
Magyarság, európaiság 

Pozsgay Imre: 

Magyarság és a világ magyarságának 
szellemi kapcsolatai1 

A rendszerváltás óta fontos szempontok, újabb meg ú jabb követelmények fogalma-
zódtak meg a címben említett szellemi kapcsolatnak az ápolására. Ahhoz, azonban, 
hogy erről a szellemi kapcsolatról, a maga valódi értékei szerint beszélhessünk, szólni 
kell az ország helyzetéről, nemzetközi kapcsolatáról, külpolitikájáról, a világ magyar-
ságához és benne a határokon kívül é lő kisebbséghez való viszonyáról. Tudom, au-
tentikus előadók, e tárgyban jártas emberek szóltak már erről és szólnak is még a 
Honismereti Akadémián, én tehát leszűkítem a magam tárgyára ezeket a kapcsolatokat. 

Ahogy elnök úr bejelentette, a Magyarok Világszövetsége Akadémiáján is vállaltam 
szerepet. A Szövetség arra kért, hogy induló új vállalkozásában, ebben a torzsalkodá-
sokkal teli és a Szövetséget sem elkerülő viszálykodó világban próbáljunk meg elindí-
tani egy olyan kezdeményezést , amely é p p e n a címben is szereplő szellemi kapcsola-
tok ápolását szolgálja. Olyan intézményt kívánunk létrehozni, amely bizonyítani tudja, 
hogy bár a magyarság állam- és szálláshelyei immár 75 esztendeje nem esnek egybe, 
mégis eleven, szerves, történelmi, kulturális alapokon létrejött közösségi kapcsolat áll 
fönn a világ magyarsága között, és ha ez a kapcsolat fennáll, akkor annak színvonalas, 
igényes szellemi kifejeződési formát kell adni. Főként arra való tekintettel, hogy a ha-
tárokon túl élő magyar ifjúság, ha szakmát szerez feladathoz jusson, ne proletarizálód-
jék, ne vesszen el az asszimilációs kényszerek következtében. 

' A XXIII. Honismereti Akadémián elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
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De nem kevésbé fontos szempont az is, hogy kapcsolatot keressünk a világban élő 
magyarság második, harmadik, többedik nemzedékének tagjaival, olyanokkal, akik 
talán már arra sem voltak képesek, hogy családjuk révén elsajátítsák a magyar nyelvet, 
de elevenen él bennük felmenőik származásának tudata. Egyetlen példát említhetnék 
erre: az Amerikai Egyesült Államokban a legutóbbi népszámláláskor mintegy 4-500 
ezer között volt azok száma, akik magyar anyanyelvűnek vallották magukat, vagy be-
szélik a magyar nyelvet, de 2 millióan voltak, akik magyar származásúnak tűntették fel 
magukat a kérdőíveken. Ez az egyetlen adat jelzi, hogy a mai szerény és körülményes 
viszonyok között is mennyi lehetőség van a nemzeti kapcsolatok ápolására. 

Térjünk vissza kiindulópontokhoz, és itt azt a kérdést kell föltenni, érték-e magyar-
nak lenni? Értékes dolog-e a magyarsághoz tartozni? Humanizálható-e ez a kérdés, 
elhárítható-e a kirekesztés veszélye vagy szándéka, megoldható-e erre a kérdésre a 
válasz úgy, hogy ne sértsünk nemzeteket, más népeket, vagy ez ügyben másként gon-
dolkodó embereket? Hiszem, vallom, hogy azon a sokat emlegetett Illyési alapon -
amely szerint magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás kérdése - , úgy hi-
szem a többi nemzethez, nemzetiségekhez, etnikumokhoz való viszonyunk is tisztáz-
ható, mert ez a türelmes és történelmileg hiteles, Illyés Gyula által megfogalmazott ál-
láspont türelmet jelent mások önmeghatározó, identitáskereső szemléletével kapcso-
latban. így aztán az se lehet kihívó és borzolódást okozó szempont, ha kimondjuk, 
hogy magyarnak lenni érték. Kimondhatjuk, hogy nélkülütik szegényebb lenne a vi-
lág. Márpedig szegényebb valami csak attól lesz, ha értékeket veszít el. A magyar tör-
ténelem, a magyar kultúra - szemben bizonyos lebecsülendő szándékokkal és ijesztő 
kihívásokkal - , valódi éltéke a világ kultúrájának és időszerű kulturális kapcsolatainak. 
Ha nem hiszünk abban, hogy értékes dolog magyarnak lenni és a magyarsághoz tar-
tozni, akkor nem hihetünk mások identitásában se, és nem hihetjük azt, hogy közös-
ségek révén jön létre a kultúra, és el kellene fogadnunk azt a képtelenséget, amit a 
bukott internacionalizmusban próbáltak leghatározottabban megfogalmazni, de más 
eszményekben is fel-felbukkan ez a rémkép, hogy univerzálisan alkot az emberiség 
kultúrát és közösséget. Hát ilyen nincs. Minden szociológiai, történelmi és kulturális 
tény tagadja ezt a fajta szemléletet, így aztán bárki bármit mond is ma ebben a riogatott 
és sokszor fenyegetett világban a nemzetről, nemzetiségekről, népcsoportok összetar-
tozásáról, szociológiai tényként állapítható meg, hogy ha megkérdezik valakitől, mi-
lyen közösséghez tartozónak tekinti magát, a többség első helyen a családját, második 
helyen a nemzetét említi. Ennél több nem juthat eszébe, mert ennél többet már csak a 
nemzetek tudnak egymás között létrehozni. Ahogy Kölcsey mondja: Korlátolt az - nem 
szó szerint idézem, de a Parainesis idevágó gondolatait gondolom mindannyian jól 
tudják - korlátolt, szűk agyú ember az, aki nem lát tovább eresze távlatainál, de nem 
lehet egy közösség tagja az, aki úgy hiszi, hogy horizontja tágabb, mint nemzetéé. Ezt 
a kapaszkodó, ezt a fajta tájékozódási lehetőséget, közösségépítő kapcsolatot emleget-
tem én az előbb, amikor azt mondtam, hogy értékes dolog és érték magyarnak lenni, s 
ebből a szempontból kell a világban való helyünket is megvizsgálni. 

Ha ezt kimondjuk, akkor ehhez még valami hozzátartozik a nemzetekről szóló el-
mélkedésekhez. Miért van mégis az, hogy olyan iszonyatos riadalom fogja el a nyugati 
nemzeteket, országokat, elsősorban Nyugat-Európát, ha interetnikai kapcsolatokról, 
nemzeti öntudatról, nemzeti újjászületésről hallanak? A készültség, a tájékozatlanság 
egyaránt benne van ebben a riadalomban, hiszen a szovjet birodalőm bukása után azt 
látták, hogy főleg a birodalom területén, vagy annak hatáskörében, befolyási övezeté-
ben vagy ideológiai körében a különböző nemzetek, népek függetlenségért folytatott 
küzdelme átcsapott nyílt háboniba, fegyveres eszközökkel folytatják azt, amit politika-
ilag képtelenek voltak megoldani és ez valóban riasztó perspektíva, ha a nemzetek 
jövőjét szemlélem. 
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Van azonban ennek egy másik, történelmileg hitelesebb aspektusa. Gondolják el: jó 
dolog-e, hogy megszűnt a Szovjetunió? Igen, az emberiség történelme szempontjából 
szükségszerű volt a szovjet birodalom bomlása, zsákutcának bizonyult az ott megter-
vezett útvonal és veszedelmet jelentett a bomló, válságokkal teli, stagnáló Szovjetunió 
a világra nézve. Megszűnése államalakulatainak és ideológiájának pusztulása az embe-
riség javát szolgálta. De megszűnt volna-e a Szovjetunió a benne élő vagy a felügyelete 
alá tartozó nemzetek újjászületési mozgalmai nélkül? Pontosan arról van szó, hogy a 
szovjet rendszer bukása a nemzeti újjászületés eredménye. A függetlenségre, az önál-
lóságra, a szuverenitásra való törekvés közösségi szándékának produktuma, hiszen 
Oroszország történelme azt mutatja, hogy ez az ország végtelen stagnálásra képes. Egy 
ponton nem tudott soha megbirkózni a problémáival: a bekebelezett népek ügyeinek 
intézésével Európának ajánlhatjuk tehát figyelmébe, hogy ha a közjónak tekintik a 
szovjet birodalom bukását, akkor ne felejtsék el, hogy milyen módon ment végbe ez: a 
nemzeti újjászületés, a nemzeti függetlenségre törekvés produktumaként. Ezért aztán 
jobb lenne, ha nem Karabah és Szarajevó felől néznénk a nemzeti kérdést, hanem en-
nek a produktumnak a tükrében vizsgálnánk a nemzetek sorsát és helyzetét. Az a nyu-
gat-európai polgár, aki Szarajevóból látja az etnikai kérdést, az körülbelül olyan, mint-
ha valaki az elektromossággal a villamosszékben és nem a lámpából ismerkedne meg. 

A nemzeti, nemzetközi és nemzetek közötti kapcsolatok dolgába tehát, és Magyar-
ország helyzetének tisztázásában, ezt is bele kell kalkulálni. Mi történt a rendszervál-
tással? S miként vált lehetővé a rendszerváltás után a szovjet megszállás szűntével az, 
hogy a magyarság új módon kapcsolatot kereshet egymással? A rendszerváltás először 
is 1989 elején, 1956 átértékelésével, megszűntette a politikai emigrációt. Értelmét, okát 
vesztette a politikai emigráns lét és ez nagymértékben átalakította és átszerkesztette a 
világban élő magyarság helyzetét. A másik témakör a Jaltai Egyezmény és a nyomában 
született határozatok - Potzdam és a párizsi békék - következményeinek újragondolá-
sa, ami gyakorlatilag lehetővé tette és kivitelezhetővé Közép-Európa rekonstrukcióját. 
Jól emlékszünk erre a keserves tényre, hogy 1945. febaiárjában Jaltában a három nagy: 
Sztálin, Roosevelt és Churchill úgy határoztak, hogy hadizsákmányként és háborús ju-
talomként, a jószolgálat fejében, Sztálin és a Szovjetunió kapja meg Kelet-Európának 
azt a részét, amelyet később szocialista országoknak neveztek. Ebből voltak kitürem-
kedési szándékok, voltak ilyen meg amolyan igyekezetek, de a nyugat 1989 decembe-
réig, a Máltai konferenciáig tiszteletben tartotta a saját adományát, amelyet háborús 
jutalomként adott oda a Szovjetuniónak. A Szovjetunió számára azonban az 1980-as 
évek elejétől kényelmetlen lett, ez a térség, akkor jött rá, hogy ez nem háborús juta-
lom, hanem kolonc, amitől valami módon - de akkor még úgy képzelték, nagyobb 
vereség nélkül - meg kellene szabadulni. Bárcsak tudtuk volna, hogy így van, de saj-
nos ez csak később derült ki. 

Új világpolitikai és nemzetközi konstelláció állt elő, azzal, hogy a Máltai Konferen-
cián Bush és Gorbacsov nyilvánosan is kimondták: nem újabb Jaltát akarnak, hanem 
az ellenkezőjét: az egykori Közép-Európa független, szabad államainak közösséggé 
válását. Jalta átutalt bennünket a kelet-európai térségbe, felszámolta Közép-Európát, 
vagy legalábbis megkísérelte történelmileg, kulturálisan, ideológiailag, szellemileg föl-
számolni. Ebből a helyzetből szabadított ki bennünket a rendszerváltás, visszanyervén 
államunk szuverenitását, nemzetünk függetlenségét. Tudunk-e ezzel a szuverenitással 
megfelelő módon gazdálkodni? Profán, látszólag nem ide illő kifejezés, mégis megis-
métlem: az a kérdés, hogy tudunk-e gazdálkodni a szuverenitásunkkal egy olyan vi-
lágban, amikor a nemzetek között piaci, gazdasági, társadalmi, kulturális együttműkö-
dés minden nemzettől megkívánja, hogy szuverenitásának egy részét ennek az 
együttműködésnek az oltárán áldozza fel? Ebből a szempontból vizsgálandó - éppen a 
visszanyert szuverenitás értékeit is tiszteletben tartva - , hogy Magyarország az európai 
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intézmények tagja lesz-e, vagy más utat választ. Úgy gondolom, most m é g sokak szá-
mára furcsa ez a kérdés, mert az rejlik benne, mintha nekünk választási lehetőségünk 
volna. De ha nem volna választási lehetőségünk, akkor azt kellene mondanom, hogy 
nincs szuverenitásunk, nincs függetlenségünk. A finnek is furcsán viselkedtek e b b e n 
az európaizálásban, hiszen emlékeznek a csatlakozás szavazati arányára: 48 - 5 2 % kö-
zött oszlott meg, tehát igen gyenge többség. Norvégia kispekulálta, mi az érdeke és 
hogyan tarthatja magát távol az Európai Unió intézményeitől úgy, hogy az Unió hasz-
nát lefölözhesse. Mi pedig azt látjuk, hogy a jótékonykodó, vállveregető, rendszervál-
tás utáni gesztusok múltával Magyarország - a hozzá hasonló helyzetben lévő Kelet-
közép-európai országgal együtt - várólistára került. 

A kérdés ezzel kapcsolatban n e m alaptalan az összmagyarság létérdekét mérlegelve 
sem. Kétségtelen, a magyarság jövője szempontjából döntő jelentősége van annak, 
hogy a magyar állam területén élő magyarság hogyan döntsön a vi lágban való tájéko-
zódás lehetőségei között. És ma - e lőbb már Szarajevó kapcsán emlegetet t riadalom 
okán - elég nagy a távolságtartás az európai intézmények részéről, mindig akad, aki a 
jó szavakat elhinti közöttünk, de mindig ott működik a vétó, amelyik a felvételt meg-
akadályozza. Mi legyen tehát a t e endő ebben a helyzetben? 

Nem várhatjuk tétlenül, hogy kegyosztó európai intézmények belá tó cselekedetei 
révén egyszer csak úgynevezett európaiak leszünk. Azt sem először tisztázzuk egymás 
között, hogy mit jelent európainak lenni. Nekünk azt az 1100 évet jelenti, amit itt töl-
töttünk el a Kárpát -medencében és ami alatt az e lőbb értéknek nevezett és vallott 
kultúrát, történelmet létrehoztuk. Azért itt a dikciónak mindig megvan a jelentősége. 
Világosan, félreérthetetlenül kell beszélni. Nem Európába megyütik, hanem bizonyos 
európai intézmények tagjai szeretnénk lenni. Ezek közül számunkra a legfontosabb az 
Európai Unió, amelyik gazdasági, piaci, sőt kulturális és történelmi szempontból is -
hisszük, valljuk - e lőnyös lenne Magyarország számára, de nem kínál azonnali megol-
dásokat a magyar problémákra. És ha Norvégiát, Finnországot említettem, folytathat-
nám Ausztriával és más országokkal. Tény, hogy az Európai Unió, amit korábban Eu-
rópai Gazdasági Közösségnek, Közös Piacnak is neveztek, s Maastricht óta Uniónak 
becézik, ez az intézmény nem gyógyászati szanatóriumi célokra jött létre, oda n e m 
kezelésre vesznek föl problematikus országokat, hanem azokat veszik föl, akik megol-
dották problémáikat. 

Ezért van választási lehetőségük azoknak, akik oda belépnek. Mert azok is úgy vé-
lik, hogy mérlegelni valójuk van e tekintetben. A norvégoknak korántsem volt oly csá-
bos a brüsszeli i rodákhoz tartozni, mint amennyi előnyt jelent kívül maradni. A finnek 
többsége végül is úgy gondolta, hogy a beletartozás az igazi nemzeti é rdek, hasonlóan 
döntött Ausztria, Svájc pedig - amelynek tradícióit jól ismerjük - , még az Európai Gaz-
dasági Térbe sem volt hajlandó belépni . Tehát véletlenül se higgye senki, hogy egy 
stnikturálatlan, differenciálatlan, szép, gazdag, jóléti rendszer működ ik Nyugat-
Európában, amely ha kinyújtja a kezét és elér néhány nemzetet, akkor azokat boldo-
gítja. Inkább úgy mondom: boldogabb, szerencsésebb nemzetek közössége ez, ahova 
bejutni küzdelem kérdése. 

Nos, reménytoszlató céllal jöttem én Szombathelyre, hogy eiTÓl beszéljek? Nem! Inkább ar-
ról van szó, hogy Nyugat-Európa még nem ismerte föl Magyarország, Csehország, Szlovákia, 
Horvátország, Szlovénia és Lengyelország jelentőségét, legalábbis nem eléggé ahhoz, hogy 
kapkodjon utánunk. Nekünk viszont eléggé ismernünk kell helyzetünket és meg kell 
győznünk a fejlett nyugatot, ne meghunyászkodva és megalázkodva kapkodjunk utánuk. 

Mire a l apozom ezt a ki je lentésemet? 
Nem olyan régen Strasburgban egy ilyen üggyel foglalkozó konferencián vehettem 

részt, ahol nyugat-európai unionista a képviselők az Európai Parlament tagjai, sokféle 
tapasztalt, Európa-ügyekben jártas politikus jött össze és elképesztő volt az a - erős 
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kifejezést nem akarok használni - lokális szemlélet, amelynek alapján a mi Kelet-
Közép-Európánkat nézték. Költségszámítási alapon a német képviselő szerényen 90 
milliárd ECU-ről beszélt, mint a Közös Piac vagy az Unió költségéről, ha felvesz ben-
nünket. A spanyol ráduplázott - mert neki több a féltenivalója - 180 milliárd ECU-t 
emlegetett. Csak egyetlen dolog nem jutott eszükbe - megpróbáltuk aztán erre figyel-
meztetni partnereinket hogy ez nem költség, hanem befektetés. Nyugat-Európát ne-
künk arra kell ráébresztenünk, hogy megbukik a tőkekoncentrációval együttjáró ke-
gyetlen versenyben, hogyha nem terjeszkedik. Márpedig a hódító terjeszkedések ideje 
lejárt, Európa - paradox módon - egyetlen helyen, Európában terjeszkedhet. És ha ezt 
nem ismerik fel, akkor Nyugat-Európa az óceán két partján folyó kíméletlen verseny-
ben egy történelmi emlékkel telezsúfolt skanzenné válik, ahová a szerencsésebb nem-
zetek majd bámészkodni járnak. Nekünk tehát ebből a szempontból kell megközelíte-
ni az európai ügyeket, a magyar ügyet is ebben az európai kapcsolatrendszerben és 
nem kell holmi morális hivatkozásokkal igényelni ezt a részvételt. Egyébként is tudjuk, 
hogy az igazi Európát a Karolingok óta számítják, az pedig a lovagi, gerinces, emelt 
fővel járó Európa volt, mi ezt a csúszó-mászó ajánlkozó módot nem vállalhatjuk és 
nem választhatjuk. 

Ezeknek az összefüggéseknek a felemlegetése nélkül valójában nem tudunk reális 
választ adni arra a kérdésre, hogy mi legyen a határokon túl élő magyarság és a világ-
ban élő magyarság szellemi kapcsolata. Az előbbi okfejtés idevezet, magatartásunk 
döntő jelentőségű a határokon túli magyarsággal szemben. Ha mi mindenáron be aka-
runk jutni egy olyan térségbe ahol iszonyodva, rettegve gondolnak a kisebbségi prob-
lémára, a nemzetiségi kérdésre, általában az etnikai konfliktusra, akkor felbukkanhat 
egy olyan anyaországbeli magyar politika - minthogy bizonyos spekulációkban ennek 
jeleit már láttuk - , hogy vessük el ezt a koloncot, ami akadályoz bennünket az Európai 
Unióhoz való csatlakozásban. S hogy odaát mennyire reális dolgokról van szó, hadd 
idézzem egy brüsszeli francia lapban megjelent amerikai NATO-szakértőnek a cikkét, 
amely arról szól, hogy miként akar Magyarország a NATO tagja lenni, egy olyan or-
szág, amelynek határai mentén hárommilliónyi kisebbsége van ' Ez casus belli, a NATO 
nem fog háboais okot vásárolni - zárja fejtegetéseit ez a nagyokos amerikai szakértő. 

Ebből két információ a számunkra is nagyon fontos: az egyik magának a NATO-nak 
az alapállása ebben az ügyben. Ennek lényege - amit már sejteni lehetett, a Partnerség 
a békéért elnevezésű egyezkedés idején hogy békében mindvégig veletek vagyunk, 
háborúban ne számítsatok ránk. A NATO nem óhajt a háborús térfélen jelen lenni. A 
másik drámai információ, hogy még mindig mennyire tudatlanok a magyar ügyben. 
I logy mennyire előítéletek szabják meg gondolkodásuk pályáját. Hiszen, ha ismernék 
csak a XX. századi magyar történelmet, akkor tudná a NATO minden illetékese, hogy 
míg a dél-tiroliak karabéllyal, a baszkok, az észak-írek bombával igyekeztek érvényt 
szerezni a nemzeti akaratnak; a 75 esztendő óta kisebbségi sorsra ítélt magyarság jo-
gainak érvényesítéséért terrorisztikus eszközhöz soha nem nyúlt ez idő alatt. Ez a ma-
gyar kisebbség mindig alkotmányos úton kívánt érvényt szerezni jogainak, szemben 
más nemzetekkel. 

így aztán, aki a magyar kisebbség dolgát közvetlen kapcsolatba hozza az Európai 
Unióval, az ilyenfajta előítéletes nyugati gondolkodás és járatlanság miatt azt követelné 
meg, hogy az anyaországi magyarság mondjon le a kisebbségeiről. Nem tudnék most 
markáns politikai szervezeteket megjelölni, amelyek ezt így gondolják, a gyanúm 
mégis megalapozott. Ebben az országban mindig akadt politikai erő, amelyik rosszul 
mérte föl a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét és hajlandó volt a legnagyobb, néha a 
legaljasabb áldozatot is meghozni azért, hogy érvényesüljön. Ez az egyik lényeges 
dolog, amit az a világban élő magyarsággal való kapcsolat dolgában szerettem volna 
kimondani. Sem történelmi, sem kulturális, sem erkölcsi alapunk és okunk nincs arra. 



hogy az államhatárok által szétszabdalt magyarságról lemondjunk, hiszen közösséget 
alkot ez a magyarság, függetlenül az országhatárok költöztetésétől és változtatgatásá-
tól. Ez egy több mint ezer esztendős közösség, amelynek megvan az értéke, jelentő-
sége a világban és ilyen alapon kell szemléletünket, kapcsolatunkat és segítőkész-
ségünket kifejezni. S ha ezt így kimondtam, akkor talán nem tűlzás egy másik követ-
keztetést sem levonni, mégpedig azt, hogy nincs Magyarország a világ magyarsága 
nélkül, és a világ magyarsága nem létezhet Magyarország nélkül. 

A határokon túl élő kárpát-medencei magyar közösségek dolgában Magyarország a 
rászorultság elve alapján köteles segítséget nyújtani. Rászorultságon egyáltalán nem 
szociális szempontot és polgármesteri hivatalok lajstromát gondolom. A veszélyeztetett-
ség mértéke szerint kötelesek szellemi támogatást nyújtani. 

Magyarország szűkös és nehéz körülményei között, minden állampolgárnak és a 
nemzeti identitásnak járó tisztelettel, iskolában, anyagi javakban, egyebekben állami 
támogatást adunk a hazánkban élő kisebbségeknek, kifejezetten azért, hogy kisebbsé-
gi létükben fennmaradjanak. Tudom nem eleget, tudom hiányok vannak e tekintetben, 
én az elvet szeretném nyomatékosan hangsúlyozni. Szomszédságunkban a magyar 
többsége olyan államokban él, ahol az állam korlátozza azon intézményeket, amelyek 
az identitás fennmaradását célozzák és szolgálják. Előbb-utóbb reméljük ezek az álla-
mok is rájönnek, hogy ez hosszabb távon nekik is veszteség. Addig pedig nekünk, 
szegény magyar államnak - nem sajnálkozva, de jószándékkal - pótolnunk kell azt, 
amit a szomszéd országokban polgáraival szemben az állam elmulaszt iskola dolgá-
ban, ösztöndíjak dolgában egyebek. Ugyanakkor autonóm közösségként kell tisztel-
nünk ezeket a határokon túli magyar közösségeket. Azonosulunk autonómia-
törekvéseikkel, azon a módon, ahogy ők maguknak az autonómia koncepcióikat ki-
alakítják, hiszen lehetőségeiket ők ismerik, Tiszteletben tartjuk autonómiájukat, 
amennyiben nem igyekszünk anyaországi politikai viszonyokat oktrojálni ezekre a 
közösségekre. Politikai nyerészkedés céljával senki nem induljon el ezekre a sokat 
szenvedett területekre, bízzuk rájuk, hogy a demokrácia normái és követelményei sze-
rint, a maguk politikai kifejezési formáit saját eszközeik és lehetőségeik között alakít-
sák ki. Az anyaországbeli magyaroknak a szellemi kapcsolatok építésében, szervezé-
sében méltóságteljes tisztességes magatartást kell tanúsítaniuk. Nem mehetnek osko-
lamesterként ezekre a területekre, tanulni kell nekünk is a kisebbségi sorban élő 
testvéreinktől, közösségeiktől. 

A lényeg tehát, hogy érték magyarnak lenni, és ezt az értéket magyarok tudják 
fenntartani a világ javára. Ehhez a közösséghez hozzátartozik az a magyar közösség, 
amely történelmi, kulturális alapon a magyar nemzet része, határaink mentén, a Kárpát 
medencében, és szerte a világban, amelyik magyarnak vallja magát. 
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