
tanák az akadályokat, néhány év alatt kibontakozhatnék egy 
olyan szektor, amely egyrészt kompenzálhatná az állami szek
tor veszteségeit, másrészt indító lökést adhatna az egész bénult 
gazdaságnak.

K.I.

Fordulat Magyarország nemzetiségi 
külpolitikájában?

Január 25-én, hétfő este, a budapesti Kossuth adón Szűrös 
Mátyás, az MSZMP központi bizottságának titkára a hallgatók 
nemzetközi témájú kérdéseire válaszolt és egyebek között ezt a 
kijelentést tette1:

„Egyértelműen le kell szögeznünk, hogy a határainkon 
kívül élő magyar nemzetiség, főleg a Kárpát-medencében 
élő magyarság a magyar nemzet részét képezi. Joggal 
elvárhatják, hogy Magyarország minden körülmények 
között felelősséget érezzen érettük és kellő határozott* 
sággal szóvá tegye hátrányos megkülönböztetésüket. 
Nemzetközi kapcsolatai alakításában is tekintettel legyen 
rájuk, érvényesítse az ő érdekeiket is /’

Ez a nyilatkozat, amely a műsor folyamán még jónéhány ha
sonlóan erőteljes kijelentéssel egészült ki (lásd alább), joggal 
keltett feltűnést. Szűrös nem magánember, hanem az országot 
igazgató párt egyik csúcs-vezetője, beosztása szerint afféle szuper
külügyminiszter, aki e szavakkal nyilvánvalóan nem saját véle
ményének adott hangot, hanem hivatalos párt- és (ennélfogva) 
kormány-álláspontnak. Ez az álláspont föltehetően nem is kerül
hetett volna kifejezésre, ha előzőleg a legilletékesebb szinten nem 
kerül vitára és elfogadásra. Szűrös szavaiból nem derül ki, hogy 
illetékes szinten mikor határoztak így, de a szélesebb magyar 
nyilvánosság ilyen tartalmú állásfoglalással negyven év óta most 
először találkozott.

1 Az alábbiakban szereplő Szűrös-idézeteket a Magyar Nemzet 1988. 
január 26-i tudósításából vettük át.
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Az idézett három tömör mondatban van egy elvi kijelentés, 
egy ténymegállapítás és két politikai fogadalom. Az elvi kijelen* 
lés az, hogy a „magyar nemzet” a határokon túl élő magyar ki
sebbségeket is magába foglalja. Ezt ugyan régóta sokan gondolják 
így, de — 1947 óta — a magyar kommunista államiság ezt nem
csak hogy nem mondotta, de még gondolatban is elutasította. 
A magyar kommunista vezetőrétegben uralkodó felfogás szerint 
;i Magyar Népköztársaság csak a területileg hozzá utalt lakosságért 
volt felelős; a határokon túli népesség dolgaiban -  magyarok és 
nem-magyarok felett -  a szomszédos állami hatóságokat te
kintette kizárólagosan illetékesnek. Szűrös Mátyás szavaiból 
íi elve ez a — nemzetileg közömbös -  álláspont a múlté. Mos
ómtól kezdve Magyarország, azaz a Magyar Népköztársaság, 
„felelősséget érez” a Kárpát-medencében élő „magyarság” min
den csoportjáért, vagyis olyanokért is, akik szorosabban vett 
iíllami-területi illetékességén kívül esnek. (Ebben az értelemben 
n „magyarság” szó használata is új fejlemény.)

A nyilatkozat ténymegállapítása az, hogy Magyarország mint 
,illám ezentúl foglalkozni kíván a magyar kisebbségek helyzetével 
és „hátrányos megkülönböztetésüket” ténynek tekinti. (A nyi
latkozat egy másik helyén még Jogsértésekről” is szó esett!) 
Csjik mellesleg jegyezzük meg, hogy Szűrös diplomáciai óvatos
saga itt — akaratlanul — a visszájára fordult. Azáltal ugyanis, 
hogy nem akart túl sokat Romániáról beszélni, a magyar sérel
mekre vonatkozó utalásai olyan általánossá váltak, hogy értelem- 
s/.enlen egyaránt vonatkoztathatók a szlovákiai vagy a kárpát- 
ukrajnai magyarokra is, hogy csak ennél a két példánál marad
junk. Vagy ez is cél volt?

Szűrös idézett nyilatkozata két fogadalmat is tartalmaz. Ezek 
kMül az egyik világos, a másik talányos. Világos az, hogy a ma
gyar kormány ezentúl „kellő határozottsággal” — tehát föltehe- 
ttfkg nyilvánosan is — szóvá akarja tenni a magyar kisebbségi sé
relmeket. A magyar nemzeti közvélemény, a hazai csakúgy mint 
i\ külföldi, már évek óta ezt várja, sőt követeli, de illetékes oldal
ról ez ügyben csak rendreutasítást hallott, esetleg magyarázkodást 
*wól, hogy az ilyen dolgokról való beszéd -  még a halk is, hát 
nifyt 9 nyomatékos -  csak árthat. Annál örvendetesebb, hogy a 
Mügyar Népköztársaság ezentúl síkra fog szállni a magyar ki- 
#$i)íwégckérl, szívén fogja viselni panaszaik orvoslását.
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De mit jelent az, hogy Magyarország e kisebbségek helyze
tére „nemzetközi kapcsolatai alakításában is tekintettel” lesz, 
hogy az ő érdekeik érvényesítését is kötelességének fogja tekin
teni? Teljes szélességében értelmezve e vállalást, ez a magyar kül
politika drámai fordulatához is vezethetne. A nemzetközi kap
csolatok „alakítása” végső soron a barátok és szövetségesek 
megválasztásának folyamata, továbbá annak elhatározása is, hogy 
a szövetségi rendszernek kire — és mi célból — kell nyomást gya
korolnia. Nem hisszük, hogy a dolgok mai állapotában itt vál
tozásra lehet számítani, és az 1988 januárja óta bekövetkezett 
fejlemények is erről tanúskodnak.

Az egész nyilatkozat háttere és célpontja természetesen a 
romániai nemzetiségi politika volt, mint ahogy ezt a rádióbeszél
getés során Szűrös maga is megmondotta. Már a hallgatók kérdé
sei is e körül forogtak, válaszaiban pedig Szűrös Mátyás éreztette, 
hogy szerinte is Romániával van a baj. Felpanaszolta a román 
oldalról jövő „alaptalan vádaskodásokat”, s azt is, hogy a nem
zetiségi egyenjogúság megvalósításában „a román politika még 
nem kíván igazán partner lenni”. (A „még” szócska komikus 
betoldása pártnyelvi berögződés, csakúgy mint az alany elho- 
mályosítása: aki nem haladási üdvtörténetben gondolkodik, az 
bizony bajosan látja, hogy a román „politikától” , azaz Ceau- 
§escutól, hogy várható el még egy „még”?) Magyarország tovább
ra is jóviszonyra törekszik Romániával, ehhez azonban, mint 
Szűrös küiangsúlyozta, nem igényli „a kétoldalú kapcsolatokon 
kívülálló tényezők közbenjárását”. Ez bizony sajnálatos, mert 
hiszen a dolgok mai állása mellett Magyarországnak nincsenek 
ütőkártyái, ezért nagyonis szüksége van kívülálló tényezők
-  nagyhatalmak, nemzetközi sajtó vagy más erkölcsi fórumok -  
közbenjárására.

Szűrös Mátyás rádió-tájékoztatásának legfontosabb része, 
s egyszersmind legszenzációsabb bejelentése azonban csak ez
után következett. A magasrangú pártvezetőnek egyebek között 
azt a kérdést is föltették, mi a helyzete az Erdélyből átmenekü* 
löknek, s igaz-e, hogy magyarokat dobnak vissza Romániába? 
Válaszában^

2 Az alább következő szövegrészben a függő beszédet is, az idézője
leket is a Magyar Nemzet-bői vettük át. Csak a kiemeléseket adtuk 
hozzá.
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Szűrös Mátyás megemlítette, hogy e bonyolult kérdés
körrel összefüggésben jogszabályaink még nincsenek, 
de a politika teljes mértékben lehetővé teszi, hogy (az 
érintettek) intézményes jelleggel és törvényesen Magyar- 
országon maradhassanak. Eljárásuk — mondotta — tel
jesen természetes, hiszen a magyarságukban sértett em
berek vagy egyáltalán a sértettek kihez is fordulhatnának 
máshoz, mint a Magyar Népköztársasághoz, hiszen csak 
egy Magyarország van a világon. Ez nem vonatkozik 
azokra, akik megélhetési okokból vagy illegálisan szán
dékoznak elhagyni országukat: kormányunk tartja magát 
a kétoldalú megállapodásokhoz és a nemzetközi normák
hoz. Sajnálatos azonban — tette hozzá —, hogy e fontos 
állásfoglalás kimunkálásáig rosszul értelmezhető és a ke
délyeket is borzoló intézkedésekre is sor kerülhetett. „A 
leghatározottabban hangsúlyozom azonban, hogy senki 
ellen nem kívánunk hatóságilag fellépni (...), senkit sem 
kényszerítünk az ország elhagyására.”

Másszóval Szűrös valami újdonságot jelentett be, egy éppen 
kimunkált” fontos állásfoglalást, amely jogszabályok nélkül is 

lehetővé teszi, hogy az átmenekültek Magyarországon maradhas- 
M»nak, méghozzá törvényesen. „A politika lehetővé teszi.” Nem 
világos, hogy az „illegális elhagyás” kit zár ki, hiszen elvben 
r^y szocialista alattvaló, aki nem tér vissza lakhelyére a fölöttesek 
üli al megszabott időben, mindig „illegalitásban” van. Romániával 
kapcsolatban a „megélhetési okok” kizárása is egy csöppet fur
csa: van-e olyan, akinél ez az ok egyáltalában nem játszik szere
pel? E kérdőjelekkel azonban nem akaquk a Szűrös nyilatkozat 
je lentőségét kisebbíteni, annál is kevésbé, mert az erdélyi mene
kültekkel szemben csakugyan megváltozott a hivatalos magatar
tás. (A „menekült” szót azonban még mindig nem ismeri a hiva
tni os szóhasználat!)

Ha jól értjük a pártszóvívő szavait, s ha a politikai intenciót 
törvényes intézkedések is követik — amelyek a letelepedést to
li ■ unciából tételes joggá változtatják —, akkor Magyarország rö- 
\ Kiesen ugyanolyan befogadó országgá válik a nemzetiségi magya- 
t««l. számára, mint amilyen a Német Szövetségi Köztársaság a né- 
• i>riajkúak számára immár negyven éve. (De ott ezt alaptörvény 
'■".(Híja ki.) Ha ez így lesz, akkor az Erdélyből átmenekülő ma
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gyaroknak a jövőben nem kell majd tartaniok a kiutasítástól. 
A máshonnan jövőknek sem?

„A politika lehetővé teszi...” Talán illendő lett volna hozzá
tenni, hogy eddig nem tette lehetővé. S bár a Szűrös-nyilatkozat 
alaphangja személyes elkötelezettségre is utal, mégsem hallgat- 
hatjuk el azt a gyanúnkat, hogy „a politika” változását a ma
gyar közvélemény nyomása kényszerítette ki. Ezt elismerni nem 
szégyen: elvégre minden politika annyit ér, amennyit a felelőssé
gére bízott közösség kívánalmaiból meg tud érteni, fogalmazni, 
valósítani.

Két nagy kérdés természetesen megoldásra vár. Az egyik: 
hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben hogyan fog tudni az or
szág munkaalkalmat teremteni a bevándorlóknak? A másik, 
hogy az anyaországi kapuk kitárulása nem fogja-e a romániai 
magyarság létszámának vészes csökkenését maga után vonni? 
Az erdélyi magyarság legképzettebb, legdinamikusabb rétegei
nek szétszóródása már egy ideje folyamatban van, s ehhez nem is 
kellett magyar letelepülési törvény: elég volt a tolerancia, s a 
nyugati országok befogadó készsége. A ma már teljesen elvisel
hetetlen romániai viszonyok mellett azonban fel kell készülni 
egy az eddiginél is nagyobb kimenekülési hullámra. A beígért 
új letelepülési jogszabály csak erősítheti ezt a folyamatot. Ez az 
a pont, ahol az emberiesség és a nemzeti érdek (pontosabban az 
etnikai folytonosság szempontja) tragikus konfliktusba kerül. 
Jó megoldás, akárhogy forgatjuk a dolgot, nincs.

K.P.

„Veszélyérzetbe oltott beavatottság”

...A számos ok miatt elmaradt reformok reformszerű 
előrelépéseknek adtak helyet, (amelyek) egy országot hoz
tak zavarba, s lettünk állampolgári méretekben Fabius 
Cunctatorokká.

Az óvatoskodás, késlekedés, habozás, azaz a kunktátor- 
ság az eddigiekben sikeres válság-menedzseléssel és számos 
jobbulással párosult, s ennek két évtizedes menetében vei- 
leitássá szeli dűlt mind a reform akarása, mind az ellenre-
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formerek ingerültsége. A szélsőséges kizárólagosságok 
helyébe (...) az akaródzások sokszor csak tanácstalan pis
logása került mint a közérzület fő meghatározója.

(...) Politikusaink a szokásjog erejével ható mimikri 
mögül alig-alig látszanak. A politizáló országlakosságnak 
pedig csak a peremein jelentkezik, mint a kelet-európai 
hivatalos politikák egyetemes kísérőjelensége, az artikulált 
ellenzék, amely bár nem hatástalan, önmagában nem vál
toztatott a velleizáló politizálás! stílus uralgó jellegén. 
Úgy véljük, ilyen még nem volt Magyarországon. Itt és 
ma ugyanis már nem az alattvalók zavart pislogásáról van 
szó, hanem a késlekedő állampolgárrá válás állapotában 
lévő egyének tömegének óvatos habozásáról, hogy tényleg 
lehet-e és jó-e az, ha politikai akaratuk támad, hiszen az 
egyébként rosszul működő politikai nyilvánosságunk vala
miféle veszélyérzetbe oltott beavatottságot sugároz. (...)

Egy közmegegyezést és türelmet biztosító (...) politikai 
szerkezet (...) fundamentuma a demokrácia elveiben való 
egyetértés. Ilyesfélékben mi egyáltalán nem értünk egyet. 
Nekünk inkább csak negatív konszenzusaink vannak. 
Olyanok mint, hogy „nézzünk csak a térképre és fogjuk 
be a szájunkat”, avagy a pártelvű pluralizmus közbölcses- 
ségként megélt gyakorlati elutasítása, vagy a jogi formákba 
öltött s politikai intézményekkel biztosított szerződéses 
társadalmi kapcsolatok jogi nihilizmusból eredő lemosoly- 
gása. (...)

Régtől fogva tudjuk, hogy mindez részben tabuterhes 
politikai állapotunkból folyik. Többször megjelent már 
árnyaltan fogalmazva nyomtatásban is, hogy tessék tudo
másul venni: a párt vezető szerepe és a szovjet-magyar vi
szony az ilyen kérdés. A tabu pedig azt jelenti, hogy erről 
nyíltan és tagoltan nem beszélünk. (...) A tabufenntarló 
deklarációkon kívül nem mondunk se jót, se rosszat, mert 
úgy véljük, hogy ez veszélyes, ebből csak baj származhat 
mind arra aki szól, mind pedig szélesebb közösségére s 
magára az ország egészére...

Gombár Csaba: Velleitásaink 
{Századvég, 4 -5 , Budapest 1988, 6-7 . old.)
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