
em könnyû a Ko runk szá má ra össze-
fog lal ni azt, amit egy négy száz ol -
da las, 2016-ban meg je lent könyv -

ben már megírtam.1 No ha ezt a tu do má nyos
igé nyû, láb jegy ze tek kel el lá tott me mo árt
2017-ban több er dé lyi vá ros ban is be mu tat -
tam, és elõ adá sa i mat a kö zön ség ked ve zõ en
fo gad ta, ta lán több em ber hez jut el és az 
el szállt szó nál ma ra dan dóbb ta nul sá go kat
kí nál e nagy múl tú fo lyó irat ban szól ni az
er dé lyi ma gyar köz vé le mény hez.

Az 1989–90-es rend szer vál to zás sal a ma -
gyar tör té nel met – tu da tunk sze rint – szin -
te vé gig kí sé rõ bal sors meg eny hül ni lát -
szott, de ah hoz, hogy az új vi lág tör té nel mi
kor szak kí nál ta le he tõ sé gek kel a nem zet él -
ni tud jon, el kel lett ke rül ni a bal íté le tek
csap dá ját: az elv te len al kal maz ko dást (ami
a kom mu nis ta kor szak kül po li ti ká ját jel le -
mez te) és a szom szé dok kal szem ben esély -
te len és csak ká ro kat oko zó el len sé ges ke -
dést, nem is be szél ve a tûz zel ját szás fe le -
lõt len sé gé rõl.

Mint a vá lasz tá so kon mér sé kelt gyõ zel -
met ara tó Ma gyar De mok ra ta Fó rum kül -
ügyi bi zott sá gá nak ve ze tõ je, majd An tall
Jó zsef kor mány fõ bi zal má ból a kül ügy mi -
nisz te ri ál lás be töl tõ je föl kel lett ten nem
ma gam nak a kér dést: a sza bad dá vált Kö -
zép-Eu ró pá ban le het sé ges lesz-e õszin te és
tar tós ki en gesz te lõ dés és szo ros együtt mû - 2019/12
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kö dés azok kal a szom szé dok kal, aki ket 1919 óta a „ma gyar revans” kí sér -
te te nyug ta la ní tott, s el len szer ként a hoz zá juk csa tolt ma gyar ki sebb sé -
ge ket szisz te ma ti ku san ül dö zõ po li ti kát, egy faj ta csön des (idõn ként nyílt)
„et ni kai tisz to ga tást” foly tat tak. A szov jet csat lós sze rep bõl a de mok ra ti -
kus vi lág ba in teg rá ló dás nál is ne he zebb volt meg va ló sí ta ni a ket tõs célt:
ba rá ti vi szony az összes szom szé dos or szág gal, ugyan ak kor tá mo gat ni,
elõ moz dí ta ni a Kár pát-me den ce ma gyar ki sebb sé ge i nek küz del mét a jog -
egyen lõ ség ért és kö zös sé gük jö võ jé ért, an nak leg biz to sabb esz kö zé ért, az
au to nó mi á ért. Ezt a tö rek vést ne vez tem köny vem ben a tri a no ni tra u ma
or vos lá sá ra tett kí sér let nek.

E cél el éré sét nem csak leg több szom szé dunk el len ál lá sa, a tör té ne lem
so rán adott és ka pott se bek tet ték igen ne héz zé, ha nem a külhatalmak bi -
zal mat lan sá ga is. Ma gya ror szá got az igaz ság ta lan tri a no ni ha tá rok meg -
vál toz ta tá sá ra irá nyu ló po li ti ká ja tet te a má so dik vi lág há bo rú ban a ná ci
Né met or szág szö vet sé ge sé vé és egy ben ál do za tá vá és sú lyo san fe le lõs sé
fél mil lió zsi dó szár ma zá sú pol gá ra ha lá lá ért. Ezt a ter het az 1956-os for -
ra da lom és a kom mu nis ta rend sze rek le bon tá sá ban vitt út tö rõ sze rep
sem tud ta tel je sen fe led tet ni. A ma gyar ki sebb sé gek jo ga i ért foly ta tott
küz del met nem volt ne héz ir re den tiz mus nak, a fenn ál ló ha tá rok meg vál -
toz ta tá sá ra irá nyu ló szán dék nak be ál lí ta ni. A köz vé le ke dés sel el len tét -
ben nem könnyí tet te, in kább ne he zí tet te a ma gyar kül po li ti kát a két vi -
lág há bo rú ban szü le tett há rom szom szé dunk, a Szov jet unió, Ju go szlá via
és Cseh szlo vá kia föl bom lá sa. A vé res bal ká ni há bo rúk lé té ben fe nye get -
ték a Szer bi á hoz tar to zó Vaj da ság ban élõ ma gyar kö zös sé get, a nyu ga ti
de mok rá ci á kat pe dig szem be for dí tot ták a sze pa ra tiz mus nak be ál lít ha tó
tö rek vé sek kel.

An tall mi nisz ter el nök sze mé lye, kül- és bel po li ti ká ja még is ki vív ta a
vi lág ak ko ri ve ze tõ i nek az el is me ré sét és tisz te le tét. Hon nan eredt a ha -
tá ron tú li ma gya rok iránt ta nú sí tott ki emelt fi gyel me, ami ért õt meg nem
ér tõ hon fi tár sai „lel ki ir re den tá nak” nevezték?2 An tall na gyon jól is mer -
te a ve lünk szom szé dos or szá gok tör té nel mét és bel sõ vi szo nya it is. 
A Tri a non után szü le tett el sõ nem ze dék – akár a ma ra dék ha zá ban élt,
akár el sza kít va – szin te ugyan úgy át érez te az igaz ság ta lan dön tés min den
sú lyát, mint szü lei, s ezt csak fel erõ sí tet te a te rü le ti re ví zió át me ne ti si -
ke re, majd a vissza ke rült te rü le tek új bó li el ve szí té se. Az ol vas má nyok
mel lett a sze mé lyes ta pasz ta la tok is hoz zá já rul tak ah hoz, hogy An tall a
ha tá ra in kon túl ra ke rült ma gyar ság sor sát oly mé lyen át érez te. Még gyer -
mek ként, de már fo gé ko nyan járt szü le i vel az 1938 után vissza tért ma -
gyar lak ta vi dé ke ken, édes ap ja pe dig kor mány biz tos ként fog lal ko zott Kár -
pát al já val és a vissza nem ke rült te rü le tek rõl hoz zánk me ne kü lõk kel.
An tall 1989 vé res ka rá cso nyán ju tott el új ra Er dély be, már az MDF
elnökeként,3 Sza bad ká ra pe dig 1991 ko ra õszén, köz vet le nül a dél szláv
há bo rú ki tö ré se elõtt. (Ké szült Dunaszerdahelyre is, aho vá õsi csa lá di
szá lak fûz ték, de az aka ra tunk el le né re rom ló szlovák–magyar vi szony
mi att er re nem ke rült sor.) A szom szé di kap cso la to kat azon ban nem csu -
pán az anya or szág tól el sza kí tott ma gyar ság priz má ján ke resz tül lát ta.
Kos suth La jos, Sza bó De zsõ, Baj csy -Zsi linsz ky End re, Né meth Lász ló és96
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Bibó Ist ván (az utób bi sze mé lyes ba rát ja volt) írá sai és gon do la tai nyo -
mán An tall is iga zi du nai pat ri ó ta volt, aki azt re mél te, hogy a kö zös ne -
héz sors ta nul sá ga ként Kö zép-Eu ró pá ban az együtt mû kö dés szük sé ges -
sé ge erõ sebb lesz a szom széd el len szö vet ke zõ kis an tant men ta li tás nál és
a ki sebb sé ge ket el nyo mó po li ti ká nál. Ta nul má nya im és ta pasz ta la ta im
nyo mán az én fel fo gá som ez zel azo nos volt.

Ha mis az ál lí tás, hogy lé te zett va la mi fé le „An tall-dokt rí na”, amely a
kül po li ti kát alá ren del te a ma gyar ki sebb sé gek akár ir re á lis igé nye i nek. 
A va ló ság ban össz han got al ko tott a hár mas cél: mi elõb bi tag ság a nyu -
ga ti in teg rá ció két in téz mé nyé ben (a NA TO és az Eu ró pai Kö zös ség),
szo ros együtt mû kö dés a szom szé dok kal, va la mint a ki sebb sé gi jo go kért
tör té nõ ki ál lás, a ha tá ra in kon kí vül re ke rült ma gyar kö zös sé gek fenn -
ma ra dá sát és jo ga ik ér vé nye sí té sét szol gá ló lé pé sek po li ti ká ja. A kö zép-
eu ró pai szo li da ri tás meg ke rül he tet len ele me és egy ben fel té te le volt a
nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i nak biz to sí tá sa. E cél meg va ló sí tá sá hoz nyil -
ván va ló an jobb esélyt kínál(t), ha jó vi szony áll fönn Ma gyar or szág és
szom szé dai kö zött, az utób bi hoz pe dig az ösz tön zést, sõt a nél kü löz he -
tet len nyo mást csak a nyu ga ti kor má nyok és köz vé le mény ük tá mo ga tá -
sa nyújt hat ta.

Tör té nel münk egyik leg fon to sabb ta nul sá ga a kö zép-eu ró pai né pek
sors kö zös sé ge, egy más ra utalt sá ga, a füg get len sé gü ket fe nye ge tõ nagy ha -
tal mak kal szem be ni kö zös föl lé pés szük sé ges sé ge. No ha a múlt gya kor la -
tá ban ez mint po li ti ka rit kán, in kább csak tö re dé ke sen ér vé nye sült, a ma -
gyar po li ti kai gon dol ko dás ban Wes se lé nyi tõl Kos sut hon át Bibó Ist vá nig ez
az egyik leg erõ sebb tradíció.4 (Mind a né me tek és az oro szok kö zött élõ né -
pek, mind a Nyu gat igen nagy árat fi ze tett a dik tá to rok kal, Hit ler rel és
Sztá lin nal szem be ni en ge dé keny ség és az elv te len együtt mû kö dés po li ti -
ká já ért.) 1990-ben úgy tûnt, hogy va la mennyi ma gyar po li ti kai erõ en nek
tu da tá ban val lot ta, hogy „Du ná nak, Oltnak egy a hang ja”. Az An tall-kor -
mány ge rin cét adó Ma gyar De mok ra ta Fó rum tör té nész és iro dal már ve ze -
tõ i nek, sõt tag sá ga jó ré szé nek is po li ti kai hit val lá sa volt ez a gon do lat. 

Az Eu ró pa kö zép sõ és ke le ti ré szén egy más mel lett, sok eset ben egy -
mást át fed ve, ke ver ten élõ né pek és et ni kai szi ge tek bé kés és har mo ni kus
együtt élé se Eu ró pa bé ké jé hez és biz ton sá gá hoz el en ged he tet len. A nem -
zet ál lam ként vi sel ke dõ több nem ze ti sé gû or szá gok ban a ki sebb ség ben lé -
võ nép cso port ok azon ban kö zel két év szá za da lé tük ben ér zik ma gu kat 
fe nye get ve, mert nem csak alap ve tõ jo ga i kat sér tet ték meg rend sze re sen,
de ál lan dó ak fe jük fe lett le be gett és le beg az el ûze tés, a nép ir tás és az
erõ sza kos asszi mi lá ció Damoklész-kardja.5 Az 1919-ben szü le tett ki sebb -
ség vé del mi egyez mé nyek e ve szé lyek el há rí tá sá ra jöt tek lét re, de cél ju kat
csak kis mér ték ben ér ték el. A II. vi lág há bo rú után a gyõz tes ha tal mak –
erõ sen vi tat ha tó ér ve lés sel – el ej tet ték ezt a meg ol dást, sõt több mil lió
nem ze ti ki sebb ség hez tar to zó sze mélyt aka ra ta el le né re ere de ti la kó he -
lyé rõl más or szág ba te le pí tet tek. Az ún. szo ci a liz mus év ti ze de i ben bel sõ
te le pí té sek kel, az ipa ro sí tás sal szá mos tér ség nem ze ti sé gi össze té tel ét, 
a vá ro sok et ni kai ké pét meg vál toz tat ták, mi köz ben a tel jes po li ti kai jog -
fosz tott ság kö vet kez té ben a kár val lot tak még til ta koz ni sem tud tak.
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Mind ez erõ sen érin tet te a szom szé dos or szá gok hoz csa tolt ma gya ro kat.
Õk a rend szer vál to zás tól hely ze tük ra di ká lis meg vál to zá sát remélték.6

Az ural ko dó több sé gi nem ze tek so vi niz mus tól fer tõ zött ré sze vi szont –
asszi mi lá lós tö rek vé sei meg hi ú su lá sá tól tart va – a ma gyar re vi zi o niz mus
mu mu sá val kezd te ijeszt get ni sa ját né pét és a kül vi lá got. Pe dig az An tall-
kor mány prog ram ja vi lá go san és min den jó hi sze mû meg fi gye lõ szá má ra
meg nyug ta tó mó don fek tet te le Ma gyar or szág szom széd sá gi po li ti ká já -
nak alap el ve it. „A kö zép- és ke let-eu ró pai vál to zá sok ke zünk be ad ták a
nagy le he tõ sé get, hogy meg szün tes sük vagy leg alább je len tõ sen eny hít -
sük az itt élõ né pe ket rég óta szem be for dí tó ellentéteket… Bí zunk ab ban,
hogy egyet len szom szé dunk nak sem lesz szük sé ge a jö võ ben a ma gyar -
ság ra mint össze tar tó el len ség kép re. Az össz eu ró pai együtt mû kö dés ve -
le já ró ja az in ten zív re gi o ná lis együtt mû kö dés, er re tö rek szünk va la -
mennyi szom szé dunk kal. A fö de rá ció fe lé ha la dó Eu ró pá ban ugyan ak kor
ép pen a regionalizmus biz to sít hat ja a nem ze ti sa já tos sá gok megõrzését…
Ki sebb sé gi po li ti kánk fõ cél ja az em be ri jo gok, s eze ken be lül a ki sebb sé -
gek jo ga i nak ér vény re jut ta tá sa ha tá ra in kon kí vül és ha tá ra in kon be lül
egy aránt. Te kin tet tel ar ra, hogy a ma gyar ság egy har ma da ha tá ra in kon kí -
vül él, a ma gyar ál lam nak kü lön le ges fe le lõs sé ge a ma gyar nem zet mint
kul tu rá lis és et ni kai kö zös ség meg ma ra dá sá nak tá mo ga tá sa min de nütt.
Ezért ál lunk ki – a fenn ál ló nem zet kö zi szer zõ dé sek tisz te let ben tar tá sá -
val, azok szel le mé ben – a ha tá ra in kon kí vül élõ ma gyar kö zös sé gek ön -
ren del ke zé si jo gá nak meg tar tá sa mel lett, a szom széd ál la mok kor má nya -
i nak ki nyil vá ní tott ígé re te i vel is összhangban.”7

1990 és a dél szláv vál ság 1991. õszi ki bon ta ko zá sa kö zött a nem zet kö zi
kö zeg ki sebb ség vé del mi tö rek vé se ink szá má ra ked ve zõ volt. A Hel sin ki
Zá ró ok má nyon ala pu ló Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Ér te kez let
(EBEÉ) 1990-ben és 1991-ben olyan aján lá so kat fo ga dott el, ame lyek nek
tel jes kö rû ér vé nye sü lé se je len tõs mér ték ben ja ví tot ta vol na az eu ró pai
nem ze ti ki sebb sé gek hely ze tét. Az óta azon ban sem a várt kö te le zõ ér vé nyû
nem zet kö zi sza bá lyo zás nem jött lét re, sem az egyes or szá gok bel sõ jog -
rend je és min den na pi gya kor la ta nem ér te el azt a szin tet, amit a rend szer -
vál to zás fel eme lõ lég kör ében ha ma ro san meg va ló sul ni reméltünk.8

A szom szé dos or szá gok ve ze té sé vel a sze mé lyes kap cso lat fel vé tel re
kül ügy mi nisz te ri szin ten már 1990 nyár vé gé ig sor ke rült, még pe dig
Bécs után Belgrád–Zágráb, majd Prága–Pozsony sor rend ben. A ha son ló
gon dol ko dá sú „új” po li ti ku sok meg ér tet ték egy mást, kö zöt tük tar tós, a
hi va ta li idõn túl mu ta tó ba rát ság jött lét re, s ez ki ha tott az ál lam kö zi vi -
szony ra is. Már 1990 õszén lát ha tó volt azon ban, hogy a je len tõs ma gyar
la kos ság gal bí ró szom szé da ink, ügyet sem vet ve az EBEÉ 1990-ben Kop -
pen há gá ban meg ho zott aján lá sa i ra, nem haj lan dó ak mél tá nyol ni ma gyar
nem ze ti sé gû ál lam pol gá ra ik nyelv hasz ná la ti és kul tu rá lis kö ve te lé se it,
az au to nó mia gon do la ta pe dig sze mük ben vö rös posz tó. A mul ti la te rá lis
fó ru mok ak kor még ki emelt fi gyel met for dí tot tak a ki sebb sé gi jo gok ra, de
Havel és né hány fel vi lá go sul tan gon dol ko dó szlo vák po li ti kus nem tud -
ta ma gá val ra gad ni a szlo vá kok több sé gét, Ro má ni á ban pe dig Te mes vár
szel le mét le gyõz ték a ma ros vá sár he lyi ma gyar el le nes erõ szak ki agya lói98
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és vég re haj tói. A ma gyar kor mány kez det tõl fog va hang sú lyoz ta, hogy
nem kí ván a ha tá ron tú li ma gya rok he lyett be szél ni, de ha tá ro zot tan tá -
mo gat ja a po li ti kai párt ja ik és más in téz mé nye ik ál tal meg fo gal ma zott, a
de mok rá cia el ve i vel, va la mint a nem zet kö zi nor mák kal és gya kor lat tal
össz hang ban ál ló cél ja ik meg va ló su lá sát. Meg egye zés re, „ki egye zés re”
nem Ma gyar or szág és a szom szé dos több sé gi nem ze tek kö zött volt (és
van) szük ség, ha nem eme nem ze tek és ma gyar ki sebb sé ge ik kö zött. Har -
minc év ta pasz ta la ta azt mu tat ja, hogy még a leg jobb kor mány kö zi vi -
szony is csak sze rény mér ték ben ja vít ja az adott ma gyar ki sebb ség hely -
ze tét. Töb bet te het ne a nem zet kö zi kö zös ség, ha kö vet ke ze te sen ki áll na
a ki sebb sé gek jo gai mel lett, mert bel sõ fel is me rés bõl ne he zen szü le tik
meg egy új Dél-Ti rol vagy egy ke le ti Svájc.

Re ményt kí nált a ki sebb sé gi jo gok ko di fi ká lá sá ra és kö te le zõ nem zet kö -
zi nor má vá té te lé re az eu ró pai de mok rá ci ák kö zös sé ge, a strassbourgi szék -
he lyû Eu ró pa Ta nács. A hosszú va jú dás után csak sze rény el vá rá so kat tar -
tal ma zó, 1994-ben el fo ga dott, de csak az év ti zed vé gén élet be lé põ Ki sebb -
ség vé del mi Ke ret egyez mény nél ígé re te sebb volt az új ta gok fel vé te li fo lya -
ma ta, az az elv, hogy a de mok rá cia egyik alap fel té te le a ki sebb sé gek jo ga i -
nak biz to sí tá sa. A je lent ke zõ ál la mo kat eb bõl a szem pont ból is gon dos
vizs gá lat nak ve tet ték alá, s ez re ményt nyúj tott a szlo vá ki ai és ro má ni ai
ma gyar ki sebb ség sé rel me i nek or vos lá sá ra. Ma gyar or szág az érin tett ma -
gyar kö zös sé gek ek kor meg fo gal ma zott tö rek vé se it erõ tel je sen tá mo gat ta.
Az 1992-ben tár gya lá sos úton fel bom ló Cseh szlo vá kia két utód ál la má nak
új ra kel lett fo lya mod nia a fel vé tel ért, így ref lek tor fény be ke rült a Mečiar-
kormány ma gyar el le nes po li ti ká ja. Ma gya ror szág nak nem az volt a cél ja,
hogy meg vé tóz za észa ki szom széd ja fel vé tel ét, ha nem az, hogy vál toz zék
meg az el fo gad ha tat lan szlo vák jog gya kor lat. Egy-két ki rí vó an tü rel met len
in téz ke dést (pl. a nõi ne vek ma gyar for má ban tör té nõ hasz ná la tát be til tó
ren del ke zést) vissza von tak, de a ki fe je zet ten a ma gyar ki sebb ség sé rel mé -
re el fo ga dott köz igaz ga tá si be osz tás a mai na pig sújt ja a ma gya ro kat. Saj -
nos az Eu ró pa Ta nács tag ál la mai az ag gasz tó szlo vák ma ga tar tás is me re té -
ben és a ma gyar kor mány ér vei el le né re sem vál lal ták a fel vé tel el ha lasz tá -
sát. Az zal ál tat ták ma gu kat, hogy a tag ság ré vén könnyebb lesz majd a ki -
sebb sé gek iránt tü rel me sebb ma ga tar tás ra kész tet ni a szlo vák kor mányt.
Ha son ló ál lás pon tot fog lalt el az Eu ró pa Ta nács né hány hó nap pal ké sõbb
Ro má nia fel vé te li ké rel me ese té ben, mind azo nál tal a fel vé tel re mé nyé ben
Ro má nia tett né hány ki sebb gesz tust mind Ma gyar or szág, mind sa ját ma -
gyar ki sebb sé ge irá nyá ban, ez zel le he tõ vé té ve 1993 szep tem be ré ben a
rend szer vál to zás utá ni el sõ hi va ta los ma gyar ve ze tõi lá to ga tást, és en nek
ke re té ben egy szé kely föl di kör utat is tettem.9

A kí vá na tos „nagy ug rás”, át tö rés a mai na pig sem kö vet ke zett be, de
kis lé pé sek kel is igye kez tünk ja ví ta ni ké tol da li vi szo nyun kat va la mennyi
szom szé dunk kal. A Kö zép-eu ró pai Sza bad ke res ke del mi Egyez mény
(CEFTA, 1992) nagy ban hoz zá já rult a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok
erõ sö dé sé hez. A ha tá ro kon át nyú ló sok ol da lú együtt mû kö dés nem zet kö -
zi szin ten pénz ügyi tá mo ga tást is él ve zett. El sõ lé pés ként a szlo vák, uk -
rán, ro mán és ju go szláv ha tá ron kez de mé nyez tem a kom mu nis ta idõk -
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ben be zárt, meg szün te tett ha tár át ke lõk új bó li meg nyi tá sát. Ha egyes
szom szé da ink hú zó do zá sa és a pénz ügyi aka dá lyok mi att a kí vá na tos nál
las sab ban is ha ladt e fo lya mat, de négy év alatt az uk rán ha tár sza ka szon
egy he lyett négy, a szlo vén ha tá ron egy he lyett há rom he lyen nyílt meg
új ra az ad dig át jár ha tat lan ha tár, és a má sik há rom szom széd fe lé is si ke -
rült öt át ke lõt új ból meg nyit ni. Ezek nek kö szön he tõ en szá mos te le pü lés
és kis tér ség el szi ge telt sé ge, zsák ut ca jel le ge meg szûnt, fel len dült a kis ha -
tár for ga lom, va la mit ja vult az élet szín vo nal a ha tár mind két ol da lán,
kezd tek hely re áll ni a nor má lis em be ri és gaz da sá gi kapcsolatok.10

Nem tar to zik szo ro san vé ve a szom széd sá gi kap cso la tok kö ré hez az
1991. feb ru ár 15-én alá írt Vi seg rá di Együttmûködés,11 de ma gyar rész rõl
an nak egyik (nem dek la rált) cél ja a két vi lág há bo rú kö zött Ma gya ror szá -
got kül po li ti ka i lag gúzs ba kö tõ kis an tant új já szü le té sé nek a meg aka dá -
lyo zá sa volt, ami re tény le ge sen tö re ke dett Ili es cu, Mečiar és Milošević.
Len gyel ba rá ta ink rész vé te le elõ se gí tet te a cse hek kel ki ala kult ba rá ti vi -
szonyt, és a szlo vá ki ai ma gyar el le nes sé get is fé kez te. Az An tall ál tal kez -
de mé nye zett „Vi seg rád” a kül föld sze mé ben bi zo nyí tot ta, hogy a Var sói
Szer zõ dés kény szer ba rát sá gá nak meg szûn té vel Kö zép-Eu ró pa nem a
konf lik tu sok szín te re, ha nem az együtt mû kö dés mo dell je lett.

A ké tol da li (alap)szerzõdések12

A ki sebb ség vé de lem és a jó szom szé di vi szony össze kap cso lá sá nak leg -
ké zen fek võbb esz kö zé ül vi tat ha tat la nul a szom szé dos or szá gok kal kö tött
két ol da lú ál lam kö zi szer zõ dé sek kí nál koz tak. Az An tall-kor mány ab ból
in dult ki, hogy a jó vi szony meg ke rül he tet len ele me a ki sebb ség ben élõ
ma gyar kö zös sé gek jö võ jét biz to sí tó jo gok ga ran tá lá sa. A ki sebb sé gi jo -
gok te kin te té ben – mint is me re tes – a mai té te les nem zet kö zi jog nem
elég gé ha tá ro zott. Ál ta lá nos el vek mel lett csak aján lá so kat tar tal maz, il -
let ve olyan „pu ha” kö te le zett sé ge ket, ame lyek le he tõ vé te szik az el té rõ
ér tel me zé se ket és ki bú vó kat. A szank ci o ná lás jó részt hi ány zik, il let ve azt
olyan nem zet kö zi szer ve ze tek re bíz za, mint az Eu ró pa Ta nács és az
EBESZ, ame lyek nek jó részt csak er köl csi esz kö ze ik van nak. Mind ez zel
szem ben áll ugyan ak kor szá mos eu ró pai or szág (Svájc, Finn or szág,
Olasz or szág, Spa nyol or szág) bel sõ jog rend je és po zi tív gya kor la ta. No ha
a je len le gi nem zet kö zi jog csak az Ola szor szág ban élõ né met-oszt rák ki -
sebb ség ese té ben is me ri el Auszt ria „véd nök ha ta lom” (Schutzmacht)
stá tu sát, alig ha le het meg kér dõ je lez ni az anya or szág fe le lõs sé gé nek az
ész sze rû sé gét, no ha szom szé da ink – el sõ sor ban Ro má nia – ezt vitatják.13

Ami kor a ma gyar kor mány az érin tett ma gyar kö zös sé gek vi lá go san meg -
fo gal ma zott és a nem zet kö zi gya kor lat tal is össz hang ban ál ló igé nye it ha -
tá ro zot tan tá mo gat ja, ez zel az érin tett or szá gok bel sõ sta bi li tá sá hoz el en -
ged he tet len ki sebb ség jo gi sza bá lyo zást, az õszin te és tar tós jó ál lam kö zi
vi szony ki ala ku lá sát szor gal maz za.

A kom mu nis ta rend sze rek el tû né se után tel je sen in do kolt volt, hogy
ér vé nyü ket ve szít sék a Szov jet unió ál tal az egyes csat lós or szá gok ra erõl -
te tett – ál szent és ver bá lis – ba rát sá gi és együtt mû kö dé si szer zõ dé sek.100
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Ugyan ak kor Nyu gat-Eu ró pá ban is te ret nyert az a gon do lat, hogy a Var -
sói Szer zõ dés föl szá mo lá sa nyo mán Eu ró pa kö ze pén lét re jött ha tal mi és
ka to nai vá kuu mot az ál lam kö zi szer zõ dé sek új rend sze ré vel, há ló já val
tölt sék ki. El sõ ként az új ra egye sült Né met or szág kö tött szer zõ dé se ket,
min de nek elõtt – a bé ke szer zõ dés és a határmegállapodás pót lá sá ra – Len -
gye lor szág gal és Cseh szlo vá ki á val, ezt kö ve tõ en azu tán más ál la mok kal,
így Ma gya ror szág gal is. Az An tall-kor mány ugyan csak kész volt szer zõ -
dés ben rög zí te ni az új ma gyar de mok rá cia át ala kult kap cso lat rend sze rét
mind az egy ko ri Var sói Szer zõ dés sza bad dá vált ál la ma i val, mind az er -
re kész nyu gat-eu ró pai de mok rá ci ák kal. Egyet ér té si („entente”), ba rát sá -
gi és együtt mû kö dé si szer zõ dést kö tött Ola szor szág gal, Fran ci a or szág gal,
Né me tor szág gal, Spa nyo lor szág gal, az Egye sült Ki rály ság gal, Len gye lor -
szág gal és Ja pán nal. Az 1991. au gusz tu si moszk vai puccs meg hi ú su lá sa
után Moszk vá ban két ha tal mi köz pont mû kö dött, s ezt ko rán fel is mer ve
már kü lön szer zõ dést ké szí tet tünk elõ és ír tunk alá 1991. de cem ber 6-án,
egyet len na pon Gor ba csov Szov jet uni ó ja mel lett a Jel cin ve zet te Oro szor -
szág gal, sõt az Uk rán Szo ci a lis ta Szov jet Köz tár sa ság gal is. 

Két ol da lú ala pon a ki sebb ség vé de lem el sõ, igen tar tal mas szer zõ dé ses
meg ál la po dá sa az 1991. már ci us 31-én alá írt Magyar–Ukrán Nyi lat ko zat
és Jegy zõ könyv volt. Eh hez Hor vát or szág 1992-ben Nyi lat ko zat for má já -
ban csat la ko zott, amit a két or szág 1995. áp ri lis 5-én két ol da lú kon ven -
ció szint jé re emel te. Tar tal má ban ha son ló az 1992. no vem ber 11-én, Bu -
da pes ten alá írt Magyar–Orosz Nyi lat ko zat. A mai na pig a leg rész le te sebb
és leg tar tal ma sabb köl csö nös ki sebb ség vé del mi egyez mény az 1992. no -
vem ber 6-án alá írt Magyar–Szlovén Szer zõ dés, amely ben a fe lek köl csö -
nö sen el is mer ték az egy más or szá gá ban élõ ki sebb sé gi kö zös sé gek cso -
port jo ga it, és lét re hoz ták az azok gya kor lá sát el len õr zõ ve gyes bi zott sá -
got. Ez az egyez mény nem ma radt pa pí ron, új ha tár át ke lõk, nem ze ti sé gi
in téz mé nyek, két nyel vû hi va ta los ok má nyok jel zik ered mé nyes sé gét.

A füg get len ál la mi sá gát 1991-ben vissza nyert Uk raj nát Ma gyar or szág
az el sõk kö zött is mer te el, de még ezt meg elõ zõ en meg kezd te ve le a jó -
szom szé di, bi zal mi vi szony ki épí té sét. A Vi seg rá di Együtt mû kö dés mel -
lett ez a kap cso lat kí nál ta a leg jobb ga ran ci át a kis an tant új já szü le té se 
el len. Az Uk raj na és Ma gyar or szág ál tal meg kö tött rész le tes ki sebb ség vé -
del mi kon ven ció gya kor la ti meg va ló su lá sá hoz is el en ged he tet len volt az
ál lam kö zi szer zõ dés. A nem zet kö zi leg ér vé nyes és ga ran tált ha tá rok kal
még nem ren del ke zõ, új já szü le tõ Uk raj na va la mennyi szom széd ja ese té -
ben ra gasz ko dott ah hoz, hogy a te rü le ti kö ve te lé se ket ki zá ró, a né met és
len gyel ál lam kö zi szer zõ dé sek ben sze rep lõ pa ra gra fus ke rül jön be a ve le
kö tött ké tol da li szer zõ dé sek be. A szer zõ dés jó vol tá ból a Kár pát al ján élõ
ma gyar ság po li ti kai hely ze te je len tõs mér ték ben ja vult, no ha köz ér zet ét
ért he tõ en be fo lyá sol ta a ha tal mas mé re tû inf lá ció és a kri ti kus gaz da sá gi
hely zet. A Kár pát al ja te rü le té nek kü lön le ges gaz da sá gi öve zet té nyil vá ní -
tá sát meg sza va zó 1991. de cem ber 1-jei nép sza va zás el le né re az uk rán par -
la ment el ve tet te az uk rán kor mány er re vo nat ko zó ja vas la tát, va la mint
az ugyan csak nép sza va zás sal meg erõ sí tett be reg szá szi ma gyar au to nóm
te rü let lét re ho zá sát, amit pe dig a ma gyar mi nisz ter el nök és Kravcsuk uk -
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rán ál lam el nök 1993. áp ri lis 30-ai ta lál ko zó já ról ki adott nyi lat ko zat is ki -
lá tás ba he lyez te. A Kár pát al jai Ma gya rok Kul tu rá lis Szö vet sé gé nek ve ze -
té se a magyar–ukrán szer zõ dés lé nye gi pont ja i nak is me re té ben ha tá ro -
zot tan tá mo gat ta an nak ra ti fi ká lá sát. Ter mé sze te sen a leg több kár pát al jai
ma gyar sem ak kor, sem ké sõbb nem is mer te a szer zõ dés szö ve gét, ahogy
a magyar–ukrán ki sebb ség vé del mi nyi lat ko za tot sem. A ra ti fi ká ció kö rül
a ma gyar Or szág gyû lés ben 1993. má jus ele jén ki bon ta ko zott vi tá ban el -
hang zó el len vé le mé nyek több sé ge na iv ság ból, il let ve tá jé ko zat lan ság ból
eredt, nem vet te fi gye lem be, hogy e tö ré keny ba rát ság mennyi re se gí ti a
Kár pát al ján élõ ma gyar ság po li ti kai és kul tu rá lis cél ja i nak meg va ló su lá -
sát. Mint is me re tes, a Krím fél szi get orosz an nek tá lá sa nyo mán rend kí -
vül föl erõ sö dött uk rán na ci o na liz mus azon ban föl rúg ta a magyar–ukrán
szer zõ dést, és meg szün tet ni ter ve zi a tíz év fö löt ti ma gyar (és ro mán)
gyer me kek anya nyel vû is ko la rend szer ét. Ezen csak nem zet kö zi együtt -
mû kö dés sel le het vál toz tat ni.

A rend szer vál to zás óta kül föld ön gyak ran el hang zik az alap ta lan ál lí -
tás, hogy Ma gyar or szág meg kér dõ je le zi a fönn ál ló ha tá rok ér vé nyes sé gét,
azok meg vál toz ta tá sá ról áb rán do zik. A ma gyar kor má nyok szá mos al ka -
lom mal meg erõ sí tet ték az 1947-es bé ke szer zõ dés és ez zel ter mé sze te sen
a je len le gi ha tá rok tisz te let ben tar tá sát. Az An tall-kor mány az eu ró pai
in teg rá ci ó ban lát ta az em be re ket el vá lasz tó ha tá rok jel le gé nek kí vá na tos
mó do su lá sát. Uk raj na után kész volt ál lam kö zi szer zõ dést köt ni az zal a
két szom szé dos ál lam mal is, ahol a leg na gyobb szám ban él nek ma gya -
rok, Ro má ni á val és Szlo vá ki á val. Az ukrán–magyar szer zõ dés ra ti fi ká ci -
ós vi tá já ban le is szö gez tem: „min den olyan szom szé dunk kal tar tal mas
szer zõ dést tu dunk köt ni, akik ké szek a te rü le tü kön élõ ki sebb sé gek jo ga -
it és a szü lõ föld jü kön tör té nõ meg ma ra dást, kul tú rá juk meg õr zé sét elõ -
moz dí tó in téz ke dé se ket ga ran tál ni – össz hang ban az ér de kelt ki sebb ség
le gi tim for má ban ki fe je zés re ju tó igényeivel”.14 A fo lya ma tos tár gya lá sok
el le né re azért nem ke rült sor szer zõ dés meg kö té sé re e két or szág gal, mert
kor má nyuk és par la ment jük el zár kó zott ama ki sebb sé gi jo gok biz to sí tá -
sá tól és szer zõ dés be fog la lá sá tól, amit az ott élõ ma gyar kö zös ség le gi tim,
vá lasz tott kép vi se lõi jö võ jük biz to sí tá sa ér de ké ben el en ged he tet len nek
tar tot tak. Tel jes ség gel alap ta lan volt az a vád ként gyak ran el hang zó fel té -
te le zés, hogy a szer zõ dé sek el ma ra dá sá nak oka a te rü le ti igé nyek rõl tör -
té nõ le mon dást tar tal ma zó ún. ha tár kla u zu la ma gyar rész rõl tör té nõ 
el ve té se, az az a ha tá rok „le beg te té se” volt. A rossz hi sze mû fel té te le zé sek
leg fõbb alap ja saj nos a magyar–ukrán szer zõ dés ra ti fi ká ci ós vi tá ja, az el -
len zõk re to ri ká ja volt, ez ül tet te el új ra ve lünk szem ben „a mé tely, az
örök ké tely” mag ját. 

A dél szláv vál ság

Rossz in du la tú té ve dés azt hin ni, hogy Ma gyar or szág hoz zá já rult dé li
szom széd ja, a ju go szláv „et ni kai mo za ik” felbomlásához,15 a vé res bal ká -
ni há bo rúk hoz. 1991 õszé ig, a fegy ve res har cok ki tö ré sé ig a ma gyar kor -
mány nyil vá nos fó ru mo kon és bi zal mas csa tor ná kon egy aránt an nak a102
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re mé nyé nek adott han got, hogy az egyes tag köz tár sa ság ok na gyobb gaz -
da sá gi önál ló sá ga egy kon fö de rá ci ós ál lam for mán be lül tar tós és mû kö -
dõ meg ol dást hoz hat a sok nem ze ti sé gû or szág szá má ra. A szer bek ál tal
in dí tott és meg döb ben tõ há bo rús bûn tet tek el kö ve té sé vel kí sért há bo rú
azon ban le he tet len né tet te az egy ség meg õr zé sét. Ezt a tér sé get job ban is -
me rõ Né met or szág, Auszt ria és Ma gyar or szág má sok nál ha ma rabb be lát -
ta, de 1992 ele jé re az Eu ró pai Kö zös ség is – ko moly vi ták után – egy sé ge -
sen az önál ló ság ál ta la meg sza bott öt fel té tel ének meg fe le lõ dél szláv köz -
tár sa ság ok füg get len sé gé nek el is me ré se mel lett dön tött, s Ma gyar or szág
azon nal kö vet te a pél dát. 

A két új szom széd dal, az önál ló Hor vá tor szág gal és Szlo vé ni á val Ma -
gyar or szág kez det tõl fog va ki tû nõ po li ti kai és gaz da sá gi kap cso la to kat ala -
kí tott ki. Ju go szlá via a hor vát há bo rú ide jén a ma gyar lég te ret rend sze re -
sen szán dé ko san meg sért ve még egy fegy ve res konf lik tus ve szé lyét is fel -
idéz te, de a ma gyar po li ti ka hig gadt vá la szok kal, a szer bek szá má ra fon tos
eu ró pai tran zit út vo nal nyit va tar tá sá val si ke re sen el há rí tot ta a vi szony el -
mér ge se dé sét, és azt is, hogy a vaj da sá gi ma gyar ság túsz ból ál do zat tá vál -
jék. 1994 ele jé re el dõlt, hogy a Milošević-rendszer – egy elõ re leg alább – ha -
tal mát si ke re sen kon zer vál ta, s egy belg rá di kül ügy mi nisz te ri lá to ga tás sal
Ma gyar or szág hely re ál lí tot ta a nor má lis beszélõviszonyt a dél ke le ti szom -
széd dal. Ugyan ak kor a tra gi kus pol gár há bo rú ba sod ró dó Bosz nia nem zet -
kö zi leg el is mert kor má nyá val ki ala kí tott kap cso la ta ink is ked ve zõ fény be
ál lí tot ták Ma gya ror szá got a he lyi la kos ság, ki vált a so kat szen ve dett sza ra -
je vó i ak kö ré ben. A bal ká ni vál ság gal fog lal ko zó nem zet kö zi fó ru mo kon
Ma gyar or szág – az Eu ró pai Kö zös ség gel tel jes össz hang ban – kö vet ke ze te -
sen ki állt a bé kés ren de zés, a há bo rús bû nö sök fe le lõs ség re vo ná sa és a ki -
sebb sé gi jo gok tisz te let ben tar tá sa mel lett. En nek ér de ké ben szor gal maz ta
nem zet kö zi meg fi gye lõk kül dé sét a fe szült ség öve ze tek be, köz tük Ko szo vó -
ba és a Vaj da ság ba, a to váb bi konf lik tu sok meg elõ zé sé re.

1993. de cem ber 12-én egy ször nyû be teg ség gel ví vott há rom és fél
éven át tar tó küz de lem után meg halt An tall Jó zsef, a ma gyar or szá gi rend -
szer vál to zás le ve zény lõ je. Ér de me i rõl nem itt kell szól nom, de hadd
idéz zem Sü tõ And rás nak An tall te me té sén el hang zott sza va it. „Sen ki,
aki utá na jön, sen ki, aki a nyo má ba lép, ez után meg nem ke rül he ti õt ab -
ban, amit a ha tá ro kon kí vül élõ ma gyar sá gért cse le ke dett.” An tall kül po -
li ti kai cél ja i nak utol só össze fog la lá sa volt az a le vél, amit az 1993. évi
nagy kö ve ti kon fe ren cia részt ve võ i nek kül dött. Eb ben meg erõ sí tet te azt a
kez det tõl fog va kép vi selt igé nyét, hogy az alap ve tõ nem ze ti, stra té gi ai
kér dé sek ben le gyen egyet ér tés a pár tok, a kor mány és az el len zék kö zött.
A „nem zet po li ti ka” ki fe je zést is õ hoz ta vissza a po li ti kai be széd be. Min -
den nem zet kö zi sze rep lé sé ben, be szé dé ben szót emelt a ma gyar ki sebb -
sé gek ér de ke i ért.

Az dél szláv vál ság, az el hú zó dó és több száz ezer ál do za tot kö ve te lõ
fegy ve res konf lik tus ala po san meg ijesz tet te a nem zet kö zi kö zös sé get,
amely ke res ni kezd te az új Bosz ni ák meg elõ zé sé nek az esz kö ze it. Ezért
vet te prog ram já ba az ak kor 12 ál la mot tö mö rí tõ Eu ró pai Unió, hogy az új
tör té nel mi kor szak bé ké jét egy Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ra sza bott Sta bi li -
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tá si Egyez ménnyel, az ak ko ri fran cia mi nisz ter el nök rõl el ne ve zett
Balladur-tervvel biz to sít ja. Az ere de ti el gon do lás úgy hang zott, hogy
meg ál la pít ják azo kat a jo go kat és in téz ke dé se ket, ame lyek kel meg nyug -
tat ják, ki elé gí tik a lé tük ben fe nye ge tett nem ze ti ki sebb sé ge ket, majd –
két ol da lú tár gya lá sok és eset leg ki sebb ha tár mó do sí tá sok után – meg erõ -
sí tik az eu ró pai ha tá rok ér vé nyes sé gét és vég le ges sé gét. A terv ere de ti leg
nem zet kö zi jo gi lag kö te le zõ nor mák és sza bá lyok meg al ko tá sá val szá -
molt, ha son ló an az 1919-ben szü le tett és 1945-ben el ej tett nem zet kö zi
ki sebb ség vé del mi egyezményekhez.16 A ha tár mó do sí tá sok gon do la tá nak
el ve té se után egy re job ban fel hí gult a terv, a kö te le zõ sza bály zás ból jo gi -
lag kö te le zõ ér vénnyel nem bí ró dek la rá ció lett. Ma gyar or szág kez det tõl
fog va el len állt a csá bí tás nak, hogy a „ki sebb ha tár mó do sí tá sok” föl ve té -
sé nek be ugor va iga zol ja azo kat az ak ko ri ban el sza po ro dó vá da kat, hogy
ki sebb ség vé dõ po li ti ká ja des ta bi li zá ló ha tá sú, de azok nak a ha zai ag go -
dal mak nak sem ült föl, hogy a Sta bi li tá si Pak tum alá írá sá val le mon da na
a ha tá ron tú li ma gya rok ról, to váb bi tá mo ga tá suk ról. Pá rizs ban 1994. má -
jus 26-án ke rült sor a ter ve zett egyez mény elõ ké szí té sé re hi va tott eu ró -
pai kül ügy mi nisz te ri ta nács ko zás ra. Az utol só egyez te té se ken vi lá gos sá
vált, hogy a részt ve võ ál la mok több sé ge nem tá mo gat ja azt a ma gyar ja -
vas la tot, hogy a kon fe ren ci án és az azt kö ve tõ en ter ve zett két- vagy több -
ol da lú tár gya lá so kon ve gye nek részt az ér de kel tek, a ki sebb sé gek kép vi -
se lõi is. Az RMDSZ a ha tá rok sért he tet len sé gé nek el vét az zal a ki egé szí -
tés sel tá mo gat ta, hogy or szá go san és nem zet kö zi szin ten is ga ran tál ni
kell a sze mé lyi, he lyi, il let ve te rü le ti au to nó mi át, a kü lön le ges stá tust.
Mi vel a ki sebb sé gek rész vé tel ét nem fo gad ták el, Markó el nök hoz zám
kül dött le ve le sze rint „Ké rem a Kül ügy mi nisz ter Urat, hogy kép vi sel jék
ál lás pon tun kat az Eu ró pai Sta bi li tá si Egyez mény Nyi tó kon fe ren ci á ján”.
Pá rizs ban el mon dott be szé dem ben össze gez tem a rend szer vál to zás ked -
ve zõ eu ró pai ered mé nye it, és rá mu tat tam an nak fon tos sá gá ra, hogy az
ESE ke re té ben meg in du ló tár gya lá sok ve zes se nek el a sta bi li tás hi ány zó
kel lé ké hez, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek is elé ge det tek le gye nek hely ze -
tük kel. Hatpárti egyet ér tést tük rö zött a ter ve zett zá ró do ku men tum hoz
fû zött ér tel me zõ nyi lat ko za tunk, amit be szé dem ki egé szí té se ként szét -
osz tot tunk. Eb ben ki emel tem, hogy mi vel a ma gyar nem ze ti ki sebb sé gek
– ki fe je zett óha juk el le né re – nem le het nek je len sem a nyi tó ér te kez le ten,
sem a so ron kö vet ke zõ tár gya lá so kon, Ma gyar or szág kény te len ma gá ra
vál lal ni ér de ke ik kép vi se le tét az egész folyamatban.17

Mér le get von va az An tall (és Boross)-kormány szom széd ság po li ti ká já ról
a leg fõbb ered mény nek azt te kin tem, hogy há rom szom szé dos ál lam föl -
bom lá sa so rán nem en ged tük ma gun kat be von ni a vé res bal ká ni konf lik tu -
sok ba, és nem en ged tünk sem mi fé le ka lan dor po li ti ká ra biz ta tó ta nács nak.
Az An tall-kor mány alatt hét re nõtt szom széd ja ink kö zül néggyel ki fe je zet -
ten ba rá ti vi szonyt si ke rült lét re hoz nunk. Szlo vá kia vi seg rá di part ne rünk
volt, és a cik lus vé gé re Ro má ni á val, sõt Szer bi á val is so kat ja vult az 1991-
ben mély pon ton lé võ kap cso lat. An nak pe dig na gyon örü lök, hogy a hor -
vá tok kal hely re ál lí tot tuk a tör té nel mi ba rát sá got. Min den ki vel szem ben104
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kö vet ke ze te sen a ki nyúj tott kéz po li ti ká ját foly tat tuk, ar ra azon ban nem
vol tunk haj lan dók, hogy a ki sebb ség be ke rült ma gyar kö zös sé gek fe je fö -
lött, jó vá ha gyá suk nél kül ba rát koz zunk azok kal a nem ze tek kel, ame lyek
nem haj lan dók tel je sí te ni je len tõs nagy sá gú ma gyar ki sebb sé gük jo gos, a
nem zet kö zi el vek kel és gya kor lat tal össz hang ban ál ló igé nye it.

Azt a nyíl tan csak el vét ve, cé loz gat va el hang zó vá dat, hogy nem tud -
tuk mó do sí ta ni ha tá ra in kat leg alább a ha tár men ti ma gyar több sé gû te rü -
le tek vissza szer zé sé vel, jó zan, tá jé ko zott em ber nem ve he ti ko mo lyan.
Csak a fe lü le tes vagy a tu da to san fél re ve ze tõ gon dol ko dás hir de ti, hogy
há rom, ve lünk szom szé dos or szág fel bom lá sát ki le he tett vol na, ki kel lett
vol na hasz nál ni Ma gyar or szág te rü le té nek meg nö ve lé sé re. A va ló ság az,
hogy a föl bom ló or szá gok bel sõ, köz tár sa sá gi ha tá rai nem vál toz tak, csak
köz igaz ga tá si ból nem zet kö zi ha tár rá vál tak. A vi lág, a külhatalmak azon -
ban ret teg tek at tól, hogy a leg ki sebb ha tár mó do sí tás lánc re ak ci ót in dít el,
és há bo rúk hoz ve zet, ezért még a leg ész sze rûbb, ké zen fek võ vál to zást,
te rü let cse rét is a leg me re veb ben el le nez ték. Nem ke rült er re sor Ko szo vó
és Szer bia kö zött, és a Szov jet unió föl bom lá sa után is atom nagy ha ta lom
Orosz Fö de rá ció sem igé nyel te szom széd ja i tól, Uk raj ná tól, Ka zahsz tán -
tól a sok mil lió orosz ál tal la kott te rü le te ket – leg alább is 2015 elõtt nem.
Ha Ma gyar or szág bár me lyik szom széd já nál a ha tár men ti, dön tõ en ma -
gya rok lak ta te rü le tek ho va tar to zá sá nak nép sza va zás út ján tör té nõ el -
dön té sét ve tet te vol na föl, va la mennyi szom széd ja és az összes súllyal bí -
ró kül or szág föl há bo ro dot tan uta sí tot ta vol na vissza. EU- és NA TO-tag -
sá gunk jó idõ re le ke rült vol na a na pi rend rõl. Ha tá ra ink azon ban nem
vál toz tak vol na, mert ma is ér vé nyes a két vi lág há bo rú köz ti ma gyar
„nem, nem, sohá”-ra adott vá lasz: „egy ba ráz dát sem adunk vissza”. Ezért
az An tall-kor mány nem zet po li ti ká ja, ki sebb ség vé dõ po li ti ká ja a ha tá ra in -
kon kí vül re kény sze rült ma gyar kö zös sé gek nyel vi, kul tu rá lis jo ga i nak,
ön kor mány za ti igé nye i nek a tá mo ga tá sá ra irá nyult, és eh hez igye kez -
tünk szé les kö rû nem zet kö zi tá mo ga tást kapni.18 Nem tit ko lom, nem sik -
lom azon ban el afö lött, hogy  ezt, a ma gyar kö zös sé gek hely ze té nek je -
len tõs ja ví tá sát, jö võ jük biz tos ga ran tá lá sát csak nem ki elé gí tõ mér ték ben
tud tuk el ér ni. Ez azon ban nem az el sõ sza ba don vá lasz tott kor má nyon
múlt. „Pu hább,” kon ci li án sabb po li ti ka sem ho zott vol na más ered ményt
– ezt 12 évi szo ci a lis ta kor mány zás iga zol ja. Ke mé nyebb, han go sabb, ra -
di ká li sabb fel lé pés pe dig csak el len szen vet, el íté lést vál tott vol na ki, de
et tõl bi zo nyo san nem ja vult vol na ha tá ron tú li nem zet tár sa ink hely ze te.
Vi szont el ri asz tot tuk vol na a be fek te tõ ket, sõt még a tu ris tá kat is, ve -
szély be ke rült vol na euroatlanti in teg rá ci ónk, sõt mai gaz da sá gi hely ze -
tünk is rosszabb vol na. 

Úgy vé lem, hogy az 1990–94 kö zött foly ta tott po li ti ká ról nem sza bad
le tér ni.
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