít ha tó meg, az az nem vá laszt ha tó el egy más tól a kul tu rá lis fej lesz −
tés re for dí tott tá mo ga tás a po li ti kai cé lok ra, il let ve ma gán cé lok ra for dí tot tól. 

Mind ez pe dig sú lyos kö vet kez mén  nyel jár a ma gyar ki sebb sé gek re néz ve. A fő −
ként po li ti kai és ma gán cé lok ra fel hasz nált erő for rás ok ép pen azt nem se gí tik, ami −
re for má li san szán ták őket, és ami re egyéb ként a ki sebb ség nek tény leg szük sé ge
vol na. Ezek ugyan is el sőd le ge sen im már nem kul tu rá lis vagy ép pen ok ta tás ügyi tá −
mo ga tá sok, il let ve a ki sebb ség tár sa dal mi éle té nek más fon tos te rü le tét se gí tő for −
rá sok. Csak an  nyi ban se gí tik az adott te rü le tet, amen  nyi ben az elit cso port, il let ve
an nak va la me lyik tag ja ha tal mi ér de ke i nek, sőt ese ten ként egyes sze mé lyek ma −
gán cél ja i nak meg fe lel. Kö vet ke zés kép pen le kell szö gez nünk, az ilyen eset ben a
ma gyar ki sebb sé gek nem ze ti éle té nek több fon tos te rü le tét ér dem ben nem tá mo −
gat ja a ma gyar ál lam, il let ve a job bik eset ben is sok kal ke vés bé, mint te het né, vagy
ahogy azt nyi lat ko za ta i ban a nyil vá nos ság nak mu tat ja.

A tá mo ga tás gyak ran nem áll meg a sa ját nak tar tott elit se gí té sé nél, ha nem
gyak ran ré sze a ha zai po li ti kai el len fél szö vet sé ge se i nek gyen gí té se, eset leg po li ti −
kai, tár sa dal mi fel szá mo lá sa a ma gyar or szá gi fél ren del ke zé sé re ál ló esz kö zök kel,
kor mány zás ese tén ma gyar or szá gi kor mány za ti esz kö zök kel. Ilyen kor a nem ze ti cso −
port jel le gét de fi ní ci ó val kell meg szab ni, ami óha tat la nul ki re keszt egye se ket. A de −
fi ni á lá si szán dék ugyan is a nem ze ti cso port több di men zi ós vol tá ba üt kö zik. Pél dá ul
kul tu rá lis de fi ni á lá si kí sér let ese tén prob lé mát okoz a kul tú ra pon tos bea−
zonosítása.17 A meg ha tá ro zást meg fo gal ma zó azon ban nem ké pes meg ad ni a nem −
zet jel lem ző i nek tel jes ka ta ló gu sát, min dig ma rad nak olyan jel lem zők, ame lyek a
nem zet egyes tag ja i nak nem sajátjai.18 Ha te hát bár mi lyen szer ve ze tet, in téz ményt
er re jo go sít fel az ál lam, ak kor csak azon az áron ha tá roz hat ja meg a ma gyar mi volt
mi ben lét ét, hogy szá mos, ma gát az adott nem zet hez tar to zó nak val ló egy ént ki re −
keszt a nem zet ből. Eb ben az est ben nem csak azt kí ván ja el dön te ni a ma gyar or szá −
gi fél – gyak ran együtt ki sebb sé gi ma gyar szö vet sé ge se i vel –, hogy kit te kint ma gá −
hoz kö zel ál ló s ezért tá mo ga tás ra ér de mes ki sebb sé gi ma gyar nak, ha nem azt is ki −
mond ja, hogy aki nem il lik az ál ta la meg sza bott nem zet de fi ní ci ó ba, az egé szen egy −
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sze rű en nem ma gyar. Az ilyen ha tal mat pe dig fel le het hasz nál ni sze mé lyes le szá −
mo lá sok ra, de po li ti kai cé lok ra is. Nin csen ér de mi aka dá lya, hogy pél dá ul az olyan
sze mélyt, aki nem ért egyet az előb bi fel fo gás sal, a nem ze ti cso port ba nem va ló em −
ber nek nyil vá nít has sák. Sőt, sú lyo sabb kö vet kez mé nye is le het: nem ze ti el len ség −
nek te kin tik, aki nek gyen gí té se, tönk re té te le, te hát a fe let te ara tott nem ze ti di a dal
a nem zet küz del mé nek cél jai kö zé sorolódik.19

A rend szer má so dik kö vet kez mé nye mo rá lis ter mé sze tű. Az adott ki sebb ség köz −
vé le mé nye per sze meg tud ja, hogy mi tör té nik a ma gyar or szá gi erő for rás ok kal a ku −
lisszák mö gött. A ki sebb ség köz vé le mé nye előtt ek kor vá lik egye sek nem ze ti nyo mo −
rú sá ga má sok gaz da go dá sá nak for rá sá vá, még hoz zá nem ze ti jel sza vak ba öl töz tet ve,
ma gyar or szá gi ha tal mi hát tér rel. Ez ál tal a ki sebb sé gi ma gya rok nak ép pen az az eré −
nye csor bul, ame lyik nél kül egyet len hát rá nyos hely zet be sod ró dott em ber cso port sem
tud cso port ként hos  szabb ide ig meg ma rad ni: az ál do zat vál la lás mo rá lis el ve (az a
meg győ ző dés, hogy szá mos hát rány el le né re is ne me sebb meg ma rad ni uk ma gyar nak
és gyer me ke i ket is meg tar ta ni ma gyar sá guk ban). A nem ze ti po tya utas ság stratégiája20

ép pen a ma gyar ki sebb ség egyes po li ti ku sa i nak kö ré ben, még hoz zá ma gyar or szá gi se −
géd let tel, nem kis rom bo lást vé gez a ki sebb sé gi ek ma gyar ság vál la lá sá ban. 

A sa ját ki sebb sé gi eli tet kí vá nó ma gyar or szá gi tá mo ga tó el ső sor ban a po li ti kai
ha té kony sá got ké ri szá mon az ál ta la tá mo ga tott ki sebb sé gi ve ze tő kön. Po li ti kai ha −
té kony ság alatt min de nek előtt a ma gyar or szá gi part ner irán ti hű sé get ér ti, va la mint
an nak ké pes sé gét, hogy a szer ve zet, il let ve az adott sze mély meg tud ja−e je le ní te ni
a ma gyar ki sebb ség nem ze ti ve szé lyez te tett sé gét a ma gyar or szá gi köz vé le mény
előtt, s szim bo li zál ni tud ja−e a ki sebb sé gi ma gyar po li ti kai aka ra tot, hogy je len tős
ott ho ni ha tal mi be fo lyá sa le gyen, és en nek ré vén ké pes le gyen a ma gyar or szá gi po −
li ti kai aka rat át ül te té sé re a ma gyar ki sebb ség kö ré ben. Amen  nyi ben az adott szer −
ve zet, il let ve po li ti kus a fen ti fel té te le ket tel je sí ti, ak kor „ki emelt” szö vet sé ges nek
szá mít. Vi szont, ami lyen mér ték ben csök ken nek eb bé li ké pes sé gei, olyan mér ték −
ben je len nek meg más sze mé lyek, eset leg szer ve ze tek ki emelt szö vet sé ges ként. 

Fel vet he tő más fé le ha té kony sá gi szem pont is. Ne ve ze te sen, hogy ki tud ja job −
ban se gí te ni a ki sebb sé gek nem ze ti éle té nek leg fon to sabb te rü le te it. Sőt, az elit el −
mé le ti kö ze lí té si mód mel let meg fo gal maz ha tó a rész vé te li de mok rá cia ha té kony sá −
gi szem pont ja, ame lyik az egyén és kö zös ség köl csö nös fe le lős sé gén nyugszik.21

Ese tünk ben az a kér dés, hogy ki ké pes a ki sebb sé gi ma gya rok mi nél na gyobb há −
nya dát be von ni az ak tív kö zös sé gi élet be, mind an nak meg tar tá sá ba, fej lesz té sé be,
épí té sé be, amit ma gyar ként él nek meg. Ki tud ja leg job ban ösz tö nöz ni a ki sebb ség −
ben élő ket, hogy nem ze ti leg is ka ma toz tas sák le he tő sé ge i ket. 

A ki sebb sé gek ese té ben a fen ti két fel fo gás több pon ton is il leszt he tő
egymáshoz.22 Amen  nyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyos fe le lős sé ge min de −
nek előtt a ma gyar ki sebb sé gek nem ze ti éle te irán ti fe le lős ség, ak kor a ma gyar ki −
sebb sé gek nem ze ti éle te egyes te rü le te it kell a ma gyar or szá gi tá mo ga tás po li ti ka
kö zép pont já ba ál lí ta ni. S ép pen a nem ze ti leg hát rá nyos hely zet ben élő ki sebb sé gi −
ek ese té ben az egyén és szer ve zet ki vá ló tel je sít mé nyé nek és az érin tett tár sa dal −
mi ré teg mi nél na gyobb ará nyú rész vé tel ének egy aránt fon tos nak kel le ne len nie. Az
as  szi mi lá ció nyo má sa alatt min den ki sebb sé gi ma gyar tel je sít mé nye szá mít. Te hát
mi nél több ki sebb sé gi sze mély ön ma gá hoz mért leg jobb tel je sít mé nye te rem ti meg
a leg na gyobb esé lyt az egész kö zös ség meg ma ra dá sá hoz. 
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Ma gá nak a rend szer nek kel le ne le he tő vé ten nie a ki vá ló tel je sít mény és a le he −
tő leg szé le sebb rész vé tel el vé nek ös  sze il lesz té sét el ső sor ban a nem ze ti élet egyes
te rü le te i nek sa já tos sá ga i hoz iga zod va, hi szen más faj ta tel je sít ményt igé nyel, va la −
mint el té rő mó don és szám ban nyújt rész vé te li le he tő sé get pél dá ul a tu do má nyos
élet vagy a köz mű ve lő dés. Ha más ként is, de va la mi fé le ered ményt mind ket tő kí nál.
Ki ala kít ha tó az a hely zet, amely ben az adott te rü le ten mind a rész vé tel, mind pe dig
a tel je sít mény op ti ma li zál ha tó. 

Az egyes ma gyar ki sebb sé gek ok ta tás ügy ének, tu do má nyos éle té nek, köz mű ve −
lő dés ének, mű vé sze ti éle té nek, te rü le ti és re gi o ná lis ön kor mány za ta i nak, egy há za −
i nak, kis és nagy tár sa dal mi szer ve ze te i nek, egy szó val egész tár sa dal mi és köz éle −
t ének, je len tő sebb sze rep lő i nek is me re te kell ah hoz, hogy az egyes ré gi ók sa já tos −
sá ga it kö ves se a ma gyar or szá gi tá mo ga tás po li ti ka, még hoz zá or szá gon ként, sőt
egyes ese tek ben or szág ré szen ként is, hi szen nem egy eset ben je len tős re gi o ná lis
kü lönb sé gek kel kell szá mol ni a ha tá ron tú li kö zös ség éken be lül is.

Az ilyen rend szer azon ban csak ak kor mű köd het, ha a re le váns ma gyar or szá gi
po li ti kai pár tok be tart ják írott és írat lan sza bá lya i kat. S per sze, ha az eset le ges ma −
gyar or szá gi kor mány vál tás nem jár együtt a ki sebb sé gi in téz mény rend szer rész be ni
vagy tel jes meg vál toz ta tá sá val. Ha a po li ti kai plu ra liz mus lo gi ká já ból kö vet ke ző en az
egyes ma gyar or szá gi pár tok nem is fe nye get nek ilyen nel rend sze re sen. El len ke ző
eset ben a min den ko ri má sik fél nek szin tén a ma ga ha tal mi szem pont ja it kell ér vé −
nye sí te nie, kü lönb ség leg fel jebb a ha tal mi szem pont ok mér té ké ben le het. 

Po li ti kai tá mo ga tás

Nyil ván va ló, hogy a ma gyar ki sebb sé gek po li ti kai tö rek vé se i nek és az őket meg je le −
ní tő szer ve ze tek nek szük sé gük van ma gyar or szá gi se gít ség re. Fő ként azért, mert
egye dül nem ké pe sek ki vív ni nem ze ti jo ga i kat. És mert szer ve sen kö tőd nek a ma −
gyar kul tú ra egé szé hez, ami re fej lő dé sük höz, nem ze ti meg ma ra dá suk hoz ak kor is
szük sé gük van, ha min den igé nyelt jo gu kat meg ad ná az ál la muk, ha nem ze ti leg el −
is mert ré szé vé vál ná nak az or szág po li ti kai kö zös sé gé nek, sőt még ak kor is, ha a
tár sa dal mi élet min den fon tos te rü le tén meg fe le lő po zí ci ó kat sze rez né nek.  

A po li ti ka azon ban sa já tos, a tár sa dal mi élet más te rü le te i től sok ban el té rő ter −
mé szet tel bír a ma gyar ki sebb sé gek nél is. Ép pen ezért a ma gyar ál lam dönt het úgy
is – per sze, csak ha akar –, hogy a po li ti kai tá mo ga tást el vá laszt ja a tá mo ga tá sok
egyéb for má i tól. Nem szük ség sze rű a ki sebb sé gi tár sa da lom tá mo ga tá sát a po li ti −
ka alá ren del nie, nem ze ti éle tük egyes te rü le te it se gít he ti más képp is. 

A po li ti kai tá mo ga tá sok ese té ben is ér vé nyes, hogy a pil la nat nyi ha tal mi ér de ke −
ken túl ál ta lá nos sza bá lyok ér vé nye sül je nek. Nem csak azért, mert a po li ti ka az em −
ber nem ze ti mi vol tá nak egyik lé nye ges ele me, ha nem azért is, mi vel egy nem ze ti ki −
sebb ség a po li ti ka ál ta lá nos nem ze ti di men zi ó ján túl sa já tos prob lé mák kal is szem−
besül.23

Itt is ér vé nyes az a té tel, hogy az egyes ma gyar or szá gi po li ti kai erők nek nem an −
nak alap ján kel le ne dön te ni ük a ki sebb vagy na gyobb tá mo ga tás ról, hogy sa ját po −
li ti kai szem pont ja ik sze rint ki nek gyen ge, il let ve rossz a ma gyar ság tel je sít mé nye,
ha nem az egyes cso por to kat, sőt ese ten ként az egyé ne ket is adott sá ga ik nak és kö −
zös sé gi be ágya zott sá gá nak meg fe le lő en segíthetnék.24 Pél dá ul a nem ze ti fo gyást
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ab ban a tár sa dal mi ré teg ben kell és le het meg ál lí ta ni, ame lyik ben zaj lik: az in ga do −
zók körében.25 A ma gyar ság tel je sít mény el ső ren dű mér cé je nem le het bár mely ma −
gyar or szá gi po li ti kai párt tá mo ga tá sa. (Az ilyen mér ce egyéb ként sem erő sí ti az in −
ga do zók ma gyar iden ti tá sát.) Ép pen a bi zony ta lan nem ze ti iden ti tá sú ki sebb sé gi ek
tar toz nak a leg gyen géb bek kö zé. Ha te hát ma gyar nak akar juk meg tar ta ni őket, ak −
kor más mér cé re van szük ség. 

A meg ol dást ke res ve tér jünk vis  sza egy pil la nat ra A Ma gyar Köz tár sa ság al kot -
má nyá hoz. Ha min den ki sebb sé gi ma gyar ra vo nat ko zik Ma gyar or szág al kot má nyos
kö te les sé ge, ak kor az in téz mény rend szer nek mind an  nyi uk szá má ra esé lyt kell biz −
to sí ta nia a ja vak hoz és le he tő sé gek hez. És nem csak for má lis, ha nem re á lis esélyt. 

Ugyan ak kor mind egyik ma gyar kor mány nak meg van nak a ma ga po li ti kai cél ki tű −
zé sei a ha tá ron tú li ma gya rok kal kap cso lat ban. De ha a ma gyar al kot mány nak a ha −
tá ro kon tú li ma gya rok kal fog lal ko zó sza ka sza az ös  szes ki sebb sé gi ma gyar ra ér vé −
nyes, ak kor a min den ko ri ma gyar or szá gi kor mány za ti po li ti ka nem je lent he ti azok ki −
re kesz té sét a tá mo ga tá sok kö ré ből, akik ép pen nem il le nek be le az adott kor mány
ak tu á lis tö rek vé se i be. S szö gez zük le: nem je lent he ti ezt a min den ko ri el len zé ki po −
li ti ka sem.

Min de nek előtt azért, mert az al kot mány, na gyon he lye sen, nem tesz kü lönb sé −
get ma gyar és ma gyar közt. Az ilyen kü lönb ség té tel a ma gya rok hol egyik, hol pe dig
má sik cso port ját re kesz te né ki a ma gyar al kot má nyos ság kö ré ből, ér té sük re ad va,
hogy az ép pen ak tu á lis ma gyar or szá gi po li ti kai több ség kép vi se lői csak csök ken tett
ér té kű ma gyar nak te kin ti őket, ha ma gyar nak te kin tik egy ál ta lán. Sőt, az is elő for −
dul hat, hogy a ki sebb sé gi ma gya rok egyes ré te gei se me lyik kor mány ide jén sem jut −
hat nak ér de mi tá mo ga tás hoz. 

Az egyes kor má nyok tá mo ga tá si pre fe ren ci ái nem utol só sor ban an nak alap ján
ala kul tak ki, hogy kit te kin te nek „meg fe le lő” ma gyar nak a ma gyar or szá gi kor mány −
za ti, il let ve el len zé ki cé lok el éré sé hez. Ed dig csak egy szű kebb cso port jött szá mí −
tás ba. Olyan sze mé lyek, akik nem ze ti iden ti tá sa szi lárd, s emel lett a ki sebb sé gi
köz élet ki emel ke dő kép vi se lői. Tő lük vár ha tó ugyan is olyan tel je sít mény, ami lyen a
kor mány za ti cé lok el éré sét le he tő vé te szi. Fel té te lez he tő, hogy ál ta luk moz gó sít ha −
tók má sok is, az ő ál lás pont ja ik, tet te ik ha tá sa vál hat je len tős sé.

Ez két ség kí vül így van. Az eli tek je len tő sé ge nyil ván va ló an ép pen tag ja ik át la gon
fe let ti tel je sít mé nyé ben rej lik. Ám ér té kük ből so kat el vesz is mert tu laj don sá guk, ne −
ve ze te sen, hogy a ren del ke zé sük re bo csá tott erő for rás ok egy ré szét sa ját bel ső har −
ca ik ra hasz nál ják, más ré szét pe dig – ha csak te he tik – töb ben nem a köz, ha nem
a ma guk hasz ná ra for dít ják. 

Mind eh hez dön tést kel le ne hoz ni a má so dik kér dés ben is, ame lyik ki ma radt az
al kot má nyo zás fo lya ma tá ból. Ar ról a rend sze re sen ta pasz talt di lem má ról van szó,
hogy a ma gyar or szá gi po li ti kai élet egyes cso port jai a ha tá ron tú li ma gya ro kat kí ván −
ják−e tá mo gat ni, vagy sa ját ma guk tá mo ga tá sát vár ják−e el tő lük po li ti kai konf lik tu −
sa ik ban, fő kép pen a vá lasz tá si kam pá nya ik so rán. 

Ezt a két célt gyak ran egy ként je le ní ti meg a po li ti kai pro pa gan da. A ki sebb sé gi
ma gya rok és per sze a ma gyar or szá gi ma gya rok is rend sze re sen azt a po li ti kai üze −
ne tet kap ják, hogy va la me lyik ma gyar or szá gi párt vá lasz tá si győ zel me a ma gyar ki −
sebb sé gek, sőt a nem zet fel emel ke dé sét, a má si ké pe dig a pusz tu lá sát je len ti. A
ki sebb ség nek ezért nem elég az or szá gá ban küz de nie a jo ga i ért, ha nem Ma gyar or −
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szá gon is har col nia kell a szá má ra pusz tu lást ho zók el len. A ki sebb sé gi ma gyar köz −
vé le mény je len tős ré szé ben nem csak az a kép ala kul ki, hogy a nem ze ti több ség gel
kell meg küz de nie meg ma ra dá sá ért, ha nem egy idő ben a ma gyar or szá gi po li ti ka szá −
mot te vő ré sze el len is har col nia kell. Min den kép pen le kell von nunk a kö vet kez te −
tést, hogy az ál lan dó két fron tos harc ké pe olyan el len fe lek kel, ame lyek egyen ként
is sok kal na gyobb erőt kép vi sel nek az egész ma gyar ki sebb ség nél, alig ha erő sí ti a
si ker hez fű zött re ményt. Kü lö nös kép pen a nem ze ti iden ti tá suk ban egyéb ként is bi −
zony ta la nok ban te remt het a ko ráb bi nál is erő sebb két sé ge ket. 

Ös  sze fog lal va, az igaz ki sebb sé gi ma gyar nak egy szer re kell har col nia a nem ze ti
több ség gel, a ma gyar po li ti ka egyik fe lé vel és az el té rő ér ték ren dű ki sebb sé gi ma −
gya rok kal. Mind eze ket ugyan is a ma gyar ki sebb ség, sőt az egész ma gyar nem zet
meg ma ra dá sá nak alap ve tő ve szély for rá sa ként je le ní ti meg a po li ti kai ide o ló gia. Te −
hát a konf lik tus lé nye gé nek be mu ta tá sa gyak ran nem áll meg az egyes irány za tok
ál tal kép vi selt cél ki tű zé sek bí rá la tá nál, ha nem pusz tu lást ho zó szub sztan ci á li san
ve szé lyes elem ként je le ní ti meg a más né ze tet val ló kat. Ők te hát nem pusz tán más
né ze tet val lók, ha nem a nem ze ti ki sebb ség pusz tu lá sá nak oko zói. A ma gyar po li ti −
kai el len fe lek el len ség ként tör té nő meg je le ní té se kü lö nö sen ha tá sos ott, ahol az
em be rek nem ze ti lé te amúgy is ve szé lyez te tett, so kak jö vő ké pe bi zony ta lan, s így
kü lö nö sen haj la mo sak a hely ze tek és az em be rek drá mai meg íté lé sé re. 

A po li ti kai konf lik tu sok ilyen meg je le ní té se csak egy cso port nak vál hat elő nyé re.
An nak, ame lyik a po li ti kai erő for rás ok kon cent rá lá sát, min den le het sé ges ha tal mi
po zí ció meg hó dí tá sát, s vé gül az egész rend szer cent ra li zá ci ó ját te kin ti cél já nak.
Csak hogy a szán dék si ke res meg va ló sí tá sa a ki sebb sé gi ma gya rok egy szá mot te vő
ré szét ki ve ti ma gá ból. Ha az egyes tár sa dal mi ré te gek vo nat ko zá sá ban csak egy
szer ve zet lé te zé sét en ge dé lye zi (fel szá mol va az ös  szes töb bit), ak kor az adott tár −
sa dal mi ré teg egyik ré szét alá ren de li a má sik nak. Ugyan ez tör té nik, ha a te le pü lé si
ön kor mány zat ok ban ve szí ti el sú lyát az el len zék, s egyet len szer ve zet ural ja őket vá −
lasz tá si cik lu sok hos  szú so rán ke resz tül. Le het ugyan a több ség ha tal má ra, a par −
la men ti de mok rá ci á ra hi vat koz ni, ám az egy ben a he lyi ki sebb ség ki szo rí tá sát je len −
ti a dön tés ho za tal ból, és en nek már sem mi kö ze sincs a de mok rá ci á hoz. Ha son ló
hely zet áll elő a saj tó, a kul tu rá lis in téz mé nyek sok szí nű sé gé nek fel szá mo lá sa kor.
Kor mány za ti rész vé tel ese tén pe dig a gaz da sá gi erő for rás ok egyet len köz pont ból
tör té nő el osz tá sa te rem ti meg a tá mo ga tá sok ból ki szo rí tot tak ré te gét. Az „ide á lis ví −
zió” az erő for rás ok tel jes köz pon to sí tá sá nak az a szint je, amely ben a ki sebb sé gek
tag ja i nak dön tő több sé gét a ha tal mi köz pont tól olyan mér té kű füg gő vi szony ba jut −
tat ja, amely ré vén min dig biz to sít ha tó mili táns rész vé tel ük a köz pont ál tal el ha tá ro −
zott po li ti kai ak ci ók ban. 

Csak hogy, amint ez ki de rül, a tel jes köz pon to sí tást nem le het meg va ló sí ta ni; és
ahol ide ig−órá ig si ke rül a ha ta lom erő tel jes cent ra li zá ci ó ja, ott sem jár a fen ti ered −
mén  nyel. Néz zük az oko kat.

A tel jes köz pon to sí tás több aka dály ba üt kö zik. S ezek közt csak az egyik az egy −
más tól ere de ti leg is el té rő irány za tok köz ti erő egyen súly. A po li ti kai pár tok egye sí té −
sé vel meg szűn tet he tő en nek a szer ve ze ti hát te re. Csak hogy a kü lön bö ző ség olyan
for mái erő söd nek meg ilyen kor, ame lyek már az előd pár tok ban is je len vol tak, de a
pár tok kö zöt ti küz de lem za ja el fed te azokat.26
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Az egyik a he lyi po li ti kai ha ta lom ból ere dő re gi o ná lis ha ta lom. Az ön kor mány za −
tok be fo lyá sá nak si ke res re gi o ná lis ös  sze kap cso lá sa olyan cse lek vé si te ret hoz lét −
re, ame lyik a ma gyar párt dön tés ho za ta lát or szá gos szin ten is be fo lyá sol hat ja. A ré −
gi ók sú lyát to vább erő sí tet te a re gi o ná lis ön kor mány zat ok meg szü le té se. 

A má so di kat az or szá gos po li ti ku sok kü lön fé le be fo lyá si öve ze tei ad ják. Kor −
mány za ti rész vé tel ese tén ez min de nek előtt a kor mány za ti po zí ci ó ik ból ere dő be fo −
lyá suk. El len zé ki po zí ci ó ban pe dig is mert sé gük ből, va la mint a par la men ti mun ka
egyes te rü le te i ben va ló is me re te ik ből ered. De az ön kor mány zat ok ban is bír hat nak
be fo lyás sal. A ma gyar vá ro sok pol gár mes te rei, mi vel a fe le lős sé gük konk rét kö zös −
ség hez kö tő dik, szem ben az el len zé ki ma gyar párt tal, ren del kez het nek olyan súl  lyal,
ame lyik el len zé ki hely zet ben nem le be csü len dő. 

Az el múlt vá lasz tá si idő szak ok ban nagy volt a sú lya a ma gyar tö meg szer ve ze tek
ve ze tő poszt ja i nak is.27 Má ra so kak szá má ra vi lá gos sá vált, hogy kor po ra tív kö tő dé −
se ik nem tet tek jót e szer ve ze tek tu laj don kép pe ni cél ja i nak és fel ada tá nak. 

A po li ti kai ver seny

Az al kot má nyos egyet ér tés ed dig fel vá zolt mo dell je kap csán ok kal me rül het fel a
kér dés, hogy van−e egy ál ta lán he lye ben ne a po li ti kai ver seny nek. Ha nin csen, ak −
kor a tel jes kon szen zus igé nye min den bi zon  nyal mű kö dés kép te len né ten né a rend −
szert. De az al kot má nyos egyet ér tés az al kot má nyos de mok rá ci ák egyi ké ben sem
ik tat ja ki a po li ti kai ver senyt, ha nem csak kor lá toz za. Ki je lö li a po li ti kai élet ama te −
rét, amely ben az egyet ér tés a ve zér lő elv, va la mint azt, amely ben a több ség tá mo −
ga tá sá nak meg szer zé sé ért foly ta tott ver seny fo lyik. A két tér köl csö nö sen kor lá toz −
za, de egy ben ki is egé szí ti egy mást. Ép pen ezért vá laszt ja el egyet ér tés sel egy más −
tól és ha tá rol ja kö rül őket a po li ti kai kö zös ség.
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lál koz ha tunk Tho mas Scan lon ki vá ló mun ká já ban (lásd Scanlon, Tho mas M.: Szer ződé s −
e le mé let és ha szon el vű ség. In Huo ransz ky Fe renc (szerk.): Mo dern po li ti kai fi lo zó fia. Bu −
da pest, Osi ris Kiadó–Láthatatlan Kol lé gi um, 1998, 35–57. p.). Ugyan ak kor, amíg nor ma −
tív alap elv ük a hasz nos ság ma rad, az egyes sza bá lyok ér vé nyé nek és meg tar tá sá nak vég −
ső mér cé je is tár sa dal mi hasz nos sá guk ban rej lik. Ha te hát az adott sza bály nem tű nik
hasz nos nak, ak kor fel cse rél he tő, sőt fel is cse ré len dő.

3. A szer ző dés alap ve tő fel té te le a fe lek ál tal kö zö sen el fo ga dott, il let ve két ség be nem von −
ha tó sza bá lyok rend je. Uo. 

4. A ki sebb sé gek kö ré ben ér zé kel he tő volt az ilyen tö rek vés a ket tős nép sza va zást kö ve tő
idő szak ban.

5. Az 1990−es vá lasz tá sok óta több ször meg je lent az ilyen szán dék.
6. Ez már a múlt szá zad het ve nes és nyolc va nas éve i nek té má ja volt. Lásd pél dá ul Jürgen

Haber mas írá sa it, pl. Habermas, Jürgen: The o rie des kom mu ni ka ti ven Handelns. 2. Band.
Frank furt am Ma in, Edi ti on Suhrkamp, 1981, 566–567. p. 
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7. A mos ta ni nál is sú lyo sabb volt a hely zet a ki lenc ve nes évek ele jén, ami kor az ál la mi rá −
dió és te le ví zió még do mi náns po zí ci ó ban volt. A ma gán csa tor nák meg je le né se lé nye gi −
leg nem vál to zta tott raj ta, csak mér sé kel te a fe nye ge tést, ugyan is a ma gán csa tor nák
több sé ge vaj mi ke ve set fog lal ko zik a ma gyar ki sebb sé gek kel.

8. Ez több, el té rő pár tok ál tal al ko tott ma gyar or szá gi kor mány zat ide jén is meg je lent.
9. Ez az ér dek el vű nem ze ti iden ti tás ös  sze kap cso lá sa az ér zel mi kö tő dé se ken ala pu ló val.

Csak hogy a nem ze ti iden ti tás töb bi ele me ki ma rad be lő le.
10. Eh hez azon ban – amint azt ko rább meg je gyez tük – nem ze ti iden ti tá su kat meg kel le ne

sza ba dí ta ni kri ti kai ele me i től. 
11. Ne ve ze te sen a vár ha tó gaz da sá gi előny, hi szen így nem csak a ki sebb szlo vá ki ai pi a con,

ha nem egy ben a na gyobb magy a ror szá gin is ta lál hat mun kát a szlo vá ki ai ma gyar. 
12. Ezt a je len sé get le het meg fi gyel ni pél dá ul a Po zsony kör nyé ki ma gyar te le pü lé se ken.
13. Kö vet ke zés kép pen a nem ze ti iden ti tás nak is le het mo rál pszi cho ló gi á ja.
14. Ami re tö re ked het, s tö re ked nie kell, az a tá mo ga tás for mák s oda íté lé sük olyan rend sze −

re, ame lyik nem áll a po li ti ka do mi nan ci á ja alatt, az érin tett tár sa dal mi ré teg szer ve ze −
tei ké szí tik elő a dön tés ho za talt, ugyan ak kor a vég ső dön tés ma gyar or szá gi szerv ke zé −
ben ma rad, le he tő vé té ve az eset leg szük sé ges nek mu tat ko zó kor rek ci ót. A ki írás a ki −
sebb sé gi tár sa dal mi élet adott te rü le té nek sa já tos sá gai alap ján tör té nik, el kü lö nít ve
egy más tól az adott te rü let egyes re le váns ré sze it, ami meg je le nik a pá lyá za tok tí pu sa i −
ban, és a pá lyáz ha tó for rá sok el kü lö ní tett cso mag ja i ban. 

15. Ha mind ket tőt sze ret nék, ak kor vi szont cél sze rű ma gyar is ko lá ba írat ni uk gyer me ke i ket,
ahol egyéb ként a több sé gi nem zet nyel vét is meg ta nul ják, vi szont a szlo vák, a ro mán
stb. is ko lá ban nem ta nul ják meg a stan dard ma gyart. 

16. Er re szá mos pél dát lát hat tunk szin te va la men  nyi ma gyar ki sebb ség kép vi se lői ré szé ről
a ma gyar or szá gi vá lasz tá si kam pá nyok so rán. Elő ször már 1990−ben, az el ső de mok ra −
ti kus vá lasz tás előt ti kam pány ban. 

17. Ezt az ál lás pon tot kép vi se li Brian Walker. Vö. Walker, Brian: Plu ral Cultures, Con tes ted
Territories. A Cri ti que of Kymlicka. Cana di an Jo ur nal of Poli ti cal Science, Vol. 30 (1997)
No. 2, 211–234. p.

18. Max Weber nem csak ar ra mu tat rá, hogy a nem zet mind egyik is mert meg ha tá ro zá sa alól
lé te zik ki vé tel, ha nem ar ra is, hogy a na ci o na liz mus nak több ele me van, és ezek je len −
tő sé ge ese ten ként vál to zó. Te hát Weber meg ál la pí tá sa kap csán ál lít hat juk, hogy egyi −
kük sem te kint he tő a nem zet elő fel té tel ének, az az egyik elem hi á nya sem je lent olyan
hely ze tet, amely ben ne szü let het ne nem zet. To váb bá Weber sze rint a te rü let alap ve tő −
en az ér té kek kö ré be tar to zik, ezért nem elég le ír ni a nem zet tag ja i nak em pi ri kus kva li −
tá sa it an nak meg ál la pí tá sá hoz, hogy ki szá mít a nem zet tag já nak. Egyes cso por tok kö −
ré ben a szo li da ri tás sa já tos for má ja ala kul ki, de ab ban nincs ma ra dék ta lan egyet ér tés,
hogy mi ből is áll ös  sze az ef fé le szo li da ri tás. Lásd Weber, Max: The nation. In
Hutchinson, John – Smith, Antho ny D. (eds.): Nationalism. Ox ford – New York, Ox ford
Uni ver si ty Press, 1994, 22. p. Kö vet ke zés kép pen mind egyik gyak ran han goz ta tott szo −
li da ri tás elem alól lé tez het ki vé tel. 

19. Claus Offe a ho mo ge ni tás és a sok fé le ség di lem má ja ként fo gal maz za meg az al kot má −
nyos de mok rá cia egyik kér dé sét. Sze rin te cso port jo gok ese tén a cso port sok szí nű sé gé −
nek konk rét jel le gét kell fi gye lem be ven ni, ez azon ban a cso por tok sok fé le sé ge mi att
bom laszt ja a po li ti kai kö zös ség egy sé gét. Vö. Offe, Claus: „Homogenity” and Con sti tu −
ti o nal Democracy. Coping with Iden ti ty Con flicts through Group Rights. Jo ur nal of Poli ti -
cal Philosophy, Vol. 6 (1998) No. 2, 139. p.

20. A fo ga lom azt a star té gi át je lö li, ame lyik ré vén má sok költ sé gén kí ván ják vi tet ni ma gu −
kat egye sek. A stra té gia ter je dé se fo ko za to san azo kat is demotiválja, akik az uta zás
költ sé ge it tisz tes ség gel áll ták. A prob lé má nak két meg ol dá sa van, vagy a stra té gia fel −
adá sa, il let ve al kal ma zá sá nak meg aka dá lyo zá sa, vagy pe dig a rend szer ös  sze om lá sa. 
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21. Bhik hu Parekh az egyén és a kö zös ség köz ti köl csö nös fe le lős sé get, s az egy más irán −
ti el kö te le zett sé get hang sú lyoz za a több kul tú rá jú tár sa da lom ban lé te ző cso por tok vo nat −
ko zá sá ban. Vö. Parekh, Bhikhu: Defi ning nati o nal iden ti ty in a mun ti cul tu ral society. In
Mortimer, Edward (ed.): Peop le Nati on & State. Lon don – New York, I. B. Tau ris
Publishers, 1999, 68–70. p.

22. David Mil ler sze rint le het sé ges a kü lön fé le nem ze ti és egyéb cso port iden ti tá sok együtt −
lé te zé se, sőt össz hang juk is ki ala kít ha tó. Eh hez azon ban sa já tos jo gok és in téz mé nyek
kel le nek. Lásd Mil ler, David: On Nationality. Ox ford, Cla ren don Press, 1995, 153. p.
Sze rin tünk az elv nek ér vé nye sít he tő nek kell len nie a ki sebb sé gen be lül is. Fő ként, ha a
ki sebb ség ugyan ezt vár ja el a nem ze ti több ség től.

23. Az egyé ni au to nó mia és a sza bad vá lasz tás el vé re épü lő as  szo ci á ció ad ta szer ve ze ti
rend a ki sebb sé gek kö ré ben is sok kal ha té ko nyabb, mint a cent ra li zált. A ki sebb ség nek
le he tő vé kell ten nie, hogy sa ját ma gán be lül is lé tez hes se nek ki sebb sé gek. Veit Bader
az így ki ala ku ló as  szo ci a tív de mok rá ci át jobb és egy ben ered mé nye sebb meg ol dás nak
te kin ti. Lásd Bader, Veit: Asso ci a ti ve democ ra cy and mino ri ti es wit hin minorities. In
Eisenberg, Avi ga il – Spinner−Halev, Jeff: Mino ri ti es wit hin Minorities. Camb rid ge, Camb −
rid ge Uni ver si ty Press, 2005, 319–322. p.

24. A nem ze ti iden ti tás nak az is fon tos kér dé se, hogy men  nyi re fo gad ja el az adott egy ént
a cso port. Lásd Kis Já nos: Túl a nem zet ál la mon. In uő: Az ál lam sem le ges sé ge. Bu da −
pest, At lan tisz Ki adó, 1998, 140–142. p.

25. A nem ze ti iden ti tás vá laszt ha tó, még ha a vá lasz tás le mon dá sok kal já ró fo lya mat is.
Ugyan ak kor az egyé ni vá lasz tást a cso port ál tal kí nált fel té te lek is je len tő sen be fo lyá −
sol ják. Lásd Song, Miri: Choos ing Ethnic Identity. Camb rid ge, Poli ty Press, 2003,
40–41. p.

26. Ugyan ak kor meg kell em lí te ni azt a tár sa da lom szer ve ző mun kát, amit a rend szer vál tás
utá ni el ső idő szak ban a po li ti kai szer ve zet el vég zett. Kán tor Zol tán az RMDSZ sze re pét
a kö vet ke ző kép pen jel le mez te: „Kis túl zás sal azt is ál lít hat juk, hogy a nem zet (nem ze ti
ki sebb ség) ha tá rai ad dig tar ta nak, amed dig in téz mény rend sze re el ér” (Kán tor Zol tán: A
nem ze ti iden ti tást for má ló in téz mény rend sze rek. In Fedi nec Csil la (szerk.): Tár sa dal mi
ön is me ret és nem ze ti ön azo nos ság Kö zép-Eu ró pá ban. Bu da pest, Te le ki Lász ló Ala pít −
vány, 2002, 186. p.). Sze rin tünk azon ban az in téz mény rend szer ha tá rai a ha té kony sá −
gá tól is függ nek. Az pe dig nem utol só sor ban an nak függ vé nye, hogy az egyes in téz mé −
nyek men  nyi re mű köd nek ere de ti ren del te té sük nek meg fe le lő en, avagy men  nyi re vál nak
a po li ti ka szol gá ló lá nyá vá, töb bek közt a ki sebb sé gen be lü li po li ti kai har cok esz kö zé vé,
tu laj don kép pe ni fel ada ta ik ro vá sá ra. 

27. Szlo vá ki á ban min de nek előtt a Cse ma dok és a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet −
sé gé nek ve ze tői vál tak gyak ran par la men ti kép vi se lők ké, va la mint va la me lyik ma gyar
párt szű kebb ve ze té sé nek tag já vá. Min de nek előtt az adott szer ve zet moz gó sí tó ere jé nek
tu laj do ní tot tak ak ko ra je len tő sé get párt kö rök ben, hogy ve ze tő ik kép vi se lői hely hez jut −
hat tak, s be ke rül het tek a párt leg fel ső ve ze té sé be. Ez a be fo lyá si öve zet má ra so kat ve −
szí tett je len tős sé gé ből. A két nagy tö meg szer ve zet ugyan is át ala kult az el múlt évek ben.
A Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé ge el moz dult a szak mai szer ve zet irá nyá ba,
a Cse ma dok szer ve ze ti struk tú rá ja pe dig de cent ra li zá ló dott, a köz pon ti ve ze tés ha tal ma
csök kent. Ugyan ak kor a ko ráb bi kor po ra tiz mus is mét lő dő vál sá gok ba so dor ta a két szer −
ve ze tet és gyen gült po li ti kai moz gó sí tó ké pes sé gük. A pár tok egye sü lé sét kö ve tő en pe −
dig szük ség sem volt rá juk. Nem is na gyon kap tak ilyen fel ada tot, s po li ti kai fi nan szí ro −
zá suk is ab ba ma radt. A hely zet nek ha ma ro san ha tal mi kö vet kez mé nyei is let tek, leg fel −
sőbb ve ze tő jük ma már nem lesz par la men ti kép vi se lő. A sza bály for dít va is ér vé nyes és
a moz gó sí tó sze rep kör ük vál to zá sát jel zi, el nö ke ik nem a par la men ti kép vi se lők kö zül
ke rül nek ki, mint ko ráb ban.
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LÁSZ LÓ ÖLLÖS

THE NATI O NAL FIGHT AND SUP PORT IN THE HUN GA RI AN POLI CY OF HUN GA RI AN PEOP LE

The inter nal poli tics led with over−the−border Hun ga ri ans even in 1990, that is
during the first free elec ti ons appe a red in Hun ga ry. Although, the appe a ran ce
of mino ri ty Hun ga ri ans whose nati o nal living was endangered, in the Hun ga ri −
an elec ti on cam pa ign even enlar ged argu ment sys tem of elec to ral fig hting for
poli ti cal power with one prob le ma tic element. With and through them the Hun −
ga ri an poli ti cal par ti es argu ed not only for their support, but also aga inst their
Hun ga ri an poli ti cal oppo nents pro cla i med the rema i ning and ris ing of the enti −
re Hun ga ri an nation, that on the basis of the cam pa ign’s sug ges ti on was
endan ge red by the poli ti cal opponent.
The study ana ly ses the Hun ga ri an poli tics of Hun ga ri an people, and/or in the
elec ti on cam pa ign how the situ a ti on of mino ri ty Hun ga ri ans is used by cer ta in
persons.
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