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25 év a nemzetpolitika szolgálatában           Interjú kötet 

 

Csóti György neve ismerősen cseng határon innen és túl, de kevesen tudják, 

hogy milyen odaadással és eredményesen küzdött hosszú évtizedeken át 

politikusként, sőt magánemberként is a szétszakított nemzetrészekért. A költő 

Kodolányi Gyula ajánlásának köszönhetően   tudtam   kapcsolatba lépni vele .  

A volt munkahelyén, a Képviselői Irodaházban találkoztunk először, ahol még 

hónapokig akadt bőven dolga.  

 A 90-es évek második felében az ELTE politológia szakos hallgatójaként 

többször is találkoztam Csóti György közéleti megnyilvánulásaival. Még az 

1994-es választási plakátjára is emlékszem. Hallottam arról is, hogy Tőkés 

László a Kárpát-medencei magyar autonómia nagyköveteként emlegette őt. 

A „Fehér Ház”bejárata elé érve visszafordultam egy pillanatra, hogy rögzítsem a 

helyszínt és környékét, ahol több mint egy évtizedig tevékenykedett. Idelátszott 

az őszikés Margit-sziget, az Arany által megidézett Margit híd és József Attila 

fodrozva hömpölygő Dunája. Előhalásztam kabátzsebemből a jegyzetem, és újra 

elolvastam: Csóti György, FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, 

országgyűlési képviselő, Külügyi Bizottság tagja, Nemzeti Összetartozás 

Bizottság tagja. A kötelező ellenőrzés után még percekig nézelődtem a 

behemót épület földszintjén. Először jártam itt és nekem - a messziről 

érkezettnek - szinte beszéltek a falak, hiszen 56 után kínzókamrának is 

használták az alagsor egy részét. Tettem néhány lépést abba az irányba, aztán 

mégis a lépcső felé fordultam, mely felvezetett a 350. számú dolgozószobába. A 

volt zágrábi nagykövetünk pontos ember lehet – gondoltam -, nem illik 

megvárakoztatni. A harmadik emelet végén, jobb kézre volt a szobája. A folyosó 

végi ablakból lepillantva ismét a múlt kísértett: a Jászai Mari teret láttam, ahol 

negyed századdal ezelőtt Marx és Engels kubista szobra állt. 

Vendéglátómat is a múltról, főleg a közelmúltról faggattam, amelyet nemcsak 

megélt, hanem cselekvő részese is volt. Az első beszélgetésünket aztán több is 

követte a budai és újbudai kávéházakban, s lassan egy év telt el, mire – 

elfoglaltságai, kötelezettségei miatt – a mondandónk végére értünk.  

                                                      

Kedves Csóti György, hónapokkal ezelőtt, a 2014. február 13-án elmondott 

parlamenti beszédének élménye hozott ide engem. Akkor is az elszakított 
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területeken élő magyarság autonómiájáról beszélt, jegyzetek nélkül, szabadon.  

Felszólalását, többször is újrahallgattam és lejegyeztem. Idézném is szavait, 

hiszen, mint a rész az egészben, benne van politikai pályafutásának a lényege. 

Ráadásul – mint utóbb kiderült -, ez volt az utolsó beszéde, mondhatnám 

„hattyúdala” az Országházban: 

„Köszönöm a szót, Elnök úr, tisztelt Ház, kedves Képviselőtársaim! 

 Huszonöt éves politikai pályafutásom során mindig érdeklődésem és 

tevékenységem középpontjában állt az elszakított nemzetrészek, a határon 

kívülre került magyar nemzettársaim sorskérdése. Ennek megfelelően az elmúlt 

esztendőben tizenegyszer szólaltam fel napirenden kívül itt a Házban az 

autonómia ügyében, hiszen az elmúlt másfél-két évtized egyértelművé tette, hogy 

a magyaroknak, a szomszédos, az utódállamokban élő magyar nemzeti 

közösségeknek a szülőföldön, magyarként megmaradás egyedüli záloga az 

autonómia, a tényleges és teljes körű autonómia. A teljes körű azt jelenti, hogy 

személyi elvű, kulturális és területi autonómia, illetve ezek kombinációja. Az 

elmúlt esztendőben a Tőkés László által vezetett Kárpát-medencei Magyar 

Autonómia Tanács, amelynek egyébként az elcsatolt területeken működő 

valamennyi magyar politikai párt a tagja, illetőleg részt vesz a tanács 

munkájában, 2013-at az autonómia évévé nyilvánította. Ezt legkomolyabban a 

székelyek vették, akik március 10-én, Marosvásárhelyen egy 30 ezres tüntetéssel, 

október 27-én pedig egy 150 ezer embert megmozgató nagy meneteléssel tettek 

hitet az autonómia mellett. Ezt követően, Pálffy István kezdeményezésére, 

néhány képviselőtársunkkal egy országgyűlési határozattervezetet készítettünk el 

az autonómia ügyéről, amely a Tisztelt Ház sűrű programja miatt nem került 

végül beadásra. Ezért most én szeretném Önöknek szó szerint ismertetni ezt az 

országgyűlési határozat tervezetet.” 

Megszakítással 11 évig voltam országgyűlési képviselő. Lehet a véletlen játéka, 

de mindenképpen sorsszerű, hogy első és utolsó megszólalásom a Parlamentben, 

a Tisztelt Házban az elszakított nemzetrészekről szólt. De, ha már itt tartunk, 

említsük meg, hogy mi is volt a határozattervezet lényege: 
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„1. Az Országgyűlés október 27-ét, a Székelyek Nagy Menetelésének napját, a 

Kárpát-medencei Magyar Autonómiák Napjává nyilvánítja. 

 

2. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a köznevelés rendszerében az 

Autonómiák Napja jelentőségének megfelelő hangsúlyt kapjanak a magyar 

nemzeti közösségekkel kapcsolatos ismeretek. 

 

3. Az Országgyűlés felkéri minden magyar párt európai parlamenti képviselőjét, 

hogy kezdeményezzenek európai parlamenti vitanapot az Unió országaiban élő 

őshonos nemzeti közösségek autonómia törekvéseiről. 

 

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy minden évben ezen a napon adjon 

tájékoztatást a Kárpát-medencei magyar autonómiák létesítésének helyzetéről. 

 

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.” 

 

INDOKOLÁS 

 

A szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségek szülőföldön 

magyarként boldogulása és fennmaradása több mint két évtizedes hányattatás 

után végveszélybe került. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy megoldást kizárólag a 

tényleges és teljes körű autonómia hozhat. Azokban az országokban, ahol a 

legtöbb magyar él, erről hallani sem akarnak. A nemzetközi szervezetek és a 

vezető nyugati országok közömbösek a magyar ügy iránt. A 2013. október 27-én 

megrendezett Székelyek Nagy Menetelése áttörést hozhat ezen a téren. Ez a 

körülmény indokolja, hogy felhívjuk Európa figyelmét, és emléket állítsunk 

ennek a nemzetpolitikai szempontból jelentős eseménynek.” 
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Tíz képviselő kezdeményezte e határozatot. Lett belőle törvény? 

 

Sajnos nem. Remélem azonban, ez esetben is érvényes a régi igazság: ami késik, 

az nem múlik. 

 

 

Kezdjük talán Erdéllyel. Mennyire ismerte ezt az országrészt 1989 előtt? 

 

Meglehetősen jól ismertem. Mindenekelőtt a Nagyvárad – Bánffyhunyad – 

Kolozsvár – Torda – Székelyudvarhely – Csíkszereda útvonalat. Kalotaszeget és 

a Székelyföld nagy részét bejártam a családommal a nyolcvanas években. 

Hozzávetőleg százszor keltünk át a Királyhágón oda és vissza, vagyis körülbelül 

ötvenszer jártunk Erdélyben a kommunista időkben. Lelki kapcsolatom az 

elszakított magyarokkal azonban sokkal korábbra datálódik. Tíz-tizenkét éves 

lehettem, amikor kezembe akadt Édesapám könyvtárában az „Ütött az óra – A 

trianoni béke története” című kiadvány. Már kisgyerekkoromban nagyon 

érdekelt a történelem, különösen Magyarország története. Amikor megismertem 

az ország kegyetlen szétdarabolásának részleteit, elkezdtem tervezni, hogyan 

lehetne visszafoglalni az elszakított területeket. Utópisztikus elképzeléseim 

voltak, de hamarosan felébredtem az álmodozásból. A második világháború 

előtti részleges revízió sikertelensége, és a hidegháborús világ realitásai józan 

belátásra intettek. A téma azonban folyamatosan ott lappangott bennem a 

diktatúra évtizedeiben is. Családi és szűk baráti körben beszéltünk róla, 

gyűjtőszenvedélyeimet is ez a kérdéskör motiválta. Illyés Gyula „Válasz 

Herdernek és Adynak” című kétrészes publikációja a Magyar Nemzetben 

1977/78 fordulóján döbbentett rá, tenni is kell valamit. 

Elkezdtünk feleségemmel Erdélybe járni. Könyveket, gyógyszereket, 

élelmiszert, újságokat – és szeretet – vittünk, barátságokat, felejthetetlen 

emlékeket hoztunk. Sikeresen korrumpáltuk a román vámosokat, és lettünk 

megtűrt ügyfelei magyar kollégáiknak. Hoztuk-vittük az üzeneteket élő szóban 

azoktól és azoknak, akik valamilyen oknál fogva nem léphették át a határt. 

Például azért, mert tiltólistán voltak. Mi is hamar felkerültünk a megfigyeltek 

közé. Barátainkkal folytatott telefonbeszélgetéseket lehallgatták. Amikor 
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átléptük a határt, azonnal értesítették a helyi szekusokat Bánffyhunyadon, ahol 

általában eltöltöttük az első éjszakát. Kezdetben szállodákban, később egyre 

szaporodó barátainknál aludtunk. Ami hivatalosan tiltott volt, de mi 

rendszeresen megszegtük. Bánffyhunyadi barátunk alkalmakként lefizette a 

nyomorult kis besúgókat, így békén hagytak. Egyszer azonban a besúgót is 

besúghatták, mert amint átléptük a határt, barátunkat felkereste szekus 

megfigyelője, és közölte: Csótiék nem alhatnak nála felsőbb utasításra, csak a 

szállodában, különben megüti a bokáját. Hideg tél volt, az egyébként új 

szállodában fűtetlen szobában, folyóvíz nélkül, piszkos ágyneműn kellett 

aludnunk! A kádban maltertörmelék, a vécékagylóban „egyéb hulladék” volt. 

Embertelen, aljas, primitív leckéztetésben akartak részesíteni. Mi azonban már 

tapasztaltak és felkészültek voltunk. Lefektettük a hálózsákot az ágyra, óvatosan 

bebújtunk, hogy ne érjünk az ágyneműhez, és felhúztuk a cipzárt. A szekus 

jelenthetett. Mi meg reggel kibújtunk a zsákból, és már ott sem voltunk. Később 

már csak befizettük a szállodát, fel sem mentünk a szobába. Ezeket az 

„élményeket” viszont feledtették az ott élő magyarok szeretete, kedvessége, 

öröme látogatásunk kapcsán, a varázslatos erdélyi táj, az ősi hagyományokat 

őrző népművészet; a zene, a tánc, a használati és díszítő eszközök 

kimeríthetetlen tárháza, az erdélyi emberek romlatlan lelki világa. Voltak 

azonban felejthetetlen rossz élmények is. Ugyanott történt, ahol a szállodai 

kaland. Barátom 12 év körüli kisfiát vérző fejjel, agyrázkódással vitték az 

iskolából a kórházba. Magyar osztályba járt, ahol történelem és földrajz 

kivételével magyarul tanulhattak a kisdiákok. A szomszédos teremben 

történelemóra volt a román gyerekeknek. A tanár a Ceausescu éra lelkes 

kreációjaként azt tanította, hogy az ázsiai barbár magyarok megszállták a román 

Erdélyt, megölték az őshonos lakosság nagy részét, évszázadokon át 

sanyargatták, üldözték, leöldösték őseiket. A szünetben az udvaron nekiestek a 

felajzott román gyerekek a magyaroknak, barátom fiát egy ököl nagyságú kővel 

fejbe dobták.  

Szívesebben emlékszem a szívszorongató, szemet könnybe lábasító történetekre. 

Kolozsvárott a főtéren parkoltunk piros Dáciánkkal. Amikor visszamentem a 

kocsihoz, egy nyugdíjas korú, tanár kinézetű férfi félénken megszólított. Azt 

mondta, ha a kocsi hátsó ablakában, a kalaptartón látható újságot (Magyar 

Nemzet volt) neki adom, akkor számára aznap már nem is kell ennivaló. 

Határtalan boldogsággal az arcán vitte el az újságot. Más alkalommal 

élelmiszereket vittünk egy ismerős családnak. Miközben kiraktuk a csomagokat, 

a négy-öt éves kislány felsikított örömében: nézd Anyuci, vajacska! Egy másik 



6 

 

bánffyhunyadi barátomnál vacsoráztunk egy alkalommal kis „birtokán”, egy 

régi parasztházban a Várszán, amihez némi kert is tartozott. Volt egy román 

alkalmazottja, aki ott segített neki a ház körül. (Bár a magyarok kétszeres 

elnyomásban szenvedtek, mégis „tudtak urak lenni”. A jég hátán is megéltek, és 

érvényesítették intellektuális fölényüket.) A határ előtti Földes községben 

vettünk mindig hatalmas fehér házi kenyereket. Ez többnyire sláger volt az 

étkezéseknél, hiszen Erdélyben akkor csak ízetlen, kemény fekete kenyérből állt 

a fejadag. Jó szívvel megkínáltuk a közelünkben dolgozó román embert, 

levágtunk egy nagy szeletet neki, mondtuk, faljon velünk. Némi habozás után, 

természetes nyíltsággal azt mondta, bocsássunk meg neki, de ezt most nem eszi 

meg, hazaviszi a feleségének, mert ő még ilyent nem evett. Persze levágtunk 

neki még két hatalmas szeletet. 

Kalotaszegen értelmiségiekkel, a Székelyföldön egyszerű emberekkel 

ismerkedtünk meg. Barátságba kerültünk Kolozsvárott és környékén Kallós 

Zoltánnal, Lászlóffy Aladárral, Szilágyi Istvánnal, Vásárhelyi Gézával, Újváry 

Ferenccel, Tőkés Istvánnal, Szőcs Istvánnal, Bánffy Istvánnal és másokkal. 

Ugyanakkor nem hagytuk cserben a hargitai juhász barátainkat sem, köztük az 

ötgyermekes Dániel Imrét, aki ugyan csak „két iskolát” végzett, de 

intelligenciában és filozofikus töltetű, egyszerű, nemes gondolkodásban kevés 

hozzá hasonló embert ismertem. Egy alkalommal elmondta, gyermekkori vágya, 

hogy egyszer átsétálhasson a Lánchídon. Évtizedeken át hívtam, kapacitáltam 

(családja már többször járt nálunk), de a reá bízott több száz juhra hivatkozva 

eddig még nem állt kötélnek. „Legalább ígérd meg” – mondtam neki egy 

alkalommal. Rám nézett csodálkozó, nyílt, kék szemeivel, és így válaszolt: „Ha 

megígérem, akkor meg is kell tennem!” Többek között ezért szeretem Erdélyt és 

az erdélyieket. Remélem, Imre egyszer megígéri. Dániel Imre gondolata lett a 

kilencvenes években választási kampányom jelmondata: „Az adott szó törvény 

legyen!”. 

Természetesen ott voltunk a Ceausescu-féle falurombolás elleni százezres 

tüntetésen a Hősök terén 1988. június 27-én. Az 1956. október 23-i 

demonstráció után ez volt az első felemelő, fantasztikus hatású társadalmi 

élményem. A szervezők nagy súlyt helyeztek arra, hogy amikor elmegyünk a 

Thököly úton a román nagykövetség épülete előtt, ne történjen semmiféle 

atrocitás, még verbális provokáció sem. Kérték, csendben vonuljunk. Már 

sötétedett, sokan égő gyertyát tartottak a kezükben. Soha nem felejtem el, néma 

csendben mentünk. Ha rá gondolok, még ma is hallom a lépések diszkrét zaját a 
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bazaltköveken. A követség épületén minden ablakot leeresztett faredőnyök 

takartak. Zárt ajtók fogadták a petíciót átadni szándékozókat. Csendben, 

méltóságteljesen vonultunk tovább. Amikor egy-egy vérmesebb tüntető kiabálni 

kezdett volna, szomszédjai azonnal elhallgattatták. Valami leírhatatlan, felemelő 

összetartozás érzés volt a levegőben és a lelkekben, a nemzeti szolidaritás 

csodálatos megnyilvánulása. Innen már csak idő kérdése volt, hogy az országos 

politika szintjére emelkedjen az elszakított nemzetrészek ügye. 

Ezek az élmények döntőek lehettek politikai szerepvállalásában… 

 Politikai pályám tulajdonképpen Erdélyből indult el. Kolozsváron 

megismerkedtem Kallós Zoltánnal, rajta keresztül meg Csoóri Sándorral. Ő 

hívott az MDF-be 1988 szeptemberében. Kezdetben minden lehetséges 

kérdéssel foglalkoztam, hogy anyagilag és adminisztratív szempontból független 

emberként (egy kisszövetkezet elnöke voltam) segítsek a diktatúra 

megdöntésében és az ország függetlenségének visszaszerzésében. Amikor 1989. 

október 22-én Antall Józsefet az MDF elnökévé választották, kérésére, úgy 

döntöttem, politikusi pályára lépek. A választások megnyerése után (1990. 

április 8.) a külpolitika és a nemzetpolitika területén tevékenykedtem. Ettől 

kezdve már nem csak Erdélyre figyeltem, hanem valamennyi elszakított 

területre. 

Tehát Antall József felkérése „hozta Önt helyzetbe”. Nemrég emlékeztünk meg 

arról, hogy a hosszú, kommunista évtizedek után 1990 májusában, éppen negyed 

százada alakult meg az első, szabadon választott magyar kormány. Ön, aki 

nagyon közelről ismerte, hogyan jellemezné az első miniszterelnökünket? 

Röviden és lényegre törően fogalmazok: Antall József mindenekelőtt humanista 

demokrata volt, aki politikai célkitűzéseinek elérése során mindig betartotta a 

törvényességet, és szem előtt tartotta az emberiességet. Elkötelezett magyar 

hazafi volt, aki lélekben, érzésben15 millió magyar miniszterelnöke kívánt lenni. 

Kiemelkedő európai politikus volt, aki a magyarság problémáit európai 

összefüggésekben vizsgálta, aki ismerte a térség népeinek történelmét, ezért 

megértette a kor kihívásait, és azokra mindenki érdekeit figyelembe vevő 

válaszokat tudott adni. 

Az Antall-kormányt folyamatos külpolitikai kihívások érték. Ilyen volt például a 

háborúba torkolló délszláv válság, amelyre az atlanti világ kifejezetten rossz 

választ adott. Szlovénia és Horvátország1991. június 25-én, Macedónia 1991. 

szeptember 8-án, Bosznia-Hercegovina pedig1992. március 1-jén kiáltotta ki 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1991
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_1.
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függetlenségét, és kiváltak Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból, amely így 

Szerbiára és Montenegróra redukálódott. Ön hogyan emlékszik vissza azokra az 

évekre? 

1991 őszére egyre tarthatatlanabbá vált a „nyugati világ” elnéző magatartása, 

másképpen fogalmazva tehetetlensége vagy nemtörődömsége a jugoszláviai 

fejleményekkel kapcsolatban. Milosevics korábbi kijelentése, miszerint „szerb 

ember nem élhet idegen fennhatóság alatt” sokkolta a térség népeit, de a 

„nemzetközi közösség” rá sem hederített . Nem érdekelte őket, hogy mit szól 

ehhez a hét évtizede kisebbségi sorsban szenvedő 3,5-4 millió magyar a Kárpát-

medencében, vagy más hasonló sorsú népcsoportok Közép- és Kelet-Európában. 

Nem ismerték fel, hogy mit jelent ez a balkáni népek és a horvátok számára. 

Elfelejtették, vagy nem is tudták talán, mennyi vér folyt ezen a tájon a 

függetlenségért, az önrendelkezés kivívásáért a 20. század során. Nem vették 

figyelembe, hogy a horvátok, a szlovének, a bosnyákok és az albánok sem 

akarnak idegen fennhatóság alatt élni. Szelektíven kezelték a népek 

önrendelkezési jogát, mert azonnal elismerték a balti államok függetlenségét, 

miután Moszkva lemondott róluk, de nem ismerték el Szlovénia és Horvátország 

baltiakéhoz hasonló módon kinyilvánított függetlenségi akaratát (parlamenti 

döntés, népszavazás), mert Belgrád ragaszkodott hozzájuk. Nagy hiba volt, és 

súlyos árat fizettünk érte.  

Európában csupán két elismert, számottevő politikus volt, aki rögtön felismerte 

az idők szavát: Antall József magyar miniszterelnök és Alois Mock osztrák 

külügyminiszter. Antall kezdettől fogva győzködte, elsősorban idősebb George 

Busht, Margaret Thachert és Helmut Kohlt a jobb belátásra személyes 

találkozásaik alkalmával, levélben, de legtöbbször telefonon. Kohl 1991 nyarán 

már hajlott a két jugoszláv tagköztársaság, Szlovénia és Horvátország 

elismerésére, de Genscher hajthatatlan volt.  

Olvastam, hogy külpolitikusként Önnek komoly szerepe volt az antalli 

erőfeszítések kivitelezésében… 

Elmesélnék egy jellemző esetet. 1991 késő őszén a miniszterelnök magához 

hívatott, megkért, utazzam Bonnba, és személyes megbízottjaként tárgyaljak 

Hans-Dietrich Genscherrel, a Német Köztársaság külügyminiszterével. Bernd 

Fischert, a CDU Külügyi Hivatalának vezetőjét kértem meg, hogy hívjanak meg 

Bonnba, mint az MDF külpolitikusát a CDU/CSU Frakció külügyi 

szakembereivel folytatandó tárgyalásokra. Azt is kértem, hogy a látogatás 



9 

 

keretében fogadjon engem hivatalában a külügyminiszter, mint a Magyar 

Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnökét. Jeleztem azt is, hogy Antall 

József miniszterelnök személyes üzenetét viszem magammal.  

Fischer német alapossággal megszervezett mindent. Néhány héttel később 

Genscher a külügyminisztériumban fogadott. 20 percet adtak a beszélgetésre, 

nagyon kellett koncentrálnom, hogy ne maradjon ki semmi a történelmi háttérrel 

és a jelen helyzet elemzésével alátámasztott üzenetből. Az udvariassági 

fordulatok után szólni kellett a kétoldalú kapcsolatok néhány eleméről is, de a 

külügyminiszter különös érzékkel hamar észrevette, hogy mondanivalóm több 

időt igényelne, és a téma egy bővebb eszmecserére érdemes.  

Így jutott osztályrészemül az a megtiszteltetés, hogy Genscher aznap estére 

meghívott a lakására vacsorára. Négyen ültünk az asztalnál, kettőnkön kívül a 

házigazda felesége, Barbara Genscher és a külügyminiszter egyik közeli barátja, 

Helmut Fahrnschon, aki gyakran járt Magyarországra üzleti célból, és akit 1989 

óta az MDF támogatójaként is számon tartottunk. Ő mondta nekem, hogy én 

voltam a második politikus Közép- és Kelet-Európából, akit Genscher a házában 

fogadott. (Az első Eduard Sevarnadze, volt szovjet külügyminiszter, későbbi 

grúz elnök volt.) A megtiszteltetés természetesen Antall József küldöttének 

szólt.  

Antall József sokszor és sokaknak kifejtette álláspontját a jugoszláv helyzettel 

kapcsolatban, amelyet akkor még nagyon kevesen értettek meg. A történelem 

azonban egyértelműen őt igazolta. Már 1990-91-ben látnoki módon leírta, mi 

történik majd a Balkánon, ha a nemzetközi közösség nem ismeri el 

haladéktalanul a jugoszláv tagköztársaságok függetlenségi törekvéseit és a 

koszovói albánok önrendelkezési igényét. Helyzetértékelésének alapja a 

történelmi ismeret volt. A 19. század második felében a több évszázados török 

hódoltság alól felszabadult balkáni népek szabadságvágya kiolthatatlan volt, sőt, 

a szerbek még ezen túl is mentek, rögtön „birodalmi” igényeik támadtak. 

Szemet vetettek arra a Boszniára, amelyet a Monarchia 1878-ban bekebelezett. 

Nem véletlen, hogy az első világháborút kirobbantó szarajevói merényletet szerb 

anarchista követte el.  

A jugoszláv gondolat Zágrábban született meg a 19. század végén, de a horvátok 

úgy gondolták, majd ők dominálnak a délszláv államban. Nem így történt, ezért 

már 1928-ban a szétesés szélén állt a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. „Királyi 

diktatúra” bevezetése mentette meg a Jugoszlávia néven újjáformált 
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államalakulatot. Az elfojtott indulatokat a második világháború poklában a 

csetnik és usztasa mészárlások „vezették le”. Halva született gondolat volt egy 

fedél alá terelni olyan népeket, nemzeteket, amelyeknek sem közös történelmük, 

sem hasonló kultúrájuk, sem azonos vallásuk nem volt. Mentalitásbeli, 

felfogásbeli szakadék volt szlovénok, horvátok és a többi nép között. Nyugati és 

keleti kereszténység, Közép-Európa és Balkán.  

A második világégést követő négy évtizedben egy különleges adottságú diktátor 

és a két világrendszer határán kialakult speciális geopolitikai környezet kellett 

ahhoz, hogy Jugoszlávia egyben maradjon, és bizonyos fokig pozitív szerepet 

játsszon a világpolitikában, mindenekelőtt a „harmadik világban” kialakított 

szerepe révén. Tito halálával és a kommunizmus európai összeomlásával mindez 

megszűnt.  

A színre lépő új diktátornak, Szlobodán Milosevicsnek a személyes adottságai 

sem voltak meg, és a geopolitikai feltételek sem voltak adottak számára. 

Féktelen, leplezetlen sovinizmusával azonnal puskaporos hordóvá tette a 

Balkánt és Közép-Európa déli peremét. Milosevics csak az erő szavát értette. 

Minden neki tett engedmény csak olaj volt a tűzre, mérhetetlen étvágyát növelte.   

Nem véletlen, hogy többen kis Hitlernek nevezték. Azonnal megállj-t kellett 

volna parancsolni Horvátország és Szlovénia elismerésével, annál is inkább, 

mert a függetlenség kinyilatkozása teljesen törvényes módon zajlott le, 

hasonlóan a rögtön elismert balti államokéhoz.  

Nagy hiba a népek önrendelkezési jogának ez a nyilvánvaló szelektív kezelése, 

rossz példa az átalakuló, demokratizálódó Közép- és Kelet-Európa számára. 

Antall jelezte, hogy az azonnali elismerés elmaradása esetén a háború 

elkerülhetetlen, a szerb agresszió lerohanja Horvátországot és Szlovéniát, a 

hadsereg és a fegyverek Belgrád kezében vannak, Ljubljana és Zágráb védtelen. 

Lehet, hogy Milosevics lemond Szlovéniáról, mert ott nem él számottevő szerb, 

de Horvátország nagy részét megszállja, mert „szerb ember idegen fennhatóság 

alatt nem élhet” (csak albán, magyar, horvát és más). Ezzel a logikával azokra a 

területekre, falvakra, városokra is igényt tartanak, ahol a szerbek kisebbségben 

vannak. A 90%-ban albánok által lakott Koszovótól ugyanakkor történelmi jogra 

hivatkozva még a Tito által adott autonómiát is elvették. A soknemzetiségű és 

történelmileg mindig Magyarországhoz tartozott Vajdaságban ezzel szemben 

elkezdték az etnikai tisztogatást. Itt nem számított a történelmi jog.  
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Antall előre jelezte, hogy hamarosan sor kerül Bosznia-Hercegovinára is, ahol 

szerbek, horvátok és bosnyákok (muzulmánok) élnek. A nemzetközi támogatás, 

a függetlenség elismerésének elmaradása esetén itt még véresebb háború fog 

zajlani. Ennél borzalmasabb már csak az albánok küzdelme lesz. A nemzetközi 

közösség előbb-utóbb kénytelen lesz beavatkozni, de addig sok ezer halott és 

lerombolt város, falu válik a demokratikus világ késlekedésének áldozatává. A 

régi indulatok felszínre törnek, és az újabb sérelmek évtizedekig tartó 

gyűlölködés magvait vetik el. Ez a tét, ezt kell a világ meghatározó politikai 

erőinek mérlegelni.  

   Ezt kellett nekem elmondani Hans-Dietrich Genschernek Bad Godesberg-i 

házában, kellemes, baráti hangulatú vacsora közben. Genscher nagyon 

szívélyesen fogadott, azonnal oldott légkört teremtett. Mindenekelőtt a 

magyarországi helyzetről érdeklődött. Halle-i (NDK) születésű lévén 

megkülönböztetett figyelemmel kísérte a térségünkben zajló 

rendszerváltoztatásokat. Magyarországot – a határnyitás, a keletnémet 

menekültek Ausztriába átengedése miatt – egyenesen szívügyének tekintette. 

Türelmesen végighallgatta a délszláv válsággal kapcsolatos fejtegetéseimet is. 

Amikor befejeztem mondanivalómat, azt kezdte ecsetelni, hogy az 1975-ös 

Helsinki Egyezmény az európai béke és együttműködés alapja. Az európai 

státus quo-t megváltoztatni nem lehet. Szó szerint a következő mondattal zárta 

értékelését: „Semmi körülmények között nem engedhetjük meg Jugoszlávia 

szétesését. Jugoszlávia megszűnése Európa végét jelentené”. Soha nem felejtem 

el ezeket a szavakat, mert a szinte családias hangulatú, kellemes est után 

idegenül, visszautasítóan csengtek.  

Genscher politikusi nagyságát jelzi, hogy az események hatására rövid idő alatt 

megváltoztatatta véleményét, 180 fokos fordulattal Szlovénia és Horvátország 

elismerésének élharcosa lett. A világpolitikai közvélemény Németországot és 

személy szerint Genschert tartja a két volt jugoszláv tagköztársaság elismerése 

kulcsszereplőjének. A végkifejletben így is volt.  

Amikor Antalltól türelmetlenül kérdeztem, mikor ismerjük már el 

Horvátországot és Szlovéniát, azt válaszolta: mi nem rohanhatunk előre, az 

kontra-produktív lenne. A Kalasnyikov-üggyé vált támogatásunk révén már 

nyilvánvaló elkötelezettségünk. Először legalább egy Európai Közösségbeli 

országnak kell megadni az elismerést, utána rögtön lépünk. Ezen kívül, 

tekintettel kell lennünk a Vajdaságban élő többszázezer magyarra, akik szerb 
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megtorlás áldozataivá válhatnak. (Végül ötödikek lettünk a sorban, de egy napon 

belül: Vatikán, Németország, Ausztria, Olaszország, Magyarország.)  

Horvátországban – ahol 1999 és 2003 között hazánk nagyköveteként élt –

mennyire ismerik néhai miniszterelnökünk fent említett erőfeszítéseit? 

Antall József erőfeszítéseit, titkos és nyílt diplomáciai tevékenységét nagyon jól 

ismerik Horvátországban. Ennek ékes bizonyítéka a zágrábi Antall József 

utcában álló Antall szobor. Világpolitikai okokból azonban a gyakorlati lépést 

akkor egy nagyobb hatalomnak kellett megtennie, és erre – nem véletlenül – 

Németország vállalkozott. Személyes tanúja voltam Zágrábban, milyen nagy 

tisztelettel fogadták Genschert egy német-horvát kulturális rendezvényen. 

Ami Genschert illeti, vele később többször is találkoztam. Egyszer egy 

nemzetközi rendezvény szünetében, kávézás közben hosszabban 

elbeszélgettünk. Még hivatalában volt. Azt mondta, hogy ez az új világ számára 

már idegen. Nem ismeri ki magát kellőképpen. Ő a kétpólusú világhoz szokott, 

abban mozgott biztonságosan. Nem sokáig csinálom már, mondta, orvosaim is 

nyugodtabb életre intenek. 1992. május 18-án mondott búcsút sikeres 

pályafutásának. 

Egy másik témára térve, szeretnék valamit tisztázni. Nem hiszek a vegytiszta 

véletlenben, ezért gondolom, oka van annak, hogy Önből Antall munkatársa lett. 

Mi több, azon kevesek közé tartozott, akit barátjának is fogadott a nyolc évvel 

idősebb miniszterelnök.  

Konfrontatív stílusú, jó verbális képességekkel megáldott politikus – mondták 

Önről párttársai. Végig lojális volt a kormányfőhöz, de ez előre nem volt 

látható, csak feltételezhető. Gondolom, a német és az angol nyelvismerete 

valamint rátermettsége mellett sokat nyomhatott a latban, hogy Ön kisvállalkozó 

volt. Ilyen tapasztalattal nagyon kevés politikus rendelkezett akkoriban, 

különösen a konzervatív, mérsékelt jobboldalon. Kérem, mondjon egy pár szót  

polgári foglalkozásáról és politikai karrierjének előzményeiről! 

 

 Nos, egészen röviden. 1940. november 24-én születtem Budapesten 

értelmiségi családban. Eleinte építészmérnöknek készültem, de „politikai és 

világnézeti okok miatt” csak a gimnázium befejezése után hat évvel tanulhattam 

tovább.  Villamosmérnöki és szervező szakmérnöki képesítést szereztem a 

Budapesti Műszaki Egyetemen. Első munkahelyemen, a Posta Központi Távíró 
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Hivatalánál fejlesztő mérnökként dolgoztam, majd számítástechnikai területen 

tevékenykedve, többszöri munkahely változtatás után, egy mezőgazdasági 

termelőszövetkezet melléküzemágaként 1981-ben kisvállalkozásba kezdtem 

Tiszadata néven, amelynek elnöke lettem. A cég később szövetkezetként 

működött, fő tevékenysége szoftver-export volt. Ezzel párhuzamosan 1985-90 

között egy amerikai számítástechnikai cég magyarországi képviselőjeként is 

dolgoztam. A foglalkozásom nagy felelősséggel járt, de bizonyos fokú 

szabadságot, függetlenséget és viszonylagos anyagi jólétet adott nekem. 

A Magyar Demokrata Fórummal való kapcsolatom 1988. szeptember 4-én 

kezdődött, az országos tagtoborzás meghirdetését követően már másnap 

beléptem a mozgalomba, így alapító tagnak számítok. Mint korábban 

említettem, az MDF-be Csoóri Sándor hívott. Éppen nála voltam Keleti Károly 

utcai lakásában Kallós Zoltán üzenetével azon a szeptember 4-i napon. 

Megkérdezte, beszállok-e az ellenzéki politizálásba? Ott a helyszínen azonnal 

kitöltöttem a belépési nyilatkozatot. Kezdetben nem akartam semmi mást, csak 

hozzájárulni az ország szovjet megszállás alóli felszabadításához és a 

kommunista diktatúra megdöntéséhez. 

Visszaemlékezésében Horváth Béla - MDF-es alapító tag, majd kisgazdapárti 

képviselő - nem minden él nélkül idézi fel Ön és Antall munkaszimbiózisát. A  

Levettük a vörös csillagot… című könyvében olvastam: „… Csóti György lett 

Antall pártelnök titkárságvezetője, és attól a pillanattól kezdve a pártelnök 

megközelíthetetlenné vált. Ha megérkezett a Bem téri székházba Antall József, 

csak Csóti Gyurin keresztül lehetett hozzá bejutni, aki sohasem hagyta magára a 

pártelnököt. Morogtak is az <<alapító atyák >>, de Csóti György hamar 

belopta magát a pártelnök szívébe, s német nyelvtudása révén átvette a 

nemzetközi ügyek intézését is.” 

 

Horváth Béla enyhén szólva eltúlozza a dolgokat. Antall Józsefet kezdetben 

csak futólag ismertem. 1989 nyarán, választmányi üléseken kerültünk közelebb 

egymáshoz, és ezt követően jó barátság alakult ki közöttük. 1989. október 22-én, 

amikor az MDF elnöke lett, megkérdezett, vállalom-e, hogy teljes időben az 

MDF-ben dolgozok, és segítek a párt ügyeinek intézésében. Miután ő kérdezte, 

aki köreinkben rendkívül nagy tiszteletnek örvendett, leszámítva néhány 

ellenlábasát, gondolkodás nélkül igennel feleltem. A következő héten az 
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Elnökség - Antall javaslatára - hivatalvezetőnek nevezett ki. A bizalom pedig 

motivált, és hálás voltam érte. 

A rendszerváltozás idején élte a párt a legszebb napjait. Mivel ekkor – főleg az 

Ó utcai barakképületben – még nem állt rendelkezésükre szinte semmilyen 

technikai, irodai eszköz, a feleségem és lányom is bejárt segíteni. A pártot 

„családi vállalkozásnak”tekintettük, és 12-14 órát dolgoztunk naponta. Később 

kissé jobb körülmények között beköltöztünk a Bem térre. Ebben az időszakban 

„nemes versengést” folytattam Lezsák Sándorral, hogy melyikünk kapcsolja le a 

lámpát az épületben. Ez leggyakrabban éjjel kettőkor történt. 

25 éve, 1989 ádventjének kezdetétől szörnyű, de egyben lélekemelő hónapokat 

éltünk át, ki itt, ki a határon túl. Akkoriban a közösségi összetartozás érzése erőt 

vett a „kaparj kurta, mert neked is jut”- kádárkori mentalitáson. Erdélyben, 

Romániában meg véres események sora történt. Jól tudom, hogy Ön akkor 

karácsony után félszáz kocsiból álló segélykonvojt vezetett Erdélybe? 

 

Igen, én is azon sok-sok csonka országbeli honfitársunkhoz tartoztam, akik 

óriási lelkesedéssel igyekeztek segíteni erdélyi nemzettársainknak. Nem árt 

röviden áttekinteni, mi előzte meg nagy felbuzdulásunkat. 1989. december 

közepén Tőkés László temesvári református lelkész egyéni harca a román 

kommunista diktatúrával szemben felkelést, forradalmat keltett a Bánság 

fővárosában. December 16-án lángba borult Temesvár, 21-én pedig már 

Bukarestben égtek a forradalom tüzei. A hatalom brutális kegyetlenséggel és 

aljas módszerekkel igyekezett letörni a népfelkelést. Szerencsére ez nem 

sikerült. Esélyük sem volt rá, a több évtizedes nyomor, kiszolgáltatottság, 

megfélemlítés után ellenállhatatlanul tört fel a népharag. A katonaság átállt a 

felkelők oldalára, a harc eldőlt. Ceausescu pártbeli ellenfelei, élükön Iliescuval, 

azonban „ügyesen” átvették az irányítást. A forradalom kommunista puccsá 

silányult. December 25-én kivégezték a „Kárpátok géniuszát”, Nicolae 

Ceausescut és feleségét. Az országban káosz uralkodott, élelmiszer- és 

gyógyszerhiány volt, a lakosság azonban eufórikus hangulatban várta a 

megváltást jelentő változásokat.  

Magyarországon azonnal megmozdultak a segítőkész, jó szándékú emberek. A 

Magyar Demokrata Fórum Ó utcai székházában, a földszintes barakk épületben 

is folyt a tanácskozás, mit és hogyan lehetne segíteni a sokat nélkülözött erdélyi 

magyaroknak. Úgy döntöttünk, hogy elsőként élelmiszerekből és 
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gyógyszerekből álló segélyszállítmányt küldünk. Az Elnökség engem bízott meg 

az egész akció megszervezésével és lebonyolításával. Akkoriban, mint azt 

korábban említettem, az MDF Hivatalának a vezetője voltam, vagyis a 

pártadminisztráció irányítója, egyúttal az elnök, Antall József személyi titkára. 

Karácsony előtt pár nappal gyűjtési akciót hirdettünk meg. Élelmiszert, ruhát, 

gyógyszert, könyveket, gyerekjátékot kértünk a lakosságtól. Szívet melengető 

volt látni, ahogy napokon át, az ünnepek alatt is, tömegesen hozták az 

adományokat. Szenteste kivételével reggeltől késő estig vettük át, szortíroztuk 

és raktároztuk az ajándékokat. Határtalan lelkesedéssel, fáradságot nem kímélve 

dolgoztunk. Nem voltunk egyedül az országban ebbéli lelkesedésünkkel. A 

Németh kormány Keleti Györgyöt, a Honvédelmi Minisztérium szóvivőjét bízta 

meg a segélyakciók koordinálásával. Az MDF-et én képviseltem az egyeztető 

tárgyalásokon. Tanácsokat, fontos információkat és logisztikai segítséget 

kaptunk. A kormánymegbízott a Máltai Szeretetszolgálatot, személy szerint 

Kozma Imre atyát kívánta az összes szállítmány Erdélybe juttatására felkérni. 

Nekünk sikerült kibújni ez alól, és saját szervezésben, saját felelősségre 

dolgozni. Ez nem csak presztízskérdés volt, hanem az adományok hatalmas 

tömege miatt logikus döntés is. Karácsony másnapján megkezdtük a szállító 

járművek beszerzését. Még ma is hihetetlennek tűnik, milyen gyorsan ment 

minden. Ez nem a mi ügyességünknek volt köszönhető, bár megfeszítve 

dolgoztunk, hanem a budapestiek (máshol meg a vidékiek) lelkesedésének, 

önzetlen segíteni akarásának. Több mint kilencven teherautót, furgont és 

személykocsit sikerült hadrendbe állítani. A nagy számra való tekintettel, 

valamint biztonsági okokból, két részre osztottuk a konvojt. Az egyiket Lezsák 

Sándor, a másikat én vezettem, különböző útvonalon mentünk. December 27-ről 

28-ra virradó éjszaka indultunk a városligeti Dózsa György útról. Sötétedés előtt 

kellett ugyanis Marosvásárhelyre érnünk, mert éjszaka még számítani lehetett a 

hegyekbe vonult securitate-s osztagok rablótámadásaira. Kalotaszegen és Torda 

után hallottunk is lövéseket a távolból.  

Antall József és Csoóri Sándor búcsúztatott bennünket a csípős éjszakai órában. 

Szívünk tele volt bizakodással, reménységgel. Új fejezetet reméltünk a 

Romániához csatolt területeken élő magyarok életében. A „parancsnoki” kocsi 

egy régi Wartburg volt, tetején hangszóróval, ezen keresztül irányítottam a 47 

teherautóból és személygépkocsikból álló konvojt. Zacsek Gyula vezette, aki 

videózott is végig az egész úton. A hátsó ülésen Antall Péter ült, aki meg 

fényképezte az eseményeket. Indulás előtt Antall József odahajolt hozzám, és a 

következőt súgta a fülembe: „Vigyázz a fiamra, mert ő még gyerek!”. 
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Izgalommal indultunk útnak. Nagyvárad határában egy fiatal nő román nemzeti 

színekből álló kokárdát tűzött a mellemre. Jó szívvel viseltem az egész úton. Azt 

hittük, megváltozik a világ, románok, magyarok, szászok (akik még ott 

maradtak) megkapják az emberi élethez és önrendelkezéshez való jogot. (Csak 

három hónappal később, az 1990. márciusi marosvásárhelyi pogrom józanított ki 

valamennyinket.) Ugyancsak itt, Szent László városában, figyelmeztettek az 

utcán lévő emberek, hogy a Királyhágó felé felfegyverzett securitate-s csoportok 

megtámadhatnak bennünket. Rövid várakozás után mégis tovább indultunk. 

Végig az úton, amíg világos volt, a városokban és a falvakban az út mentén 

emberek százai integettek boldogan. Tudták, kik vagyunk, és miért jöttünk.  A 

tervekkel ellentétben esti sötétségben értünk Marosvásárhelyre. Már vártak 

bennünket a felkelés helyi vezetői, közöttük sok régi barátunk. Szétosztottuk a 

szállítmányt. Közben feltűnt a városi tanács néhány képviselője is, felajánlották, 

ők majd megfelelő helyre viszik az adományokat. Nem kértünk belőlük. 

Elsősorban egyházakhoz és kórházakhoz irányítottuk a gépkocsikat. 

Természetesen nem hagytuk ki a román ortodox egyházat sem. Másnap spontán 

nagygyűlést tartottunk a főtéren. Hangosbeszélőn Lezsák Sándor és Gálfalvi 

György szólt a tömeghez. Az utcán, a macskaköveken, gyertyák égtek a halottak 

emlékére, ott ahol lelőtték őket Ceausescu pribékjei. Ezt követően szélnek 

eresztettük a csapatot. Katonai fegyelemben vonultunk oda, de utána mindenki 

saját útját járhatta.  

Én kihasználtam a lehetőséget, Antall Péter és Zacsek Gyula társaságában 

felkerestem számos erdélyi barátomat. Marosvásárhelyen Sütő András ecsetelte 

a történteket, feleségével mutatták, honnan figyelte őket az utcáról a Securitate. 

Székelyudvarhelyen Katona Ádám művelődéstörténész petőfis lelkesedéssel 

sorolta terveiket. Sürgés-forgás, lázas készülődés volt a Tanácsházán. 

Szentegyházán Gizike, juhász barátunk felesége, az örömtől sírva mesélte 

élményeit. Csíkcsicsón Terike, a helyi gépész-traktoros párja, a nyakunkba 

ugrott két kisfiával. Kalibáskőn Gyuri bácsi, Gizike idős édesapja, természetes, 

szeretetre méltó őszinteséggel azt válaszolta „Mit üzen a magyarországi 

magyaroknak?” - kérdésemre, hogy „nagyon szépen köszönjük az eddigi sok 

jóságot, amire a jövőben is nagyon számítunk”.  

Kolozsvárott Lászlóffy Aladár költővel, Szilágyi István íróval és Újváry Ferenc 

ügyvéddel készítettünk video-interjút. Részletesen elmondták, mi történt az 

elmúlt tíz-tizenkét napon, és mit terveznek, mire számítanak a továbbiakban. 

Újváry Ferenc szavait szó szerint idézem: „Én abból az alapállásból indulok ki, 
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nincs többet kompromisszum! Nem lehetünk többet opportunisták! Negyven 

éven át az opportunizmusunk, a kompromisszumunk ide vezetett. Ezért már az 

induláskor radikális álláspontra kell helyezkedni. … Erdélyben három 

történelmi nemzet él: magyar, román, szász. És ezek szabadok, és ezek 

egyenlők. Szabadok azért, mert a természeti jognál fogva mindenki szabadnak 

született. És egyenlők azért, mert az őseiktől örökölték a jogaikat. Ezért mi 

erdélyi magyar demokraták nem akarunk semmit sem kérni a románoktól az 

indulásnál. Nekem a románok ne adjanak semmit! Mert ha nekem a románok 

adnak, köztudott, aki ad valamit, azt, amit adott, azt vissza is tudja vonni. … Az 

én jogom nem az itt élő másik nemzet jogaiból származik. Az én jogaim abból a 

tényből fakadnak, hogy az én elődeim itt születtek, falvakat, városokat építettek 

fel, kultúrintézményeket hoztak létre, és akkor én itt nem lehetek nemzetiség! 

Én ezt igénylem, hogy a jövőben így legyen az alapokmányokba befoglalva. A 

magyar lehet nemzetiség Moldovában, Dobrudzsában, Olténiában és 

Munténiában. Mint ahogy a három nemzet mellett Erdélyben is lehetnek 

nemzetiségek: cigányok, horvátok, örmények, szerbek, szlovákok, zsidók és 

mások. … Én nem engedem meg, hogy engem besoroljanak a nemzetiségek 

közé! Én Erdélyben országot alkotó és építő egyik nemzet vagyok. Nyilvánvaló, 

hogy nekünk együtt kell felépítenünk és megteremtenünk az új erdélyi rendet, 

mely olyan kell legyen, mint ahogy Móricz Zsigmond megfogalmazta: 

Tündérkert. És ez csak a három együtt lakó nemzet akaratától függ. Ha célul ezt 

tűzzük ki, nyilvánvaló, meg is tudjuk valósítani. … Erre a pillanatra az erdélyi 

népek hetven éve várnak. És hogy ez a demokráciát hozta el, a teljes 

szabadságot, a teljes autonómiát, a teljes önrendelkezési jogainkat. Mert ha nem 

így van, minket ismét becsapott a történelem. De én bízom benne, hogy ezt most 

mindenki komolyan veszi. … És hogy ez így legyen, ez már nem csak magyar 

érdek, hanem magyar, román és szász érdek is.”  

 Újváry Ferencnek ez a gondolatsora, ez az okfejtése adta meg nekem a 

nemzetpolitikai ars poeticámat, hitvallásomat. Nem adhatjuk lejjebb, mint hogy 

az elszakított nemzetrészek évezredre visszamenően őseik földjén, a 

szülőföldjükön, államalapító, államalkotó tényezők legyenek. Ha ebből 

kirekesztik őket, akkor a tényleges és teljes körű autonómia jár nekik. 

 

Régóta figyelem, hogy – képletesen szólva – az ötágú síp a kedvenc hangszere … 

Milyen törvények kimunkálásában vett részt, amelyek jogi értelemben közelebb 

hozták, majd egymás mellé állították a „külső” és a „belső” magyarokat? 
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Már az első szabad választások során, 1990-ben, kampánytéma volt – akkori 

szóhasználattal élve - a határon túli magyarok ügye. (Ma inkább - és 

helyesebben - elszakított nemzetrészekről, vagy szomszédos országokban élő, 

őshonos magyar nemzeti közösségekről beszélünk. Elterjedt a külhoni magyarok 

kifejezés is.) Ezt a kérdést akkor legmarkánsabban és legszakszerűbben a 

Magyar Demokrata Fórum fogalmazta meg. Az MDF elnöke, az ország 

kommunista uralom után első szabadon választott miniszterelnöke, Antall József 

új fejezetet nyitott a nemzetpolitikában, amikor a párt III. Országos Gyűlésén, 

1990. június 2-án a következőket mondta: „Törvényes értelemben, a magyar 

közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a tízmilliós országnak a 

kormányfőjeként, lélekben, érzésben, tizenötmillió magyar miniszterelnöke 

kívánok lenni.”  Történelmet írt ezzel a mondattal. Ő emelte az elszakított 

nemzetrészek ügyét a hivatalos politika szintjére. Kapott is érte azonnal számos 

kritikát és támadást, elsősorban a szomszédos országokból és a hazai ellenzék 

soraiból. Sajnos volt olyan is, aki saját táborából szállt vele szembe. Az MDF 

egyik elnökségi tagja, lakiteleki alapító, akinek nem jutott pozíció a 

választásokat követően, az elnöki beszéd után felrohant az emelvényre, és 

indulatosan kioktatta a rendszerváltoztatás miniszterelnökét. Véleménye szerint 

ez a felelőtlen mondat sérti a szomszédos népek érzékenységét, ezért provokatív 

támadásként értékelhető. (Arról nem szólt, hogy a mi érzékenységünket hetven 

éven át sértették a szomszédos népek. Fél év múlva kilépett a pártból.) Sütő 

András viszont azt mondta Antall József temetésén 1993. december 18-án a 

Parlament előtti ravatalnál: „Senki, aki utána jön, senki, aki nyomába lép, ezután 

meg nem kerülheti őt abban, amit a határon kívül élő magyarságért cselekedett.” 

A közép-európai rendszerváltoztatások káoszában, a Magyarországon belüli 

politikai – gazdasági – társadalmi átalakulások hihetetlen nehézségei közepette, 

és a Lajtán túli nemzetközi élet 20. században megszokott elutasító magatartása 

mellett az Antall kormány nem tudott nagy eredményeket elérni az elcsatolt 

területeken élő magyarok ügyében. Tárgyaltunk a határon túli magyar 

vezetőkkel az MDF székházában, a miniszterelnöki dolgozószobában, 

egyenként és csoportosan is, elmentünk a rendezvényeikre, demonstráltuk az 

összetartozást, és terveztük, elemeztük az etnikai alapú autonómia 

megvalósításának lehetőségeit. Jeszenszky Géza külügyminiszter a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) által kidolgozott, Ágoston 

András, Hódi Sándor és Vékás János nevével fémjelzett háromszintű autonómia 
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koncepciót igyekezett ismertetni és elismertetni a transz-atlanti térségben. 

Közbenjárására az Európa Tanácsban, az Európai Közösségben és számos 

fővárosban fogadták a VMDK küldöttségét. Én elsősorban a parlamenti 

dimenzióban tevékenykedtem. Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának 

alelnökeként (az elnök Horn Gyula volt) és az MDF Frakció Külügyi 

Kabinetjének vezetőjeként számos nemzetközi rendezvényen emeltem szót az 

elszakított nemzetrészek érdekében. Több nemzetközi szervezetben képviseltem 

az MDF-et. Az Európai Kereszténydemokrata Unió (EUCD) az Európai Néppárt 

társszervezete volt, mely valamennyi európai kereszténydemokrata politikai erőt 

tömörítette. (Az ezredfordulón beolvadt az Európai Néppártba. A még nem EU 

tag országok pártjai társult tagságot, illetve megfigyelői státust kaptak.) Az 

EUCD 1991. évi őszi brüsszeli kongresszusán – a német CDU és a CSU 

támogatását élvezve, velük előzetesen egyeztetve – javaslatot terjesztettem elő 

közép-európai őshonos nemzeti kisebbségek sorsának rendezésére hivatott 

konferencia megrendezésére. A javaslatot megszavazták, ott helyben 

megkezdtük az előkészítést. A helyszínre is javaslatot tettem: Pozsony legyen a 

házigazda! Abból indultam ki, hogy vigyük a kérdést az oroszlán barlangjába. 

Reméltem, hogy a leendő házigazda, Jan Carnogursky, a Szlovák 

Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke, akkor éppen regnáló miniszterelnök, 

nem mer, nem fog ellene szegülni egy előre mutató, jó döntésnek. Ezt a 

várakozásomat alátámasztotta az is, hogy jó viszonyban voltam vele, személyes 

találkozásaink során nemigen konfrontálódott velem kisebbségi kérdésekben. Az 

1993 júniusában rendezett konferencia végén beláttam, hogy tévedtem. A 

zárónyilatkozat hajnalig tartó vitájában a szlovákok és a románok egymást 

túllicitálva igyekeztek gyengíteni a szöveget, nem kevés sikerrel. 

A határon túli magyar pártok is részt vettek az említett nemzetközi szervezetek 

munkájában? 

Többé-kevésbé igen. Mindenek előtt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) és a felvidéki Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM). 

Az RMDSZ tagságáért az Európai Demokrata Unióban (EDU) már 1990-ben 

elkezdtem a harcot. A szervezet Helsinkiben tartott pártvezetői értekezletén 

javasoltam felvételüket, melynek előkészítésére megbízást kaptam. Szinte 

hihetetlen történet kezdődött. Az erdélyi magyar szövetség vezérkara, Szőcs 

Géza főtitkár kivételével, ugyanis hallani sem akart egy konzervatív-

kereszténydemokrata szervezeti tagságról. Domokos Géza elnök a Szocialista 

Internacionáléban gondolkodott. Sokan fel sem ismerték egy nemzetközi 
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szervezeti tagság hallatlan nagy előnyeit, ami egy posztkommunista országban 

élő kisebbség etnikai alapú pártjánál elengedhetetlenül fontos volt akkor. 

Szerencsére elsőként Szőcs Gézát kerestem meg, akit abban az időben már 

barátomnak tekinthettem. Nála nyitott kapukat döngettem, már ő is foglalkozott 

a gondolattal. Konspiratív úton, az elnökség megkerülésével vittük be az 

RMDSZ-t az EDU-ba! Gézát főtitkárként meghívattam a Végrehajtó bizottság 

soron következő ülésére, ahol a szervezet nevében kérte a felvételt. A kész 

tények elé állított elnökség végül tudomásul vette a történteket. Hosszabb ideig 

csak megfigyelői státust élvezhettek, mert hiába voltak bent a bukaresti 

parlamentben, ami a tagság egyik feltétele volt, az EDU nem ismerte el a 

romániai választásokat szabadnak. Végül a budapesti pártvezetői értekezleten, 

1993 szeptemberében kapták meg a teljes jogú tagságot. Ekkor már Markó Béla 

volt az elnök, és Bodó Barna alelnök képviselte az RMDSZ-t a konzervatív 

nemzetközi pártszövetségben. Számos pozitív kezdeményezésük volt, melyeket 

az EDU többnyire elfogadott. (Megfelelő lobbizás után!) A ’93-as budapesti 

ülésen a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom megfigyelői státust kapott. 

Ezután következett egy kevésbé szép történet. Én kezdettől fogva 

szorgalmaztam, hogy valamennyi határon túli magyar párt legyen tagja az EDU-

nak és/vagy az EUCD-nek. A két szervezet között nagyon nagy volt az 

átlapolódás. Az EDU konzervatív és kereszténydemokrata, az EUCD csak 

kereszténydemokrata pártszövetség volt. Az EDU volt az erősebb, a 

befolyásosabb, a jelentősebb. Itt voltak az angol konzervatívok és a skandináv 

pártok, ez volt a tagságbeli különbség. A Duray Miklós által alapított és vezetett 

Együttélés Politikai Mozgalom hezitált, melyik nemzetközi szervezetbe lépjen 

be. Az Együttélés egyszerre vallott konzervatív és (nem a mai értelemben vett!) 

liberális nézeteket. Végül az EDU-ba kérték felvételüket. Ekkor azonban már 

kapun belül volt felvidéki riválisuk, az MKDM. Ha jól emlékszem, egy szófiai 

Végrehajtó bizottsági ülésen Bugár Béláék megvétózták Duray Miklósék 

felvételét. Szép kis epizód a magyar-magyar együttműködésben! Az Együttélés 

végül a Liberális Internacionálé tagja lett, ahol akkoriban a FIDESZ is 

tevékenykedett, és ott is maradtak a három felvidéki párt 1998-ban 

bekövetkezett egyesüléséig. (Magyar Koalíció Pártja, később, Bugárék kiválása 

után Magyar Közösség Pártja.) Duray ezek után azt mondta, nem árt, ha 

szélesebb politikai palettán mozog a magyar kisebbségi politika. Elvileg igaza 

volt. 
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Politikai pályafutásom kezdetétől fogva szoros kapcsolat, együttműködés, sőt 

barátinak is mondható szálak fűznek Duray Miklóshoz, Tőkés Lászlóhoz és 

Szőcs Gézához. Duray Miklós már diákként elkezdte az ellenzéki politizálást 

Csehszlovákiában. A magyar kisebbség érdekében végzett tevékenysége miatt 

börtönben is ült a nyolcvanas években. Kutyaszorító című könyve, mely 1983-

ban New Yorkban, a Püski kiadónál jelent meg, nagy port kavart fel. Számos 

könyv és értékes nemzetpolitikai irányelv szerzője. Sok gondolatot átvettem 

tőle, például azt, hogy a határon túli magyarok ügye Budapest számára nem 

külügy, hanem egy speciális belügy, melynek külpolitikai vonzata is van. 

Tőkés László, Temesvár hőse, erdélyi nemzettársainknak, és többé-kevésbé az 

egész kárpát-medencei magyarságnak szentelte életét. Fáradhatatlanul, megállás 

nélkül küzd, ha kell, egyedül is. Folyamatos a munkakapcsolatom vele. Szőcs 

Gézát a Securitate már 1986-ban kiebrudalta Romániából, mert nem bírt a 

hallatlan nagy konspirációs képességekkel rendelkező költővel. Svájci 

emigrációja után a Szabad Európa Rádiónál dolgozott, ahonnan először 

Budapestre jött, majd 1990-ben visszaköltözött Kolozsvárra. Vele is állandó a 

kapcsolatom. 

Később „csatlakozott” ehhez a körhöz Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének elnöke. 1998-ban, amikor kimaradtam a 

Parlamentből, a FIDESZ nagyköveti feladatot ajánlott fel nekem. Először Svájc 

volt a javaslat. Nem vállaltam, mert Bern szerintem egy unalmas város, ahol 

lehet élvezni az alpesi ország szépségeit és síparadicsomait, de igazán hasznos 

politikai tevékenységre nem láttam lehetőséget. Második ajánlat Dél-Afrika volt. 

Ezt meg nagyon távolinak tartottam, nem akartam elszakadni a magyar politikai 

élettől, meg idős édesanyámtól sem. Ekkor keresett meg Jakab Sándor, kérve, 

legyek Magyarország zágrábi nagykövete. Ezt viszont boldogan elvállaltam. 

Nem kell magyaráznom, miért. 

E kis kitérő után, hogyan foglalná össze az első szabadon választott kormány 

nemzetpolitikáját? 

Antall József már az 1989-es nemzeti kerekasztal tárgyalások során 

gondoskodott arról, hogy a határon túli magyarok iránti felelősség kérdése a 

mindenkori budapesti kormány alkotmányos kötelessége legyen. Javaslatára a 

következő szöveg került be az alaptörvénybe: „A Magyar Köztársaság 

felelősséget érez a határon kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a 

Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.” (2011-ben ez tovább erősödött, 
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miszerint „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt 

tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, …”. Az antalli 

külpolitika három pilléren nyugodott: euro-atlanti integráció, jó szomszédság a 

Kárpát-medencében, határon túli magyarok sorsának rendezése. (Úgynevezett 

„hármas prioritás”.) Diplomáciai megfontolásból azt mondtuk, hogy mindhárom 

egyformán fontos, de azért a jó szomszédság kérdését az elszakított 

nemzetrészek helyzete alá rendeltük. (A Horn-, Medgyessy- és Gyurcsány-

kormányok éppen ellenkezőleg cselekedtek.) Nem lehet ugyanis addig jó 

szomszédságról beszélni, amíg az adott országban elnyomják magyar 

nemzettársainkat. Számomra ezért a hármas prioritás mindig két pillért jelentett. 

Az első, a külhoni magyar kisebbségeket is érintő jogi dokumentum – ha jól 

emlékszem - a magyar-ukrán alapszerződés megkötése volt… 

 

Igen, 1991. december 6-án Kijevben írtuk alá a magyar-ukrán alapszerződést.  

Méltánytalanul nagy vihar kísérte. A nemzetpolitikában kétfelől is leselkedett 

ránk veszély. Az ellenzékben lévő MSZP és SZDSZ a taxisblokád után (1990. 

október 25-28.) vérszemet kapott, minden vélt vagy valós helyzetet, eseményt a 

kormány gyengítésére, megbuktatására akart felhasználni. Akkor is, ha az ország 

és/vagy a nemzet érdekeivel ellentétes volt. A jobboldali táborban, saját soraink 

között pedig voltak irredenta álmodozók, akik nem akarták, vagy nem tudták 

figyelembe venni a realitásokat. Mindkét oldal árgus szemekkel figyelt minden 

nemzetpolitikai lépést, ami az elszakított nemzetrészekkel volt kapcsolatos. Az 

alapszerződésben a következő mondat verte ki a biztosítékot, pestiesen szólva: 

„A Felek tiszteletben tartják egymás területi épségét, és kijelentik, hogy 

egymással szemben nincs és nem is lesz területi követelésük.” Én úgy tudom, 

hogy a miniszterelnök és a kormány által jóváhagyott szövegben nem szerepelt 

az „és nem is lesz” kitétel. Kijevbe indulás előtt mégis belekerült! A vád: örökre 

lemondtunk Kárpátaljáról. Mielőtt tovább mennénk, kijelentem, hogy ez egy 

ostoba és történelmietlen felfogás. Semmi sem örök és megváltoztatatlan. Az 

„örök és megbonthatatlan szovjet-magyar barátság” sem volt az, pedig 

szerződésbe foglalták. Ilyen értelemben felesleges is az a négy szó, de ha ott 

van, az sem számít sokat. (Jelenleg) elismerjük a határokat, nincs területi 

követelésünk, és kész. Miért és hogyan került akkor bele? Könnyű kitalálni, ha 

elmondom, ki fedezte fel a „hibát”: Horn Gyula, az MSZP első embere! Ő volt 

az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke. Nem tudom már mennyi idő telt 

el az aláírás után, de Horn váratlanul összehívta a bizottságot egy rendkívüli 
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ülésre az alapszerződésben foglaltak értékelésére. Előtte egyezetett velem és a 

bizottság másik alelnökével, a FIDESZ-es Hegedűs Istvánnal, valamint 

titkárával, az SZDSZ-es Szent-Iványi Istvánnal. Színlelt felháborodással 

mondta, a kormány örökre lemondott Kárpátaljáról! Azonnal bementem Antall 

Józsefhez, beszámolni a fejleményekről. Soha életemben nem láttam olyan 

dühösnek, indulatosnak, pedig hosszú ideig dolgoztam vele együtt. A botrány 

dagadt, és a mai napig van utóélete. A koalíción belül erős ellenzéke támadt az 

alapszerződésnek, szidták a miniszterelnököt és a külügyminisztert. Vihar egy 

pohár vízben. A kormányfő tehetetlen volt. Ha kiderítteti, melyik régi ember 

csempészte be azt a négy szót, azonnal rásüti a bélyeget a nemzetközi közösség, 

hogy mégis irredenta szándékai vannak. Ha nem ratifikálja az Országgyűlés a 

szerződést, súlyos diplomáciai bonyodalmakra számíthatunk, elveszíthetünk egy 

jószomszédi viszonyt, hiszen a fiatal Ukrajna akkor potenciálisan barátnak 

számított.  

Kevésbé tájékozottak számára felmerülhet a kérdés, miért volt szükség erre a 

szerződésre, és jó volt-e nekünk? Ukrajna számára létfontosságú volt minden 

szomszédjával úgynevezett alapszerződést kötni, hiszen a Szovjetunió jogutódja 

Oroszország volt, az új államalakulat ezért légüres térben mozgott. Létét és 

határait akarta garantálni. Ez indokolt, és mindenki által elfogadott álláspont 

volt. Ugyanakkor számunkra nagyon fontos volt éket verni az újra szerveződő 

kisantant erők közé (Románia, Szlovákia, Szerbia), nehogy partnerre találjanak 

Kijevben. Elég feladat nekünk három potenciális ellenséggel szembe nézni, 

Keleten (Ukrajna) és Nyugaton (Ausztria, Szlovénia, Horvátország) legyen 

biztonságos hátországunk. Volt azonban még egy nagyon fontos körülmény. 

1991. május 31-én, Budapesten aláírták a „Magyar Köztársaság és az Ukrán 

Szovjet Szocialista Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzeti 

kisebbségek jogainak biztosítása területén” címet viselő megállapodást. Ez a 

dokumentum az akkori nemzetközi gyakorlatnak megfelelő jogokat és védelmet 

írt elő a két országban élő őshonos nemzeti kisebbségeknek. Csak a területi 

autonómiát nem mondta ki, de a személyi elvű, kulturális autonómia gondolata 

benne volt. Ezt a dokumentumot az alapszerződés megerősítette, és leszögezte 

„a Felek egyoldalú és közös lépéseket tesznek, hogy előmozdítsák e 

kötelezettségek végrehajtását”.  

 Kárpátalján 1991. december elsején megtartott népszavazáson a lakosság 78 %-

a a területi autonómiára voksolt. Ezen belül a beregszászi magyar autonóm 

körzet létrehozására a helyi lakosság 81,4 %-a szavazott. Mindez hat nappal a 



24 

 

magyar-ukrán alapszerződés aláírása előtt történt. Ennek fényében Antall József 

miniszterelnök és Leonyid Kravcsuk ukrán elnök 1993. április 30-i 

találkozójukon megegyezett a beregszászi magyar autonóm terület 

létrehozásáról. Nem véletlen, hogy csak ez után került sor a ratifikációra! Ennyit 

arról, hogy az akkori magyar kormány nem képviselte a nemzeti érdekeket. Az 

már más kérdés, hogy Ukrajna mindebből semmit sem tartott be. De 1991 és 

1993 között mindent megígért, mindent aláírt, potenciális barátnak, 

szövetségesnek számított. Mindezt nemzetközi pozíciójuk megszilárdításáért 

tették, és azért nem tartották be, mert féltek a mintegy 12 milliós orosz ajkú 

kisebbségüktől. Hát ennyit ér egy szerződés szövege. Ezért nevezem a magyar-

ukrán alapszerződés körüli vitákat, botrányokat viharnak egy pohár vízben. 

Szólni kell azonban ezzel összefüggésben egy elterjedt tévhitről is. Azt állítják 

egyesek, Kijev felajánlotta nekünk Kárpátalját, de Antall nem fogadta el! Nem 

tudom, ki találta ki ezt az ökörséget, de sajnos terjeszti egy volt kormánytag 

történész is. Kérdeztem tőle, honnan veszi ezt? Azt válaszolta, egy ukrajnai 

paptól hallotta!!! Megkértem, álljon le a rémhír-terjesztéssel. Megígérte. 

Az ominózus alapszerződést végül másfél éves késleltetéssel 1993. május 11-én 

ratifikálta a Magyar Országgyűlés 223 igen, 39 nem és 17 tartózkodás mellett. 

107-en nem szavaztak. A nemek és a tartózkodások kizárólag a kormánypárti 

koalícióból kerültek ki. Több kormánytag nem szavazott. A vitában az 

alapszerződés legfőbb támogatója az MSZP volt, melynek elnöke kirobbantotta 

a botrányt. Sikerült újabb éket verni a kormányzó erők soraiban. 

 

Mivel Ukrajnánál tartunk, kifejtené álláspontját a mostani tragédiával 

kapcsolatban? 

Több mint egy éve tart az ukrajnai válság. A halottak, a sebesültek és a 

menekülők száma napról napra ijesztően nő. A civil lakosság szenved, nem csak 

a keleti területeken, hanem egész Ukrajnában. Napirenden vannak a 

legkülönbözőbb helyi és nemzetközi jogsértések. A szomszédos országok egyre 

rosszabb politikai, társadalmi és gazdasági helyzetbe kerülnek. Kelet-Európa 

felkerült a világ válságövezeteinek listájára. Hét évtized után újabb súlyos 

európai gazdasági válság és kiterjedt háború réme fenyegeti az öreg kontinenst. 

És mit tesz ennek elkerülésére a nemzetközi közösség?  
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Nevetséges, hatástalan, sőt veszélyeket hordozó szankciókkal akarja távol tartani 

Oroszországot a konfliktustól. Megbukott-e Fidel Castro és rendszere Kubában a 

szankciók hatására az elmúlt fél évszázadban? Térdre kényszerült-e Észak-

Korea hatvan év alatt? Nem. Csupán a helyi lakosság szenved, nélkülöz 

embertelen módon. Pedig ezek kis országok, nem úgy, mint Oroszország. Putyin 

egy nagyhatalom élén áll, ilyen eszközökkel nem lehet kényszeríteni. Számos 

visszavágási lehetőség van a kezében, amitől az Európai Unió tagállamai súlyos 

gazdasági veszteségeket kénytelenek elviselni. 

 Mi lehet akkor a megoldás?  

Történelmileg és emberileg (emberi jogok!) az egyetlen igazságos megoldás, 

mely átmeneti nehézségek után társadalmi békét és politikai stabilitást hozhat a 

térségben, ha a nemzetközi közösség végre tiszteletben tartja - válogatás nélkül 

mindenhol - a népek önrendelkezési jogát. Ennek érvényesítésére népszavazást 

kell tartani Kelet-Ukrajnában. Döntsék el az ott élő emberek, hova akarnak 

tartozni, és milyen formában. (Ahogy ezt számos nép megtehette az elmúlt 25 

évben Közép- és Kelet-Európában. Ugyanakkor le kell szögezni, sajnos nem 

minden nemzeti közösségnek jutott ez osztályrészül. Nekik még adós a 

nemzetközi közösség.) Célszerűen két lehetőség közül választhatnának az 

érintett terület lakosai: egy konföderatív Ukrajnában akarnak élni, a 

legmagasabb szintű autonómiával rendelkezve, vagy önálló, új államban 

képzelik el a jövőjüket. Én az elsőre szavaznék, ez lenne a legjobb megoldás 

minden érintett részére. Svájc lehetne erre a mintakép. Új államalakulat, vagy 

államalakulatok ezen a területen nem lennének igazán életképesek.   

A konföderáció mellett szól az a körülmény is, hogy a Kelet-Ukrajnában élő 

orosz ajkú lakosság jelentős része orosz anyanyelvű ugyan, de nem orosz 

nemzetiségű (többnyire ukrán). A népszavazásról optimális esetben az ENSZ 

Biztonsági Tanácsa hozna határozatot, arra avatott nemzetközi intézmény 

szervezné meg, és az EBESZ ellenőrizné. Közel egy éve annak, hogy egy 

nemzetközi konferencián bizalmas beszélgetést folytattam egy elismert orosz 

biztonságpolitikai szakértővel. Elmondta, hogy Putyin tervei között nem 

szerepel Kelet-Ukrajna bekebelezése. Túl nagy árat kellene fizetni érte, és egy 

szegény, elmaradott vidékről van szó, elég neki a jelenlegi területek 

felzárkóztatása. Az orosz elnök azt szeretné elérni, hogy ez a terület önálló 

entitásként az ő befolyása, ha úgy tetszik irányítása alatt működjön. Tehát 

várhatóan Moszkva nem zárkózna el a konföderatív megoldástól. Hogy Ukrajna 

nyugati és keleti fele mennyire más világ, arra többek között amerikai politikai 
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elemzők már az 1990-es évek elején rámutattak. Egy neves külpolitikai 

magazinban kifejtették, hogy Ukrajnát a nyugati és a keleti kereszténység 

határvonala kettévágja két egymástól különböző történelmi hátterű, mentalitású, 

kultúrájú részre. E törésvonalat tekintették elméletileg az Európai Unió keleti 

irányú bővítése határának. Az ukrán válságot éppen az Unióhoz való közeledés 

kérdése (megtagadása) váltotta ki, tehát a Nyugathoz, vagy a Kelethez tartozás 

dilemmája. 

És ha a donyecki és a luhanszki lakosság az önálló állami létet választaná? 

A világ azt sem tagadhatja meg tőlük. A Helsinki Alapokmány 1975-ös aláírása 

óta hangoztatott elv - mely szerint az európai státus quo-t nem lehet, nem szabad 

megváltoztatni -, régen érvényét vesztette. Koszovótól a Krím félszigetig lehet 

sorolni a példákat. Az elsőt a világ - néhány országot leszámítva - már 

megemésztette. A másodikat is kénytelen lesz idővel elfogadni. A két esetben az 

a közös, hogy mindkettőnél erőszakos cselekmények játszottak közre, indították 

el a folyamatot. Koszovóban tisztán etnikai, Krímben etnikai és történelmi 

alapon indult el a kiválás. Koszovóban véres összetűzések sorozata, százezrek 

menekülése váltotta ki a nagyhatalmak „érdeklődését” és közbelépését. A világ 

csak akkor figyel a népek önrendelkezési jogának tiszteletben tartására, ha 

fegyverek dörögnek és vér folyik. Ha valahol békés úton, politikai eszközökkel, 

parlamentáris keretek között akarnak érvényt szerezni jogaiknak, azzal nem 

törődnek. Ezért nem jut előre a magyarság a Kárpát-medencében autonómia-

törekvéseivel. Szelektíven kezelik a kérdést, pillanatnyi érdekek, és nem 

értékelv alapján. Az ukrajnai oroszok azért vannak könnyebb helyzetben az 

elszakított magyar nemzetrészekkel szemben, mert mögöttük egy nagyhatalom 

áll. Oroszország nemzetközi szerződések felrúgásával, megengedhetetlen 

eszközökkel szerezte vissza a Krím félszigetet. Ez elítélendő. Ugyanakkor 

történelmileg és etnikailag jogosnak ítélhető az impériumváltás.  

Nemzetközi kezdeményezésre és ellenőrzés alatt végrehajtott népszavazás 

megoldást hozhat az ukrajnai válságban, véget vethet a polgárháborúnak és a 

nemzetközi konfliktusnak. A világnak - legalábbis a transzatlanti térségben - 

tanulnia kellene végre az elmúlt száz esztendő hibáiból. Az első világháborút 

lezáró végtelenül igazságtalan békerendszer elvetette a második világháború 

csíráit. Alig két évtized után szárba is szökkent az új világégés. Ezt még 

igazságtalanabb békediktátumokkal zárták le. A hidegháború, a kétpólusú 

világrend kialakulása, Közép- és Kelet-Európa szovjet megszállása jegelte a 

nemzeti kisebbségi problémákat és a határkérdéseket. A Szovjetunió bukása és a 
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térségbeli rendszerváltozások kiszabadították a szellemet a palackból. Ideje 

lenne tárgyalások útján, józan ésszel, értékelvű hozzáállással helyre tenni ezeket 

a kérdéseket. Csak a népek önrendelkezési jogának érvényesülése hozhatja meg 

a várva várt társadalmi békét, politikai stabilitást és gazdasági felemelkedést. 

Nem kell megvárni, amíg fegyverek dörögnek, és emberek ezrei, százezrei 

szenvednek. 

Hogyan alakult a viszonyunk az „új” déli szomszédokkal? Mikor írtuk alá az 

alapszerződést Szlovéniával és Horvátországgal? És hogy jellemezné az ott élő 

magyarság helyzetét? 

1992. december 2-án aláírtuk a szlovén, december 16-án pedig a horvát 

alapszerződést. Ezekkel nem volt semmi gond. Délnyugati szomszédjaink is új 

államalakulatnak számítottak, szükségük volt a szerződésekre, ugyanakkor 

alkotmányba foglalva államalkotó tényezőnek ismerték el a területükön élő 

őshonos magyar nemzeti közösségeket. Könnyen megtették, megtehették ezt, 

mert a magyarok lélekszáma tízezres nagyságrendű mindkét országban. Nem 

jelentenek potenciális veszélyt számukra. Ezen túlmenően ebben a két országban 

nagyon megnőtt a magyarok iránti rokonszenv, mert az Antall kormány, főleg 

személyesen a miniszterelnök, nagyon sokat tett állami függetlenségük 

nemzetközi elismertetése érdekében. Nem csak Kalasnyikovokat szállítottunk 

Horvátországba, hanem a kormányfő a titkos és a nyílt diplomácia teljes tárházát 

bevetette a két volt jugoszláv tagköztársaság függetlenségének megvalósításáért. 

Így aztán a magyar kormánynak nem kellett az alapszerződés aláírása előtt 

megfelelő kisebbségvédelmi megállapodást kikényszerítenie. Szlovéniával 

1992. november 6-án, tehát az alapszerződés előtt, Horvátországgal pedig 1995. 

április 5-én, jóval az alapszerződés után, írtuk alá a kétoldalú kisebbségvédelmi 

keretegyezményt. Mindez nem jelenti azt, hogy az ott élő magyaroknak ne 

lennének gondjaik nemzeti identitásuk megőrzése, anyanyelvük és kultúrájuk 

ápolása során. Ezzel főleg akkor szembesültem, amikor 1999 és 2003 között 

nagykövet voltam Zágrábban. Lényeges különbség Romániával, Szlovéniával és 

Szerbiával szemben viszont az, hogy itt nem tekintik potenciális ellenségnek a 

magyarokat. Nem érvényesül mindig a kisebbségeknek elengedhetetlenül 

szükséges pozitív diszkrimináció az oktatásban és a kultúrában, tehát egyelőre 

ezekben az országokban is fontos Budapest anyagi támogatása. A hozzáállás 

azonban pozitív, a fejlődési tendencia elfogadható. 

Melyik intézményi szintű külföldi feladatára emlékszik vissza legszívesebben? 
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1990 és 1998 között az Észak-atlanti Közgyűlésben is tevékenykedtem, az első 

négy évben a magyar delegáció vezetőjeként, a második ciklusban pedig 

raportőrként. ’94 és ’96 között a közép-európai nemzeti kisebbségek 

kérdéskörében, a következő két évben pedig a közép- és kelet-európai szervezett 

bűnözés témájában. Ez a két kérdés a Civil ügyek bizottságának munkájában 

került terítékre. Brigitte Schulte, német szociáldemokrata elnöknő vezette a 

testületet, aki bátorítólag támogatta a munkámat. A bizottság román tagja 

kerékkötő szeretett volna lenni, de nem sok babért aratott. A tanulmányom 

azonban így is írott malaszt maradt. Volt viszont egy nagyon emlékezetes 

élményem a bizottság tagjaként. 1995-ben, vagy ’96-ban Tatársztánba 

(Tatárföldre) mentünk tanulmányozni, hogyan érvényesülnek az 

Oroszországhoz tartozó autonóm területen a kisebbségi jogok. A tatár elnök 

fogadta a hét-nyolctagú küldöttségünket. Amikor beléptünk az elnök szobájába, 

szinte felkiáltva kérdezte: „melyikük a magyar”? Kissé ijedt döbbenettel 

mondtam: én. Nem tudtam mire vélni a dolgot. Az elnök örömteli mosollyal az 

arcán így szólt: ő üljön mellém, mert mi testvérnépek fiai vagyunk. Nagyon 

barátságosan beszélt velem, büszkén újságolta, hogy gazdasági tanácsadója 

Demján Sándor. Szinte áhítattal mondta ki a nevét. Helyi kísérőnktől tudtam 

meg, hogy az 1992-es, átmeneti függetlenséget jelentő népszavazás után a 

megválasztott elnök felkért egy zeneszerzőt, hogy a Csárdáskirálynő dallamaira 

alapozva írjon himnuszt Tatárföld számára. Zászlójuk piros-fehér-zöld színeket 

tartalmaz, fordított sorrendben, vastag zöld és piros között keskeny fehér sávval. 

Állítólag ez is a testvériségre akar utalni. A magyar külpolitikának - a szó jó 

értelmében - ki kell használni az ilyen vonzalmakat. Közép-Ázsiában, 

Törökországban és a Balkánon is találunk ilyeneket. Nagyon örülök, hogy 

főkonzulátust nyitottunk Kazanyban, Tatársztán fővárosában. 

Hogyan folytatódott a szomszédokkal való egyezkedés, ha úgy tetszik, az 

alapszerződés program? 

Az Atlanti óceán mindkét partján bábáskodni akartak a szovjet-orosz megszállás 

és a kommunista diktatúra alól felszabadult országok átalakulási folyamata, 

valamint az euro-atlanti integrációhoz való közeledésük felett. A 

rendszerváltoztatások megkezdése után néhány évvel nyilvánvaló lett, hogy a 

közép-európai országok az Európai Unió és a NATO felé kívánnak közeledni, 

mielőbbi tagságra törekednek. Az átalakulóban lévő térség azonban tele volt 

feszültségekkel, megoldatlan problémákkal, határvitákkal. Érthető, hogy a 

Nyugat ezeket a gondokat nem akarta integrálni. Mindenek előtt a 
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határkérdéseket kívánták rendezni. Kétoldalú államközi szerződések hálózatára 

gondoltak. Balladur francia miniszterelnök 1993 júniusában, Koppenhágában 

megtartott Európai Tanácson mutatta be tervét, amely arra szolgált volna, hogy 

megerősítse a térség országainak stabilitását. A sok módosítás után Európai 

Stabilitási Egyezmény néven elfogadott dokumentum két pillérre épült: a 

határok véglegesítésére, kétoldalú kölcsönös elfogadására és a nemzeti 

kisebbségek problémáinak kielégítő megoldására. Nagy hibája volt az 

egyezménynek, hogy nem foglalkozott érdemben a kisebbségek problémáinak 

konkrét megoldásaival, hanem gyors, általános érvényű látszatmegoldásokat 

sürgetett. Ezért nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

Az 1994-es parlamenti választásokon győztes szociálliberális koalíció 

miniszterelnöke, Horn Gyula a kormányprogram ismertetése során azzal kezdte 

beszédét, hogy ő csak tíz millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. Ezzel nem 

csak Antall Józseftől határolta el magát, hanem üzent az elszakított 

nemzetrészeknek is: ne számítsanak rá! Üzent Nyugatnak is: bízzatok bennem, 

nem lesz a Kárpát-medencében „magyar kérdés”. És ezzel a lendülettel 

nekilátott szervilis szorgalommal a Balladur terv kárpát-medencei 

érvényesítésének. Északon is, délkeleten is, elvbarátai ültek a hatalomban: 

Vladimir Meciar és Ion Iliescu. A különbség „csupán” annyi volt, hogy ők 

soviniszták voltak, Horn pedig internacionalista, mai értékrend szerint 

botcsinálta kozmopolita. De a baloldaliság, a kommunista múlt, közös nevezőre 

hozta őket. „Természetesen” a szlovák és a román érdekek érvényesültek. 

A magyar-szlovák alapszerződés magyar szempontból számos sebből vérzik, de 

én most csak egyet emelek ki. A sarkalatos pont a nemzeti kisebbségek jogainak 

biztosítása volt. Ezt az akkori nemzetközi egyezmények tükrében az Európa 

Tanács 1201/1993-as ajánlásának szerződésben rögzített elfogadása garantálta 

volna. Ez a dokumentum ma is progresszívnek számít. A preambulum 3. pontja 

kimondja, „hogy egy államon belüli nemzeti kisebbséghez tartozó személyek 

jogainak az elismerése, és e jogok nemzetközi védelme útján lehet csak tartósan 

véget vetni az etnikai összetűzéseknek, és ily módon hozzájárulni az igazság, a 

demokrácia, a stabilitás és a béke biztosításához”. A 11. cikkely a következőket 

tartalmazza: „Azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó 

személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos 

történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam nemzeti 

törvénykezésével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási 

szervekkel, vagy különleges státusszal rendelkezzenek.” Ami egyértelműen a 
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személyi elvű, a kulturális és a területi autonómiát jelenti. Hosszas huzavona 

után a szlovák fél megengedte a szóban forgó ajánlás szerződésbe foglalását, és 

annak jogi kötelezettségként történő alkalmazását. (15. cikk, 4/b bekezdés.) De 

mint később kiderült, ez csapda volt. Az ünnepélyes aláírás előtt - amire 

Párizsban az Európai Stabilitási Egyezmény kihirdetése napján került sor - tíz 

perccel (!) Juraj Schenk szlovák külügyminiszter a „szerződéshez csatolt 

értelmező jegyzéket” adott át Kovács László magyar külügyminiszternek, 

melyben kijelentik, hogy az 1201-es ajánlás nem jelenti semmiféle autonómia 

megvalósításának még a lehetőségét sem! A diplomácia történetében példátlan 

eset. A Horn - Kovács kettős ezt is szó nélkül lenyelte. Amikor Horn hazajött 

Párizsból, azt mondta a Parlamentben napirend előtt: „Jó érzés volt tegnap 

Párizsban magyarnak lenni.” Válasz reakciómban én meg így szóltam: „Lehet, 

hogy jó volt tegnap Párizsban magyarnak lenni, de mától Szlovákiában rossz 

magyarnak lenni.” Az egész alapszerződés történetre jellemző a Slovenská 

republica 1993. március 23-i gunyoros írása: „Horn Gyula legyőzte Kossuth 

Lajost, aki egész évszázadra destabilizálta Közép-Európát, az a Horn Gyula, aki 

debolsevizálta önmagát. Ez a Horn Gyula a Durayk és a Bugárok ellenében 

képes volt a szlovákokkal megegyezni. Ez Horn Gyula történelmi és államférfiúi 

tette.” 

Mi, ellenzéki politikusok, a felvidéki magyar politikai pártok vezetőivel 

folyamatosan kapcsolatban álltunk, egyeztettünk, próbáltuk menteni a 

menthetetlent. Ugyanis a magyar kormány egyetlen alkalommal sem kérte ki a 

felvidéki magyarok véleményét, mindig csak utólag tájékoztatta őket, mire 

jutottak. Duray Miklós keményen és nyíltan, Bugár Béla visszafogottabban 

tiltakozott. Szerettek volna a Benes dekrétumok magyarokra vonatkozó 

passzusainak eltörlésére legalább ígéretet kapni, garanciát az anyanyelvi 

oktatásra, a magyar kultúra ápolásának feltételrendszerét az alapszerződésben 

látni, és így tovább. De miben reménykedhettünk, amikor a Meciar kormány 

magyarellenes intézkedések sorát hozta és tervezte meghozni 

kormányprogramja alapján az államnyelv egyoldalú uralkodóvá tételétől a 

közigazgatási határok erőszakos megváltoztatásáig? (Ami ellentétes az 1201-es 

ajánlásban foglaltakkal!) A szlovák miniszterelnök egészen nyíltan a magyarság 

asszimilációját tűzte ki célul. Jellemző az a cinikus nyilatkozat is, melyet Meciar 

a párizsi aláírás előtt egy nappal mondott: „örökre levehettük a napirendről a 

magyar autonómia kérdését”. 
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  A Horn-féle hozzáállás hosszú távú következményeként visszafejlődött a 

szlovákiai kisebbségi intézményrendszer: évek óta nincs a kormánynak 

kisebbségi biztosa, ráadásul nagyon gyengék a kisebbségekkel foglalkozó 

kormányhivatal hatáskörei. A nagy infrastrukturális beruházások elkerülik a 

felvidéki magyarok lakta térségeket, a magyar dél leszakadt gazdaságilag a 

szlovák északtól. A sikertelenség és a frusztráció hosszú távon visszaüt a magyar 

politikai elitre: míg a rendszerváltozást követő években a magyarok az átlagon 

felüli választókedvükről voltak ismertek, az utóbbi tíz évben az országos átlag 

alá süllyedt részvételi arányuk a szavazásokon. A Magyar Közösség Pártja a 

gyenge mobilizációnak is köszönhette, hogy az elmúlt öt évet a törvényhozáson 

kívül töltötte. Hogyan alakult Bukaresttel a szerződéskötés? 

 A magyar-román alapszerződés hasonló módon köttetett meg. Annyi a 

különbség, hogy Iliescuék ügyesebbek és erősebbek voltak. Ők be sem vették az 

Európa Tanács 1201/1993-as ajánlását. Holott megjegyzendő, mind Szlovákia, 

mind pedig Románia korábban a többi ET ajánlással együtt ezt is elfogadta 

magára nézve kötelezőnek, Strasbourgban ezt aláírásukkal hitelesítették! Iliescu 

Aradra rendelte Horn Gyulát, ahol nem sokkal korábban Ceausescu alázta meg 

Grósz Károlyt, és 1996. szeptember 16-án aláíratta vele a magyarság számára 

különösen hátrányos szerződést. A szociálliberális kormány az erdélyi 

magyarokat is elárulta. Külpolitikájában konzekvensen az euro-atlanti 

integrációnak vetette alá a szomszédságpolitikát, és a jó szomszédság érdekében 

feláldozta az elszakított nemzetrészek érdekeit. Ezzel alkotmányellenesen 

cselekedett, mert nem érzett felelősséget a határon túli magyarokért, felelősségi 

körét a jelenlegi magyar határokkal lezárta. 

 A Horn-Kuncze páros másként is üzent a határon túli magyar 

munkavállalóknak. Elmesélném egy személyes élményem. 1996 karácsonya előtt 

az udvarhelyi székelyek által üzemeltetett Csavargó járattal utaztam haza 

Budapestről, ahol tanítottam, Erdélybe, ahol szüleim éltek. A magyar határőrök 

a vámnál félreállították az autóbuszt, leszállítottak mindenkit, a csomagjával 

együtt.. Majdnem egy órán át vacogtunk a fagyos hidegben, a hóban anélkül, 

hogy felénk néztek volna, aztán visszaparancsoltak az autóbuszba. A románok 

viszont az útlevélvizsgálat után nyomban tovább engedtek. Több ilyen és ehhez 

hasonló esetről tudok. Nekem ne mondja senki, hogy nem a „szakértő kormány” 

utasítására cselekedtek a zöldruhás falanszterlakók! De haladjunk tovább, 

hogyan alakult ezek után a kárpát-medencei magyar együttműködés? 
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Több akkori ellenzéki képviselőtársammal, köztük Jeszenszky Gézával és 

Németh Zsolttal, már hosszabb ideje szorgalmaztuk rendszeres magyar-magyar 

csúcstalálkozó megszervezését, ahol a magyar kormány, a magyarországi 

parlamenti képviselettel rendelkező politikai pártok és a Kárpát-medence 

elcsatolt területein működő számottevő magyar pártok, mozgalmak, esetleg civil 

szervezetek megvitatnák az időszerű nemzetpolitikai kérdéseket, 

összehangolnák ez irányú tevékenységüket és meghatároznák a magyar 

nemzetpolitika időszerű taktikáját és stratégiai irányát. 

A magyar nemzet nyelvi és kulturális egységét akkor már nem vonta senki 

kétségbe. Annál inkább megoszlottak a vélemények a nemzet politikai 

egységének lehetőségéről. A mi meggyőződésünk az volt, hogy a Kárpát-

medencében lévő jelenlegi országhatárok nem jelenthetik a magyar nemzet 

politikai egységének akadályát. Úgy érveltünk, hogy a magyarság alapvető 

érdeke valamennyi nemzetrész fennmaradása, ehhez viszont politikai egység 

kell. A nemzet minden egyes tagja számára biztosítani kell a jólétet, a 

felemelkedést és hogy magyarként is teljes emberi életet élhessen. E 

célkitűzéseket csak egységes nemzetpolitikával lehet megvalósítani. Ezt a 

felismerést osztotta valamennyi akkori hazai parlamenti ellenzéki párt (MDF, 

KDNP, FKGP, MDNP, FIDESZ) és az összes határokon túli magyar szervezet. 

Ennek eredményeként jött létre az 1996. július 4-5. közötti történelmi 

jelentőségű magyar-magyar csúcs a Béla király úti kormányzati vendégházban. 

A csúcstalálkozó megfogalmazta és zárónyilatkozatban tette közzé a 

legfontosabb alapelveket. Ennek lényege az, hogy a magyar-magyar 

csúcstalálkozókat intézményessé kell tenni, és e keretek között közösen kell 

kidolgozni az általunk már oly régen szorgalmazott nemzetstratégiát. Csak ezen 

az alapon valósulhat meg a szétszakított nemzetrészek politikai egységének 

helyreállítása, és alapvető nemzeti célkitűzéseinek megvalósítása. A 

zárónyilatkozat egyebek mellett hitet tett a határon túli magyar közösségek 

autonómia törekvései mellett, meghatározva ezzel kapcsolatban a magyar 

kormány, a pártok és a civil szervezetek teendőit. 

A magyar kormány képviselői ugyan aláírták a szóban forgó zárónyilatkozatot, 

miután nagy nemzeti nyomás nehezedett rájuk, de a szociálliberális kabinet a 

gyakorlatban már másnap azzal szöges ellentétben politizált és cselekedett. 

Kovács László külügyminiszter távozás közben a kijáratnál odasúgta 

néhányunknak sziszegő hangon, indulattal átitatva: „Majd meglátjátok, mekkora 

botrány lesz ebből!” Gondoskodtak is róla, hogy legyen. A kormányzat ugyanis 
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súlyos mulasztást követett el a csúcstalálkozó kapcsán, amikor nem tájékoztatta 

időben a nemzetközi közvéleményt annak körülményeiről, szükségességéről és a 

megfogalmazott alapelvek (helyes) értelmezéséről. A késedelmi időszakban a 

szlovák és a román magyarellenes propaganda gyanút és bizonytalanságot 

keltett világszerte, azonnal akcióba léptek, így a magyar diplomácia védelmi 

pozícióba került. Ez az érthetetlen és súlyos mulasztás felbecsülhetetlen károkat 

okozott külpolitikánkban, és alapvetően sértette a magyar nemzeti érdekeket. 

Fentiek okán az MDF nevében parlamenti vizsgálóbizottság felállítását 

kezdeményeztem, melyet valamennyi ellenzéki párt egyöntetűen támogatott. A 

szükséges számú aláírás gyorsan összegyűlt. Terveink szerint a bizottság feltárta 

volna a mulasztás okát, a felelősök körét és javaslatot tett volna a 

Külügyminisztériumnak a szükséges konzekvenciák levonására. 

„Természetesen” a kormányzati többség leszavazott bennünket.  

Tettünk ezzel egy időben egy másik fontos lépést is. Egyrészt tudatni akartuk 

ország-világgal, hogy a kárpát-medencei magyarság 76 éve kizárólag békés úton 

és alkotmányos eszközökkel igyekszik jogait helyreállítani. Másrészt szerettük 

volna a politikusok figyelmét felhívni arra, hogy mindez csak akkor fenntartható 

és eredményes, ha tevékenységünket a kormányzati, a parlamenti és a 

pártszinten egyforma intenzitással és összehangoltan végezzük. Ennek 

érdekében a magyar-magyar csúcs zárónyilatkozatának alapelveit öt 

országgyűlési képviselő társammal parlamenti szintre kívántuk emelni."A 

határon túli magyarság iránti felelősség dolgában" hozandó országgyűlési 

határozati javaslatot Szűrös Mátyás (MSZP), Csóti György (MDF), Győriványi 

Sándor (FKgP), Isépy Tamás (KDNP), Jeszenszky Géza (MDNP) és 

Rockenbauer Zoltán (FIDESZ-MPP) írta alá. A határozati javaslat napirendre 

tűzését a Külügyi Bizottság kormányzati többsége nem javasolta, ezért az MDF 

Frakció a Házszabály adta lehetőségével élve kérte a házelnököt, hogy a 

kérdésben a plenáris ülés döntsön. Ott is alul maradtunk. 

Ezzel azonban nem ért véget a történet. Nem nyugodtunk bele a vereségbe, 

máris szerveztük a következő magyar-magyar csúcsot. Ennek előkészítésére 

1996. szeptember 4-én Pápán, a Református Kollégiumban magyar-magyar 

konzultációt szerveztünk. Ezen a kormányzat nem képviseltette magát. Ott volt 

viszont minden magyarországi és határon túli magyar politikai párt. Közleményt 

adtunk ki, melyben megerősítettük a szándékunkat, hogy még abban az 

esztendőben második magyar-magyar csúcsot tartunk. Ezen bizottságot hozunk 

létre, mely elemzést készít a sokat vitatott magyar-szlovák és magyar-román 
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alapszerződésről. Az elemzés alapján ajánlások készülnek a „szükséges 

teendőkről” a nemzetközi pártszövetségek, a parlamentek és az érintett 

kormányok részére. Vagyis a végrehajtandó módosításokról, a kívánt-követelt 

változtatásokról! A szociálliberális kormány jobban félt ettől, mint az ördög a 

tömjénfüsttől. A közlemény szakértői munkacsoport létrehozását is előirányozta, 

„melynek feladata a határon túli magyar közösségek igényeit kielégítő, az 

előremutató európai gyakorlatnak megfelelő autonómia koncepciók 

egyeztetése”. Ez is ellentétes volt a Horn-Kuncze kormány irányvonalával. Ha 

jól emlékszem, az SZDSZ-es Eörsi Mátyás nem is írta alá a közleményt, vagy ha 

talán mégis, akkor külön véleményt írt a dokumentumra. (Az MSZP részéről, 

úgy emlékszem, Tabajdi Csaba volt ott, ő aláírta.) Nem is jött létre a második 

magyar-magyar csúcs. Folytatásra csak az első Orbán kormány idején került sor 

1999-ben, de akkor már intézményes formában, Magyar Állandó Értekezlet 

néven. 

 

Mit kell tudni a Magyar Állandó Értekezletről? 

Az első Orbán kormány folytatta, sőt tovább fejlesztette az antalli 15 millió 

magyarban gondolkodó kül- és nemzetpolitikát. Hornék két évig jegelték a 

magyar-magyar párbeszédet, féltek összehívni a csúcstalálkozót, hiszen 

tudatában voltak annak, ha nem is ismerték el, hogy az alapszerződésekkel és 

más lépéseikkel elárulták a külhoni magyarokat. A polgári kormány 1999. 

február 20-ra összehívta a magyar-magyar csúcsot, és ezen a napon intézményes 

formában megalakult a Magyar Állandó Értekezlet, rövid nevén a MÁÉRT. 

Idézet a konferencia nyilatkozatából: „A Magyar Állandó Értekezletet a 

parlamenti, illetőleg tartományi képviselettel rendelkező határon túli magyar 

szervezetek, a magyarországi parlamenti pártok, a Magyar Kormány, valamint a 

nyugati magyarság képviselői alkotják, de minden esetben biztosítva a térség 

valamennyi magyar nemzeti közösségének részvételét. A Magyar Állandó 

Értekezlet évente legalább egy alkalommal a Magyar Köztársaság 

Miniszterelnöke meghívására ül össze. Munkarendjéről maga határoz.” A 

szomszédos országok vezetése és a nemzetközi közvélemény tudomásul vette, 

hogy a kárpát-medencei magyarok egyeztetni akarnak, közösen kívánnak 

dönteni sorsuk alakulásáról, terveik megvalósításáról. Szomszédaink az 

alapszerződések „védelme” alatt, Brüsszel és Washington meg az erő 

pozíciójából megengedő, elnéző fölényességgel tekintett ránk: Játsszatok, amit 

akartok, a végső szó úgyis a miénk! Ez persze nem jelenti azt, hogy a MÁÉRT 
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ne lenne korszakos jelentőségű, nemzetpolitikai szempontból meghatározó 

intézmény. Mi is tesszük a magunk dolgát annak tudatában, hogy minden 

magyar felelős minden magyarért. A plenáris ülések közötti időszakban hat 

bizottságban folyik állandó munka. A MÁÉRT első komoly eredménye a 

státusztörvény előkészítése volt, melyet az Országgyűlés 2001 márciusában 94 

százalékos többséggel elfogadott. (A szocialisták nem merték nem 

megszavazni.) A „Szomszédos államokban élő magyarokról” szóló törvény 

2002. január elsején lépett hatályba. A 2004 novemberében tartott nyolcadik 

ülésen heves vita alakult ki a határon túli szervezetek, valamint az akkori 

magyar ellenzék és a magyar kormány között a kettős állampolgárság 

kérdésében. A határon túliak szinte könyörögtek, hogy a kormány ne folytasson 

negatív kampányt. Gyurcsányék azonban keményszívűek voltak. Ez volt az 

egyetlen MÁÉRT, ahol nem született közös nyilatkozat. A nemzetáruló szoclib 

kormány a következő hat évben nem is hívta össze a kárpát-medencei 

magyarság legfontosabb egyeztető fórumát. Féltek, mint annak idején Hornék. A 

határon túliak azonban létrehozták ebben az időszakban a Határon Túli Magyar 

Szervezetek Fórumát, az úgynevezett „kis MÁÉRT”-et. Rotációs sorrendben 

üléseztek az elcsatolt területeken, informális alapon mi, hazai ellenzékiek is 

részt vettünk időnként ezeken a tanácskozásokon. A MÁÉRT munkája hat év 

múlva, a második Orbán kormány idején, 2010 után teljesedett ki, és folytatódik 

a mai napig (harmadik Orbán kormány). Sajnos, önkritikusan meg kell 

állapítani, hogy számos esetben személyes vagy csoport érdekek hátráltatják a 

munkát. Az egyes régiókban sokszor élet-halál harcot folytató magyar pártok itt 

is egymásnak esnek. A magyarországi szocialisták és liberálisok itt is támadják a 

nemzeti-konzervatív-kereszténydemokrata tábort. Végül azonban mindig sikerül 

kompromisszumos megoldást találni, még ha ezek sokszor igen gyengére 

sikerülnek is. De nem ez a fő ok, ami miatt döcög a magyar nemzetpolitika. 

Említette, hogy 2004 novemberében megszakadt a MÁÉRT munkája a kettős 

állampolgárság, azaz az egyszerűsített honosítás kérdésében kiírt népszavazás 

miatt. Mi volt az előzménye és a következménye ennek a referendumnak? 

A rendszerváltoztatás kezdete óta eltelt időszak nemzetpolitikai szégyenfoltja a 

2004. december 5-én megrendezett népszavazás volt. Történelmi bűn, ami 2004 

őszén történt. Állítólag egy volt szekus agyából pattant ki a gondolat (vagy az 

utódszervezettől kapott utasítást), a másik változat szerint jó szándékú, naiv 

kezdeményezés volt. A Patrubány Miklós által vezetett, nagyon csekély 

társadalmi támogatottsággal rendelkező Magyarok Világszövetsége végzett 
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eredményes aláírásgyűjtést. Nyilvánvaló volt ugyanakkor, hogy a kádári 

agymosáson átesett, a világ proletárárjai egyesülése szellemében nevelt 

generációk nemzeti érzelmű állásfoglalására nem lehetett számítani. Az 

eredményességet biztosító részvételi arány sem volt várható. Ezt a kérdést 

parlamenti szinten a politikusoknak kell eldönteni, hasonlóan sok térségbeli és 

távolabbi országhoz. Sokan próbáltunk gátat szabni az eseményeknek, de nem 

volt sikerünk. Ezek után nem volt más hátra, mint harcolni az eredményességért 

és az igenek győzelméért. Előbbi nem, utóbbi kis különbséggel sikerült. (Erre a 

sikerre hivatkozott a kétharmados FIDESZ-KDNP többségű Magyar 

Országgyűlés, amikor a második Orbán kormány megalakulása előtt három 

nappal, 2010. május 26-án megalkotta az egyszerűsített honosításról szóló 

törvényt.) A Gyurcsány vezette MSZP és az egyre csökkenő liberális tábor 

nemzetáruló módon kampányolt elszakított nemzettársaink ellen. Az akkori 

helyzetet, az eseményeket és a következményeket jól szemlélteti két korabeli 

írásom. Az egyik a népszavazás előtt két nappal jelent meg a Magyar 

Nemzetben, a másik pedig utána a Magyar Hírlapban. Egy rövid idézet a 

Magyar Nemzet 2004. december 3-i számából: „A magyarság vállalás kérdése. 

Vállalni azonban csak a teljes közösséget lehet. A teljes közösséget – rohamos 

fogyásunk miatt ma már talán csak szimbolikusan – 15 millió magyarnak 

szoktuk nevezni. E közösségből a szerencsésebb tízmillió tagjai december 5-én 

csak igennel szavazhatnak a kettős állampolgárságról. Ez a népszavazás ugyanis 

a szolidaritásról szól, ezért erkölcsi kérdés. Minden más érvelés hamis. 

Vitatkozni csak az igen kimondása után lehet a megvalósítás módjáról.” 

Másik írásomból hosszabban idézek, mert ez már helyzetértékelés és a 

következmények gyors feltárása. Magyar Hírlap, 2004. december 7.: ”2005. 

december 5-én nyilvánvalóvá vált: nincs magyar nemzet. Nem lehet pontosan 

tudni, mikor halt el, mikor szűnt meg Európa egykor oly kiváló nemzete, csak 

azt lehet biztosan megállapítani, hogy 1956-ban még volt. A sokszor és okkal 

szidott kádárizmus ölte meg, morzsolta fel szép lassan, módszeresen 34 év alatt. 

Az ’56 előtti hét év kegyetlen, embertelen, dühöngő terrorja után jött a lélekölő, 

népbutító gulyáskommunizmus. Ha Rákosi rémuralmát is hozzávesszük, akkor 

megállapítható, hogy Magyarországon több mint négy évtizeden át egy szó sem 

esett a Hazáról, a Nemzetről, a Magyarságról és Trianonról. Generációk nőttek 

fel az 50 négyzetméteres panellakások, tíz év várakozása után megszerezhető 

Trabantok és NDK-turistautak bűvöletében, miközben az iskolában csak a 

proletár internacionalizmusról és a dicsőséges Szovjetunióról hallottak. Így 

érthető, hogy a nemzet megszűnt. Lehet, némi túlzás van a fenti állításokban, 
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amelyeket az elkeseredés, a mélységes csalódás fogalmaz meg, de a december 

5-i népszavazás eredménye mégis azt mutatja: nincs magyar nemzet. A nemzet 

azonos értékrendet valló, egy nyelvet beszélő, közös kultúrájú emberek 

érdekközössége. Egy adott történelmi korban a nemzetet a közös érdekek 

kovácsolják össze, ez adja a megtartó erőt. Mi a magyar nemzet érdeke a 21. 

század elején? A teljes magyar nemzet szellemi és anyagi felemelkedése, 

kulturális örökségünk megőrzése és továbbfejlesztése, nemzeti 

önrendelkezésünk és szabadságunk biztosítása. A teljes magyar nemzeté! Mind 

a nyolc utódállamban. Nemcsak a szerencséseké, hanem a trianoni tragédiával 

sújtott szerencsétlen sorsúaké is. A teljes közösségé. Ha csak egyes részek 

érdekei kerülnek előtérbe, az már nem érdekközösség, nem nemzet. A Kárpát-

medencében tízmillió tudathasadásos, elbutított magyar (tisztelet a másfél 

milliós, igennel szavazó kivételnek és a fiatalkorúaknak!) él a meghagyott 93 

ezer négyzetkilométeren, és mintegy négymillió szétszórtan a szomszédos 

országokban, 84 éve nemzeti elnyomásban, megaláztatásban, kisemmizve. Ez a 

négymillió embertelen körülmények között is megtartotta magyarságát, és most 

onnan kapta a legnagyobb pofont, a legnagyobb megaláztatást, ahonnan - joggal 

- testvéri segítséget várt: saját nemzettársaitól. De a csonka hazában, ahonnan a 

segítséget várta, már nem volt nemzet. Nem adta meg a legtermészetesebb 

gesztust, nem adta vissza az erőszakkal elvett állampolgárságot, ami lelki 

kárpótlást és személyes biztonságot adhatott volna a sokat és méltánytalanul 

szenvedett testvéreinek. Ez a gesztus nem került volna pénzbe, az ellenkező 

állítás szemenszedett hazugság. Ez a gesztus nem ütközött volna sem a hazai, 

sem pedig a nemzetközi jogba. Európa legtöbb országában megtették ezt a 

spanyoloktól, portugáloktól kezdve a németeken, szlovákokon keresztül a 

horvátokig, szerbekig, románokig. Sehol nem volt erről vita, evidenciaként 

kezelték ezt a kérdést. Most Európa ránk csodálkozik, megvet bennünket, és azt 

mondja: nincs magyar nemzet. Az elszakított magyarokat le lehet írni. A herderi 

jóslat beteljesedik. …Az eredmény? Milliók sírnak szó szerint a határon túl, az 

elkeseredés, a csalódás leírhatatlan. December 6-án délelőtt tíz órakor egy 

erdélyi fiatal, miután azzal próbáltam vigasztalni, hogy nem adjuk fel, harcolunk 

tovább, a következőket írta sms-ben: ’Nem tudom elmondani, hogy milyen 

lelkiállapotban vagyok. A sírás fojtogat. Szeretném, ha minden ennyiben 

maradna, nem kell a harcot folytatni. Nem szégyellem, hogy erdélyi vagyok, 

csak azt, hogy magyar. Nem akarok semmilyen nemzethez tartozni. Remélem, 

lesz erőnk mindezt túlélni. Bocsánat, hogy ezt írom.’ Az erdélyi lapok így írnak: 

’Zsúfolásig megteltek a templomok, az emberek az igazi hazában kiírt 
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referendum sikeréért imádkoztak. … Fáj, nagyon fáj, ami történt, de nem 

haragszunk Rátok. Mi ezután is magyarok maradunk, továbbra is a magyar 

nemzet részének tekintjük magunkat. Gyertek ezután is jó lelkiismerettel 

Erdélybe, és hozzátok magatokkal a hitetleneket is a Hargita köszöntésére és a 

Gyimesek hódolatára, hogy személyesen tapasztalják meg az erdélyi emberek 

világát, vendégszeretetét. Szeretettel várunk Mindnyájatokat, mert továbbra is 

szilárdan hisszük, hogy éljünk mi magyarok bárhol a világon, együvé tartozunk! 

Gyertek hát, de hagyjátok otthon azokat, akik tudatosan tették nevetségessé és 

megvetés tárgyává - nem a magyar nemzetet, hanem önmagukat!” 

 Én szemtanúja voltam viszont annak is, ahogy a világban példa nélküli 

esemény keltette felháborodás miatt vissza akartak vágni a sérelemért. Több 

üzletajtón virított hónapokig a felirat:„Magyarországi magyarokat nem 

szolgálunk ki!” Apósom a híres szovátai Mezőhavas népi zenekar vezetője, aki 

több mint fél évszázada őrzi, ápolja és terjeszti a régió népzenei hagyományait. 

Máig járnak hozzá, a „mentorházba”- anyósom az élő nótafa – magyarországi 

zenészek, énekesek, népdalgyűjtők. A történtek után még évekig megkérdezte az 

érkezőtől: „Ugye igennel szavaztál, fiam?” A környékbeli falu- vagy 

városnapokon mindig a Mezőhavas műsora zárja a rendezvényt. Sokan 

emlékeznek még rá, amikor Parajdon apósom köszöntötte a jelenlévőket, majd 

így szólt a magyarországi testvértelepülések képviselőihez: „Érezzék nagyon jól 

magukat, remélem, mindenki igennel szavazott, mert ha nem, akkor fel sem 

veszem a hegedűt!”  Édesanyám is - aki a „magyar világban”1940-1944 között 

magyar állampolgárként járt iskolába – ezt kérdezte tőlem 2004 karácsonyán: 

„Hogy vagy képes ezek után visszamenni közéjük? 

Van-e kiút, van-e remény arra, hogy ismét lesz öntudatos, büszke magyar 

nemzet? 

 Idézem tovább az írásomat: „Természetesen van! Már az igenek többsége 

is bizakodásra ad okot. Másfél millió ember tudta vasárnap, mi a kötelessége, a 

szívére (és az eszére is!) hallgatott, a nemzeti szolidaritásra adta szavazatát. A 

többi hat és fél millió választópolgárnak keresztényi megbocsátás jár, mert nem 

tudták, mit cselekszenek. A nép elbutításáért és félrevezetéséért a Kádár és 

Gyurcsány nevével fémjelzett politika a felelős. Él ebben az országban kétmillió 

gyermek és fiatalkorú, aki szabad világban nő fel, tiszta és romlatlan lélekkel 

csakis nemzeti érzésűvé válhat. A határon túli négymillióval máris többségben 

vannak azok, akik a jövő magyar nemzetének magját alkotják. Egy-két 

generáció után mi is egészségesek leszünk, mint Európa többi nemzete.” 
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A herderi jóslat mégsem valósult meg, nem is fog soha, mégis van magyar 

nemzet, nem is kellett „egy-két generációt” várni. Hat évvel később, 2010-ben a 

csonka ország választópolgárai elsöprő többséggel a nemzeti elkötelezettségű 

erőket emelték hatalomba. Elkezdődött a nemzet határokon átívelő 

egyesítésének embert próbáló programja. 

   A liberális és posztkommunista pesti sajtó már a kilencvenes években a 

nálunk munkát vállaló határon túli magyarokkal riogatta a hazaiakat, miközben 

köztudott, hogy a magyarság fogy kint is, bent is. Gazdag tapasztalatainak 

birtokában  mi az ars poeticája ezzel kapcsolatban? 

 Kárpát-medencei kitekintésből közelítenék, és azt mondom például, hogy 

nincsen székely autonómia az egész magyar nemzet boldogulása nélkül, és 

fordítva is igaz: a határon belüli magyarok boldogulása nem lehetséges a határon 

túliak autonómiája nélkül. Teljes körű és tényleges autonómiára gondolok 

természetesen, mint végső célra. Ezzel azt akarom folyamatosan sulykolni, hogy 

minden magyar felelős minden magyarért. Egységes magyar nemzetben kell 

gondolkodni, és e szerint cselekedni.  

 Szembe kell nézni azzal, hogy a magyarság drasztikusan fogy. Fogy a 

határon kívül is, a környező hét országban – tudjuk, Magyarország saját 

magával határos -, és fogy az országon belül is. Én nem szeretem, és nem 

használom az „anyaország” kifejezést és másokat is már régen arra kérek, hogy 

ne használja. Érvelésemet általában elfogadják, aztán mondják tovább: 

„anyaország”, mert annyira beívódott a köztudatba. 

 Az anyaország fogalma szépen és magasztosan hangzik, különösen annak, 

aki kisebbségben nőtt fel és rágalmazták, meghurcolták magyar mivolta miatt… 

 Hát szépnek szép és magasztos, de nem igaz. Miért?  Pozsony, ahol 

magyar királyokat koronáztak, Kassa, ahol Rákóczi hamvai nyugszanak nem az 

anyaország része? Kolozsvár a Házsongárdi temetővel, a Szent László alapította 

Nagyvárad, Tamási Áron Székelyföldje, Kosztolányi Szabadkája, Zrínyi Ilona 

Munkácsa – hadd ne soroljam tovább - nem az anyaország része? Tehát ahol 

magyarok élnek és éltek, az nekem az anyaország része. Akik ott születtek, 

nekik aztán végképp anyaország a szülőföldjük, még ha ez manapság Illyés 

Gyula „Haza a magasban” kategóriájába is tartozik. Diplomáciai okai is vannak, 

hogy ezt a szót célszerűen soha nem kellene használni. Ugyanis az „anyaország” 

azt sugallja, hogy innen kivándoroltak a magyarok oda, ahol most vannak. . A 

müncheni, torontói vagy sidney-i magyaroknak anyaország vagyunk, de az 
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egész Kárpát-medence az! Mondok egy példát: huszonkét évvel ezelőtt, 

Londonban egy hivatalos látogatást követő vacsorán a brit külügyminisztérium 

egyik középszintű vezetője – aki Közép-Európa szakértő volt-, éppen mellettem 

ült, és arra kért: néhány mondattal mondjam el neki, hogy a magyarok mikor és 

miért vándoroltak be Romániába… 

A helyzet azóta változott, sok tekintetben pozitívan, de ne sugalljuk mi azt az 

„anyaországgal”, hogy innen kivándoroltak a magyarok a szomszédos 

országokba. Mondjuk azt, hogy mai Magyarország, ezt lehet a diplomáciában is 

használni, vagy mondjuk azt, hogy a csonka ország. Igaz, erre Európában 

felszisszennek. 

 Visszakanyarodva a drasztikus fogyásra, csak egyetlen számadatot említenék: 

1991 és 2001 között az elcsatolt területeken élő magyarok száma több mint 

300.000-rel csökkent a népszámlálási adatok szerint. A következő évtizedben ez 

megismétlődött. Ez a folyamat az elvándorlásnak, főleg a fiatalok részéről, az 

asszimilációnak, a sokszor tapasztalható megalkuvó magatartásnak, hogy nem 

vallja magát magyarnak a népszámlálás során és bizony az összeírások során 

elkövetett csalásoknak köszönhető. Ha ennek nem szabunk gátat, pár évtized 

múlva a csonka országon kívül csak a Székelyföldön és a Csallóközben lesz 

valamennyi magyar. 

Azután szólni kell itt egy másik jellemzőről - és most nem csak az elszakított 

nemzetrészekre gondolok, de az „anyaországra” is -: a magyarság önrendelkezés 

iránti igénye folyamatosan csökken. Éppen negyedszázada volt egy pillanatnyi 

történelmi helyzet, amikor azt hittük, hogy lehet végre az önrendelkezésről 

beszélni, de elég gyorsan – volt, ahol hónapok, volt, ahol évek után kellett 

tapasztalnunk -, hogy szomszédjaink ezt semmi módon nem akarják számunkra 

lehetővé tenni. Én megértem, hogy a Benes dekrétumok után a Felvidéken, 

tömegmészárlások után a Délvidéken, a Ceausescu időszak miatt Erdélyben 

miért olyan, amilyen a helyzet. Vagyis az emberek félnek, végre nyugodtan 

szeretnének már élni, és az elmúlt negyed században csalódások sorozatát élték 

meg. Ugyanakkor világosan kell beszélni: a szomszédos hét ország közül 

legalább négyben, de négyben biztosan, a politikai szándék az, hogy a 

magyarságot teljes mértékben fölszámolják. Természetesen ma már nem 

fizikailag, hanem asszimiláció útján, és a szülőhelyről történő elvándorlás 

elősegítése, vagy éppen kiprovokálása által. Érthető tehát a politikai passzivitás, 

de nem fogadható el. Tenni kell valamit, ha kell áldozatok árán is. 
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Mit kell mindenkinek szem előtt tartania? Mit kell tenni? 

Először is szem előtt kell tartani, hogy az elcsatolt területeken élő magyar 

nemzeti közösségeknek alanyi jogon jár az önrendelkezés. Ezt a jogot, mint 

ahogy Újváry Ferenc 1989-ben Kolozsvárott megfogalmazta, az adja, hogy ott 

születtek, ahol őseik évszázadokon, több mint 1000 éven keresztül falvakat, 

városokat építettek, virágzó kultúrát teremtettek és vérükkel védték azt a földet. 

Ez a jog, ez az alanyi jog adja nekik azt a biztos hátteret, hogy joguk van a teljes 

önrendelkezésre. Tudom, hogy ezt sokan nem fogadják el, vagy figyelmen kívül 

hagyják Európában, de hát ez a feladat, hogy ezt világossá tegyük és 

elfogadtassuk.  

Ismétlem: a magyarságnak a Kárpát-medencében tényleges és teljes körű, vagyis 

személyelvű, kulturális és területi autonómia jár. Ennek egyetlen alternatívája 

van: a társnemzeti státus. Alkotmányba kell foglalni Szlovákiában, Romániában, 

Ukrajnában és Szerbiában, hogy államuk nem csak a többségi nemzeté, hanem 

az ott élő magyaroké és más együtt élő őshonos nemzeti közösségeké. Ha ez 

nem megy, mint ahogy ez a helyzet, akkor marad az autonómia. Akik területet 

kaptak Trianonban, embereket is kaptak vele, azokat nem lehet másodrendű 

állampolgárokká minősíteni. Közel-Keleten kiadták nemrég a jelszót: területért 

békét! Mi is adjuk ki: területért jogot! És akkor béke is lesz. 

Másodszor: olyan helyzetet kell teremteni, hogy minden régióban csak egy 

magyar gyűjtőpárt legyen, azon belül lehet konzervatív, kereszténydemokrata, 

szociáldemokrata vagy liberális platform. Ott lehet magyar többpártrendszer, 

ahol már területi autonómia van.  Ha mégis több párt létezik, akkor viszont 

össze kell hangolni a politikájukat. Nemzeti minimum megfogalmazására van 

szükség, és annak érdekében egyezségre kell lépniük. Választások idején meg 

koalíciót alkotni. 

Harmadszor: igenis van megoldatlan magyar kérdés az Európai Unióban! Ezt 

Brüsszelben és a tagországokban tudatosítani kell, nem szabad ebből engedni. 

Súlyunk van, hiszen az elcsatolt területeken élő magyar nemzeti közösségek 

létszámát tekintve a második legnagyobb nemzeti kisebbség vagyunk Európában 

az oroszok után. 

Összefoglalva, tehát a magyar nemzetpolitika három kiindulópontja: „minden 

magyar felelős minden magyarért”, az őshonos magyar kisebbségeknek alanyi 

jogon jár az önrendelkezés, az autonómia és az EU-ban nincs még megoldva a 

magyar kérdés. Hogyan érvényesíthető ez? 
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Nem szívesen mondom ki, de tudni kell, áldozatok nélkül nem lehet semmit sem 

elérni. Igenis kell áldozatokat vállalni. Amikor ezt mondom, nagyon széles 

palettára gondolok. Kezdjük a „politikai áldozatvállalással”. Ne legyen 

kormányzati tényező egy magyar párt, ha nem teljesülnek a követelései, 

amelyeket a koalícióba lépés előtt megfogalmaztak. Hiába kiabálunk néhányan 

Brüsszelben, hogy ez így nem mehet tovább! Erre az a válasz: „Mit akarsz te, 

amikor kormányzati tényező az ottani magyar nemzeti közösség? Intézzék el 

ők!” És ezzel az érveléssel azonnal lesöpörnek az asztalról! 

A világ sajnos csak akkor figyel oda a kisebbségi problémákra, ha valami 

feszültség, ha valami gond van. A kilencvenes években nagyon sok vezető és 

középszintű politikussal beszéltem nemzeti tragédiánkról, jelenlegi 

sorskérdéseinkről, Berlintől Washingtonig, Rómától Londonig. Rendre 

megkérdeztem, miért nem segítenek, miért hagyják magukra a többmilliós 

magyar kisebbséget a Kárpát-medencében? A válaszok, melyek többnyire 

magánbeszélgetések során hangoztak el, egy mondatban összefoglalhatók: 

„Mert nem lőnek, nem folyik vér.” Ez cinikusan hangzik, de legtöbben őszintén, 

jó szándékkel mondták. Nem tanácsként, hanem hogy legyünk tisztában a 

nemzetközi közösség felfogásával. Ha belegondolunk, Dél-Tiroltól Koszovóig 

lehet sorolni a példákat. Ebből kiindulva világos, hogy az elcsatolt területeken 

az egész közösségnek is áldozatokat kell vállalni. Elszántságukat, 

eltökéltségüket tüntetésekkel, polgári elégedetlenségi akciókkal, 

megmozdulásokkal, sztrájkokkal kell nyomatékossá tenni. Én innen Budapestről 

tovább nem mennék a tanácsadásban… 

Javasolnám, hogy a továbbiakban, 95 évvel Trianon után, tekintsük át és 

latolgassuk az elszakított magyar nemzetrészek megmaradásának esélyeit.   

Összességében úgy látom, az autonómia ügye a Kárpát-medencében két helyen 

halad előre bíztatóan. A Székelyföldön és a Délvidéken. Az erdélyi mintegy 

hétszáz ezres, egy tömbben élő székelység most megmutathatja ország-világnak, 

nem hagyják magukat elnyomni, kisemmizni, magyarként akarnak 

szülőföldjükön teljes életet élni, és ezért hajlandóak áldozatokat is hozni. Ennek 

most egyre több jelét látom. Sikerük az egész kárpát-medencei magyarság sikere 

is lesz, mert pozitívan kihat a többi régió küzdelmére. Délvidéken, a 

Vajdaságnak nevezett területen kihajtottak a kulturális autonómia csírái. Igaz, a 

szerb hatalom most igyekszik ezeket visszanyesni, talán megijedtek a magyarság 
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számára pozitív fejleményektől. Ugyanakkor az európai integrációs törekvéseik 

miatt, többek között Magyarország támogatására számítva, biztosítaniuk kell a 

területükön élő kisebbségek kollektív jogait. Tehát ilyen szempontból történelmi 

helyzet van számunkra. Élni kell ezzel a lehetőséggel, ésszerűen és 

diplomatikusan, nem követhetjük el azt a bűnt, melyet Gyurcsányék tettek 

Románia uniós csatlakozása előtt. (Nem támasztottak feltételeket jogos 

követeléseink minimális teljesítéséért sem.)   

 Pesti okosok tanácsolták nekem, hogy nem illik Trianonról beszélni 

Nyugaton. Amikor mégis megtettem, némelyek firtatni kezdték, hogy miért kell, 

miért jár az autonómia a szomszédban élő magyaroknak. Hasonló helyzetben 

Ön mit válaszolna? 

 Az 1920-as trianoni békediktátum következtében 3,4 millió magyar került 

idegen fennhatóság alá az utódállamokban, és közel a fele az új magyar határ 

mentén egy tömbben élt. E területeken ma mindössze 2,5 millió magyar él a 

2011-es népszámlálás szerint, miközben a többségi lakosság lélekszáma 

megtöbbszöröződött. A magyarok részaránya az elcsatolt területen a helyi 

lakossághoz viszonyítva a Felvidéken 30 %-ról 10 %-ra, Kárpátalján 31 %-ról 

12 %-ra, Erdélyben 34 %-ról 20 %-ra és a Délvidéken 28 %-ról 14 %-ra 

csökkent. A fogyás okai közt szerepel a kényszerű elvándorlás, erőszakos 

asszimiláció, a kitelepítések és tömeggyilkosságok, amelyek 1920 és 1990 

között történtek. Azt hittük a rendszerváltozások után, az euro-atlanti integráció 

kiteljesedését követően mindez megszűnik. Nem így történt. A harmadik 

évezred első 15 éve sem hozott változást, ez a tendencia folytatódott. Felmerül a 

kérdés, miért? 

 A szomszédos országok elmúlt években folytatott kisebbségpolitikáját 

elemezve általánosságban megállapítható, hogy erőltetik az asszimilációt és a 

kivándorlást. Ezt azáltal érik el, hogy megtagadják a kisebbségeknek járó 

kollektív jogokat. Időnként együttműködésre kényszerülnek, ilyenkor arra 

bíztatják őket, hogy kis lépésekben érjenek el eredményeket. A többségi 

nemzeteknek azonban csak addig van szükségük a magyarokra, amíg a 

belpolitikában olcsó ígérgetésekkel koalíciós partnernek megnyerik, vagy 

külpolitikai megfontolásokból jó bizonyítványt akarnak felmutatni a nemzetközi 

közösség felé. Amint ez teljesül, ejtik őket, és az ígéreteket azonnal 

visszavonják. A kis lépések politikája tehát nem hozott érdemleges eredményt, a 

külhoni magyarság „porlik, mint a szikla”. 
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 Mi a megmaradás feltétele? Az anyanyelv korlátlan használata az élet 

minden területén a születéstől a halálig, a nemzeti kultúra ápolásának és 

gyakorlásának joga külső feltételek nélkül, egyenrangú állampolgárság az adott 

országban, pénzügyi és gazdasági függetlenség. Európai uniós szóhasználattal: a 

szubszidiaritás elvének biztosítása. Miután azokban a szomszédos országokban, 

ahol a legtöbb magyar él, nem ismerik el az ott élő magyar nemzeti 

közösségeket államalkotó tényezőnek, tehát nem egyenrangú állampolgárok, 

ezért csak a már korábban említett tényleges és teljes körű autonómia 

biztosíthatja a szülőföldön boldogulásukat és fennmaradásukat. Kérdés, milyen 

alapon adható meg ez a jog a kisebbségben élőknek? A Lajtától nyugatra és a 

Kárpátoktól északra számos helyen megoldották az őshonos nemzeti 

kisebbségek helyzetét személyi elvű, kulturális vagy területi autonómia 

biztosításával. Világossá kell tenni, hogy az őshonos magyar nemzeti 

közösségeknek is alanyi jogon jár az önrendelkezés az utódállamokban. Ismét 

elmondom: születésük helye adja meg ezt a jogot; ott születtek, ahol őseik éltek 

és alkottak évszázadokon át. Falvakat, városokat építettek, gazdag kultúrát 

teremtettek, és vérükkel védték azt a földet, ahol ma is élnek. Joguk van tehát 

nemzeti identitásuk megtartásával szülőföldjükön teljes életet élni. Ezt a jogot 

számos európai irányelv, Európa Tanács-i ajánlás és a volt szovjet érdekszférán 

kívüli területeken kialakult gyakorlat igazolja.  

 Ezért kell, és ezért jár az autonómia az elszakított nemzetrészeknek. 

  

 Javaslom: járjuk körbe a Kárpát-medencét! Kezdjük a Vajdasággal… 

 Az elnevezés a szerb Vojvodina szóból származik, melyet először az 

1848-49-es szabadságharc idején használtak hivatalosan.  A történelmi magyar 

Bácskából, Nyugat-Bánságból és a Szerémség egy részéből összetákolt területet 

a Habsburg-kormányzat hozta létre autonóm Szerb Vajdaság néven 1849-ben az 

„oszd meg és uralkodj” elv alapján. A 15. század elején ez a térség a magyar 

királyság leggazdagabb, és tisztán magyar népességű országrésze volt. A 

következő évszázadokban a törökök balkáni hódításai elől menekülő szerbek 

bevándorlása, majd a török hódoltság után a Habsburgok betelepítési politikája 

révén soknemzetiségűvé vált területen a magyarok az első világháború elején 

még viszonylagos többségben voltak. A 20. századi többszöri ki- és 

betelepítések után mára a tartomány lakosságának kétharmada szerb, 

egyharmada pedig 25 különböző etnikai csoporthoz tartozik. A 2011-es 
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népszámlálás adatai szerint a magyarok aránya 13 %, többségük a mai 

Magyarország határa mentén él. A magyar Délvidéknek ez a része a 19. század 

közepétől, megszakításokkal, különböző szintű területi autonómiát élvezett. 

 A Vajdaságnak nevezett területen ma kétféle autonómia koncepció 

foglalkoztatja az ott élő magyarokat: a Vajdaság regionális autonómiája 

Szerbián belül és a magyarság Vajdaságon belüli háromszintű autonómiája. A 

Kárpát-medencében először itt született meg a magyar autonómia koncepció 

1992-ben. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége olyan személyi és 

területi elvet ötvöző háromszintű autonómiát akart létrehozni, amelyben az 

összmagyarságot reprezentáló területi önkormányzat mellett helyet kap a 

magyar többségű települések önkormányzata, valamint az összefüggően magyar 

lakta terület autonóm körzetté alakítása is. Az egész konstrukciót a perszonális 

elv elsőbbsége jellemzi, mivel a magyarok többsége nem egy tömbben él. Ebből 

a koncepcióból mára működő kulturális autonómia jött létre a Délvidéken. 

Korlátokkal ugyan, nehézségekkel küszködve, de létezik a Magyar Nemzeti 

Tanács, amely a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a nyelvhasználat területén 

bizonyos jogosítványokkal rendelkezik, néhány alapvető kérdésben együtt 

döntési joga van. 2003-ban Szerbiában alkotmányba foglalták a kisebbségek 

kollektív jogait. Ez áttörésnek számít, de a gyakorlati megvalósulás nehézségei 

miatt csak első lépésnek tekinthető. Sokat segíthet a helyzeten a Vajdaság 

egészét érintő regionális autonómia megerősítése, és tartalommal való feltöltése. 

Az autonóm Vajdaságban ugyanis várhatóan jobbak lesznek a kisebbségi 

autonómia tényleges esélyei, mint a centralizált Szerbiában. Meghatározó 

szempont, hogy Szerbia nemzeti jövedelmének 40 %-át a Vajdaság termeli, de 

ebből csak 7 %-ot kap vissza. A tartomány tényleges autonómiája esetén ez 

alapvetően megváltozna. A térség jelenleg legerősebb magyar pártja, a 

Vajdasági Magyarok Szövetsége is ezt tartja pillanatnyilag az autonómia 

tekintetében a legfontosabbnak. Az adóból befolyt pénzek nagy része ott kell 

maradjon, ahol megtermelték.  

 Van-e realitása a délvidéki magyar autonómia kiteljesedésének? 

 A térség történelmi hagyományai ehhez jó hátteret adnak. A magyarok 

belső elszánt küzdelméhez azonban külső segítség is kell. Bíztató jel az Európai 

Parlament 2013. április 18-i határozata, melynek 19. pontja kimondja: az 

Európai Parlamentet „aggodalommal tölti el a Vajdaság autonómiájával 

kapcsolatos jogi és politikai bizonytalanság, valamint a központi és a tartományi 

hatóságok közötti egyre növekvő politikai feszültség, … felhívja a szerb 
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kormányt, hogy … mondjon le a központosító intézkedésekről”. A nemzetközi 

közösség lassan talán rájön, hogy a Balkán és Közép-Európa politikai stabilitása 

csak valamennyi nép és népcsoport önrendelkezési jogának biztosításával 

garantálható. Szükség van Magyarország támogatására. Nem csak a „minden 

magyar felelős minden magyarért” elv alapján, hanem azért is, mert a délvidéki 

magyar autonómia kiteljesítése precedens értékűvé válna a Kárpát-medencében.  

 Milyen autonómia törekvésekről beszélhetünk Erdélyben és a 

Partiumban? 

 Talán mondanom sem kell, hogy Erdély a magyar kultúra egyik 

fellegvára, a magyar identitás és függetlenség őrzője volt a török hódoltság 

korában. Ugyanakkor Erdély a vallási tolerancia és az etnikai alapú autonómia 

európai úttörője. A románok a 13. században kezdtek nagyobb számban 

bevándorolni a Déli-Kárpátokon keresztül, és évszázadokon át tömegesen 

települtek be Erdélybe. Mi sem mutatja jobban a magyarok toleranciáját, mint 

hogy az 1880-as népszámlálás adatai szerint az erdélyi románoknak csupán 5,7 

százaléka beszélte a magyar nyelvet. A szászok a 12. században kezdtek 

betelepedni, 1224-ben tényleges autonómiát kaptak. Erdélyben a tordai 

országgyűlés 1568-ban, Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot. Csupán 

néhány adat arról, milyen hagyományai vannak Erdélyben az autonómiának. 

1910-ben Erdély lakosságának 34 %-a volt magyar, ma ez az arány 20 % körül 

van. 

 A Partium azt a néhány kelet-magyarországi vármegyét foglalja magába, 

amelyek Magyarország három részre szakadása után az erdélyi fejedelmek 

uralma alá kerültek. A trianoni békediktátum idején Partium lakosságának 62 %-

a magyar, 32 %-a román volt.  

 Ennyi történelmi bevezető után nézzük, milyen esélyekkel küzd ma az 

autonómiáért az erdélyi és a partiumi magyarság? Az autonómia megvalósítása 

valamennyi romániai magyar politikai szervezet és párt célkitűzései között 

szerepel. Ugyanakkor a román politikai erők autonómia ellenessége már-már 

hisztérikus. A román alkotmány nem ismeri el az őshonos magyarságot 

államalkotó tényezőnek, és nem biztosítja a kisebbségek kollektív jogait. Az 

erdélyi és partiumi autonómia koncepciók háromszintűek: magukba foglalják a 

kulturális autonómiát, a települési önkormányzatok sajátos státusú helyi 

autonómiáját és a klasszikus területi autonómiát. A kulturális autonómia révén 

létre kívánják hozni saját intézményrendszerüket az egész országban az oktatás, 
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a művelődés és a tájékoztatás területén. A területi autonómiára vonatkozó 

elképzelés alapja a kilencvenes évek végén Csapó József által elkészített 

székelyföldi autonómia-statútum tervezet, mely szerint: 

- a regionális hatalom törvényhozói és végrehajtói intézményeket kap, a 

központi hatalom bizonyos hatásköröket átruház a regionális hatalomra,  

- a szubszidiaritás elve alapján a helyben begyűjtött adók meghatározó részének 

felhasználásáról helybeliek és helyben döntenek, így a régiónak nem csak 

oktatási, kulturális és tájékoztatási, hanem többek között gazdasági, közlekedési, 

infrastruktúra-fejlesztési, rendfenntartási téren is nagy önállósága van. 

 A 2003-ban megalakult Székely Nemzeti Tanács ezt a tervezetet közvitára 

bocsátotta, számos ponton kiegészítették. Ezek szerint a fenti alapelvek 

megvalósulása mellett az autonóm Székelyföldön szavatolt lesz a teljes és 

tényleges jogegyenlőség a terület minden lakója számára, hivatalos nyelve lesz a 

román mellett a magyar is. A székelyföldi autonómia fontos eleme a természeti 

erőforrások és az ásványkincsek feletti rendelkezés, a saját gazdaságpolitika. A 

tervezetet már kétszer beterjesztették a bukaresti parlamentbe, első alkalommal 

vita nélkül elvetették, másodszor egyszerűen elfektették. 

 Az RMDSZ 2005-ben kormányzati pozícióból terjesztett be kisebbségi 

törvény-tervezetet a parlamentben, mely magában foglalja az egész romániai 

magyarság kulturális autonómiáját. A tervezet azóta kallódik a bukaresti 

törvényhozás útvesztőiben. 

 Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére 2013 tavaszán 

Zilahon megalakult a Partiumi Autonómia Tanács. Célkitűzése megvalósítani a 

térség őshonos magyarságának autonómia-törekvéseit.  

 Ezzel párhuzamosan meghatározó román politikai erők az országot olyan 

új régiókra akarják felosztani, hogy a magyarok sehol ne legyenek többségben, 

ezáltal ne tudják meghatározni saját sorsukat. 

 Romániával szoros együttműködésre, baráti kapcsolatokra törekszünk. 

Ugyanakkor a magyar külpolitikának mind a kétoldalú kapcsolatokban, mind a 

nemzetközi szervezetekben az együttműködés feltételévé kell tennie a magyar 

autonómia törekvések támogatását Erdélyben és a Partiumban. Úgy, ahogy 

Ausztria tette Dél-Tirol esetében, Olaszországgal szemben. 

 Felvidéken, azaz Szlovákiában hogyan áll az autonómia ügye? 
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 Magyarország északi részét, a Felvidéket, úgy szakították le Hazánkról a 

trianoni békediktátummal, hogy az elmúlt évszázadokban néppé és nemzetté 

formálódó szlovák lakossággal együtt több, mint egy millió magyart vittek el, 

túlnyomó többségüket az új határ mentén egy tömbben. Ma ezen a területen a 

2011-es népszámlálás hivatalos adatai szerint 612 ezren vallották magukat 

magyarnak, 460 ezren a Felvidéken, 152 ezren pedig a második világháború 

után Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalján.  

 A Felvidéken élő magyar nemzetrész talán a leginkább megfélemlített 

kisebbségben élő nemzeti közösség a Kárpát-medencében. A 70 évvel ezelőtt 

hatályba léptetett Benes dekrétumok a magyarokat megfosztotta jogaiktól és 

tömeges kitelepítéseket vontak maguk után. Ezek a jogszabályok ma is 

érvényben vannak, a magyarok jogfosztottsága részben ma is fennáll. Nem 

őshonos államalkotó nemzetnek tekintik őket, hanem kollektív jogokat nem 

élvező nemzeti kisebbségnek. A folyamatos alárendeltséggel párosuló állandó 

megfélemlítés az alapvető oka annak, hogy az önrendelkezés iránti igény 

leginkább csak a lelkek mélyén szunnyad. Közvélemény kutatások igazolják, 

hogy a reménytelenség elmúlt két évtizedében folyamatosan csökkent a 

felvidéki magyarok önrendelkezés iránti igénye. 1994-ben 82 százalék kívánta 

az autonómiát, vagy a társnemzeti státust, 1999-ben már csak 70 százalék, míg 

2008-ban 67 százalék. Apátiába esett közösségnek viszont nincs jövője. A 

Kárpát-medence teljes magyarságának kell lelket önteni felvidéki 

nemzettársaiba, miközben mindenki saját problémáival is küszködik. Világossá 

kell tenni, ami egyedül nem megy, az együtt sikerülhet, sikerülni fog. Ehhez 

azonban mindenkinek vállalni kell a küzdelmet. A rövid távú vélt, vagy valós 

előnyöket a hosszú távú érdekeknek kell alávetni.  

 

 Ha ránézünk a Felvidék etnikai térképére, magától adódik a területi 

autonómia lehetősége. Meg kell győzni az újsütetű szlovák állam politikusait, 

hogy az Európai Unióban nem veszélyezteti semmi Szlovákia területi 

integritását. Egy svájci típusú kantonrendszer bevezetése, vagy egy dél-tiroli 

autonómia modell létrehozása társadalmi békét, politikai stabilitást és gazdasági 

fellendülést hozna a térségben. Ezt távlati célként kell kitűzni. Első lépésben 

azonban, a túlélés biztosítása érdekében, személyi elvű kulturális autonómiát 

kell biztosítani a magyaroknak északi szomszédunknál.  

 A szlovák aggodalmak eloszlatásához fontos körülményként kell 

kiemelni, hogy közvélemény kutatások bizonyítják, a felvidéki magyarok nem 
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elutasítóak a velük együtt élő szlovákokkal szemben. 73 százalékuk elfogadja a 

történelmileg kialakult együttélést, jó szívvel venné a társnemzeti viszony 

kialakítását.  

 2010 óta a Magyar Közösség Pártja, az MKP, ismét programszerűen 

vállalja az autonómia ügyét. A Felvidéken is nyilvánvalóvá vált, az elmúlt húsz 

évben a kis lépések taktikája nem hozott semmi érdemleges eredményt, a 

magyarok számaránya rohamosan csökken. A szülőföldön boldogulást csak a 

tényleges és teljes körű autonómia, vagy a társnemzeti státus garantálja. A 

magyarországi politikának ezt minden eszközzel támogatni kell a kétoldalú 

kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben egyaránt. 

 Lesz-e magyar autonómia a Kárpátalján? 

 A Kárpát-medence leghányatottabb sorsú nemzeti közössége a kárpátaljai 

magyar nemzetrész. Az elmúlt 95 év alatt hat felségjelzés váltogatta egymást a 

fejük felett: magyar – csehszlovák – magyar – csehszlovák - szovjet – ukrán. A 

13. században indult meg nagyobb mértékben a ruszinok betelepedése a 

Kárpátaljára, elsősorban a szomszédos Halicsból. A 16. század közepéig e 

terület lakosságának 65-70 %-a magyar volt, 1880-ban már csak 25 %-a. 1910-

ben 185 ezren, 2001-ben pedig 152 ezren vallották magukat magyarnak a 

Kárpátalján, ez utóbbi 12 %-os részarányt jelent. Egész Ukrajna 45 milliós 

lakosságához viszonyítva azonban már csak 0,33 %. Ma a legbizonytalanabb 

sorsú magyar közösségnek számítanak a Kárpát-medencében, mégis példásan 

tartják magyarságukat. Gondot jelent azonban politikai megosztottságuk. 

 Az autonómia gondolata nem idegen e tájon. Már a trianoni békediktátum 

előtt komolyan felmerült a 19. században nemzetté formálódott többségi 

lakosság, a ruszinok autonómiája. Az 1991. december elsején megtartott 

népszavazáson Kárpátalja lakosságának 78 %-a a területi autonómiára voksolt. 

Ezen belül a beregszászi magyar autonóm körzet létrehozására a helyi lakosság 

81,4 %-a szavazott. Kijev azonban hallani sem akar erről. A népakaratot 

figyelmen kívül hagyták. A nagy létszámú orosz kisebbségtől félve, erősen 

központosított nemzetállamban gondolkodnak. Ennek ellenére az elmúlt húsz 

évben a ruszin lakosság több sikertelen kísérletet hajtott végre a területi 

autonómia megvalósítása érdekében. 

A kárpátaljai magyarok számára a személyi elvű, kulturális autonómia 

lehetősége először 1991 végén, a magyar-ukrán alapszerződés aláírásával egy 

időben merült fel. Az ukrán parlament 1992-ben elfogadta és hatályba léptette a 



50 

 

nemzeti kisebbségekről szóló törvényt. Ez többek között előírta, hogy azokon a 

településeken, ahol magyarok élnek többségben, a hivatalos intézményekben a 

magyar nyelv és a nemzeti szimbólumok is használhatóak. A beregszászi 

magyar autonóm terület létrehozására azonban nem került sor, noha arról Antall 

József miniszterelnök és Leonyid Kravcsuk ukrán elnök 1993. április 30-i 

találkozójukon megegyezett. A magyar nyelvhasználat sem vált általánossá, 

valójában a törvényt nem tartották be. A kisebbségekre vonatkozó néhány évvel 

ezelőtti, előre mutató nyelvtörvényt pedig szelektíven alkalmazták az ukrán 

válság kirobbanása előtt is, meg utána is. Míg az orosz ajkúak ismét élvezhetik 

annak előnyeit, a magyarok nem kapják meg ezt a lehetőséget. A meglévő 

magyar iskolák állandó anyagi gondokkal és adminisztratív nehézségekkel 

küszködnek. A megígért kulturális autonómiáról tehát szó sincs. A magyar 

többségű választókörzetet is megszüntették, pedig ennek helyreállítására a 

magyar politika a legmagasabb szinten is szót emelt. 

Lesz-e ezek után magyar autonómia a Kárpátalján? A most folyó ukrán 

válságtól függetlenül ennek két szükséges és egy elégséges feltétele van. 

Alapvető szükségesség az, hogy a 152 ezres lélekszámú magyarság 

megosztottsága megszűnjön, egységesen lépjen fel az ősi földjén neki járó 

kollektív jogokért. A másik szükségesség a magyarországi politika ez irányú 

egyértelmű és erőteljes támogatása a magyar-ukrán kapcsolatrendszer minden 

pontján, valamint a nemzetközi szintéren. Elégséges feltétel pedig az lenne, ha a 

mindenkori ukrán hatalomnak bátorsága lenne ahhoz, hogy az ország 

lakosságának 18 %-át kitevő orosz kisebbség kérdését ne kapcsolja össze 

szükségszerűen a 0,33 %-nyi magyar lakosság ügyével. Magyarország az 

Európai Unió tagjaként, visszaszerezve térségbeli vezető pozícióját, sokat 

segíthet Ukrajnának. Magyarországnak ugyanakkor alapvető érdeke egy stabil, 

gazdaságilag és társadalmilag lendületesen fejlődő Ukrajna léte. A kölcsönös 

érdekek érvényesülését erősítheti a kárpátaljai magyar nemzetrész tényleges és 

teljes körű autonómiája. A jelenleg folyó ukrán-orosz konfliktus sajnos új, még 

hátrányosabb helyzetet teremtett. Ha azonban Ukrajna egyben marad, és például 

svájci kanton rendszerű megoldást választ egy esetleges népszavazás alapján, 

vagy területi autonómiát ad a keleti országrészeknek, abból a kárpátaljai 

magyarság is profitálhat. 

  Horvátországban mi a helyzet ebből a szempontból? 

A Magyarország feldarabolását eredményező trianoni békediktátum 

előkészítésére a nagyhatalmak hozzá nem értése illetve cinikus nemtörődömsége 
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és a kisantant féktelen mohósága volt jellemző. Így fordulhatott elő, hogy 

például a Felvidékkel együtt elvitték a Kisalföld Duna bal partjára eső részét 

színtiszta magyar lakossággal, azzal az indokkal, hogy a Duna kitűnő 

természetes határ lesz a létrehozott Csehszlovákia és a maradék Magyarország 

között. Ugyanakkor az összetákolt délszláv államnál már nem volt fontos a 

Duna és a Dráva által alkotott természetes határvonal kijelölése, elvitték 

Baranya vármegye vegyes lakosságú déli részét, az úgynevezett Drávaszöget. 

1910-ben e terület lakosságának 40%-a magyar volt, amivel relatív többséget 

alkottak. 27% német ajkú, 19% horvát és 13% szerb volt. A 2001. évi 

népszámlálás a következő adatokat rögzítette: 56% horvát, 20% szerb, 17% 

magyar, 1% német és 6% egyéb. A mai Horvátország területén 1910-ben 130 

ezer magyar élt, a 2011-es népszámlálás során viszont már csak 14 ezer horvát 

állampolgár vallotta magát magyarnak. Drámai számsorok, az összes elcsatolt 

terület között itt volt a legnagyobb arányú csökkenés. 

 Mindezek ellenére a horvátországi magyarok helyzete ma rendezettnek 

tekinthető. Nincsenek kitéve erőszakos asszimilációnak, és semmiféle 

üldözésnek. Ugyanakkor létszámuk drasztikus csökkenése az elmúlt húsz évben 

is folytatódott, ami részben a délszláv háború következménye, részben pedig 

abban keresendő, hogy lélekszámuk a kisebbségben élők kritikus tömege alá 

csökkent. Ilyen esetben kimutathatóan megnő a spontán asszimiláció és az 

önkéntes elvándorlás. 

 A függetlenségét elnyert Horvátország bizonyos kulturális autonómiát 

biztosított az ott élő magyar nemzetrésznek. A 2000-ben módosított horvát 

alkotmány megnevezi, és államalkotó tényezőnek ismeri el a magyarságot. A 

horvát Szábor 2002 decemberében alkotmányerejű törvényt fogadott el a 

„Nemzeti kisebbségek jogairól”. A törvény alapján biztosított a nemzeti 

kisebbségek parlamenti képviselete. A magyaroknak alanyi jogon egy képviselői 

hely jár. Biztosított a kisebbségek képviselete a helyi és a regionális 

önkormányzatok választott testületeiben is. A törvény egyenjogú 

nyelvhasználatot biztosít azokban a közigazgatási egységekben, ahol arányuk 

eléri az egyharmadot, vagy ahol annak alapszabálya ezt rögzíti. A nemzeti 

szimbólumok használatát az önkormányzatok statútumaikban kötelesek 

biztosítani. A közmédia számára kötelező a nemzeti kisebbségek nyelvén 

műsorokat készíteni és sugározni.  

Az oktatásban a háború óta eltelt több mint másfél évtizedben ellentmondásos 

folyamatokat tapasztaltunk. A pozitívumok mellett jelentkező negatívumok oka 



52 

 

elsősorban anyagi, kevésbé adminisztratív jellegű. A kulturális intézmények és 

civil szervezetek működését alapvetően zágrábi és budapesti költségvetési 

források biztosítják, több-kevesebb sikerrel. Az anyanyelvű tömegtájékoztatás is 

számos nehézséggel nézett szembe az elmúlt 20 évben, és a helyzet ma sem 

ideális. 

 Fentiekből következik, hogy Horvátország vonatkozásában a magyar 

külpolitikának viszonylag könnyű feladatai vannak. Délnyugati szomszédunk a 

szó igazi értelmében stratégiai partnerünk, bár a kétoldalú kapcsolatokat az 

utóbbi időben néhány gazdasági jellegű probléma terheli. A magyar nemzeti 

közösség jogi helyzete kielégítő, mindennapi élete azonban számos területen 

jelentős további támogatást igényel. A kétoldalú kapcsolatokban arra kell 

törekedni, hogy a Horvátországban élő magyarok adófizető polgárként zágrábi 

költségvetési forrásokból fedezhessék anyanyelvű oktatási és kulturális 

igényeiket, és a kisebbségi törvény minden rendelkezése maradéktalanul 

érvényesüljön a gyakorlatban. 

 Muravidéken, Szlovéniában hogyan élnek a magyarok? 

A békediktátum 1920-ban a meggondolatlanul összebarkácsolt délszláv 

államhoz csatolta Vas vármegye és Zala vármegye déli részét. Ezt a területet a 

Szerb – Horvát - Szlovén Királyság, a későbbi Jugoszlávia, az Olaszországban 

és Ausztriában hagyott szlovénokért kapta kárpótlásul. A ma Muravidéknek 

nevezett területen 1921-ben 92 ezer lakos élt, közöttük 22 ezer magyar. A 

magyarok túlnyomó többsége a muraszombati és a lendvai járásban lakott, az új 

magyar határ mentén, 90 %-os részarányt adva ezeken a területeken. A trianoni 

határ itt is arcul csapta a magyarságot.  

Az őrségi és göcseji tájegység elszakított részén, a Mura bal partján, már a két 

világháború között csökkent a magyar lakosság. Az értelmiség nagy része 

elmenekült, vagy elüldözték, az új állam erős asszimilációs politikába kezdett. 

Olaszországból és Ausztriából érkező szlovénokat telepítettek ide, a 

nagybirtokok felszámolásakor magyar nemzetiségű nem kaphatott földet. 

Mindez további kivándorlást gerjesztett, és növelte az asszimilációs hajlamot. 

Az 1991-es népszámlálás adatai szerint már csak 8500-an vallották magukat 

magyarnak a Muravidéken. Számuk tíz év múlva 6200-ra csökkent. Azonban 

létszámuk valószínűleg ennek kétszerese, mert a vegyes házasságok nagy száma 

és az erős asszimilációs hajlam miatt nem mindenki vallja magát magyarnak a 

számláló biztosok előtt.  
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 Anélkül, hogy csökkenteni kívánnám a több mint két évtizede önállóvá 

vált Szlovénia érdemeit, ilyen körülmények között könnyű volt megadni a 

kulturális autonómiát és egyéb kiváltságokat a párezres kisebbségnek. A szlovén 

alkotmány államalkotó tényezőnek ismeri el az országban élő őshonos magyar 

és olasz kisebbséget, külön fejezetben rendelkezik az őket megillető különleges 

jogokról. Az olaszok száma nagyjából megegyezik a magyarokéval. A magyar 

és az olasz nemzeti közösség az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás területén, 

valamint anyaországukkal való kapcsolattartás terén különleges lehetőségekkel 

rendelkezik, amit a szlovén állam anyagilag is támogat. Az alkotmány kimondja, 

hogy a két kiemelt kisebbség alanyi jogon egy-egy saját képviselőt küldhet a 

szlovén parlamentbe, emellett szlovén politikai pártokra is szavazhat. Az 1994-

ben életbe lépett „Nemzeti közösségek önigazgatásáról” szóló törvény helyi 

szinten is biztosítja számukra az önkormányzati képviseletet. A magyarok és az 

olaszok által lakott területeken az adott nemzeti közösség nyelve is hivatalos 

nyelvnek számít. A magyarok és az olaszok együttesen Szlovénia lakosságának  

1 %-át teszik ki. A 10 %-ot kitevő szerb, horvát és bosnyák népességnek viszont 

nem járnak hasonló kiváltságok. 

 Az ideálisnak tűnő, példaértékű rendszer azonban nem működik 

maradéktalanul a gyakorlatban. Egyrészt a többségi nemzet magyarokkal együtt 

élő tagjai nem mindig tolerálják a kiváltságokat, másrészt a magyar nemzeti 

közösség különböző forrásokból származó belső öntudatzavarai hátráltatják a 

megvalósulásukat. Ilyen probléma például a magyarok körében már 50 %-ot 

meghaladó vegyes házasság.  

A magyarság megmaradásának esélyei a Muravidéken részben attól függ, 

sikerül-e visszaállítani a magyar nyelv és a magyar nemzeti értékek presztízsét. 

Ezt döntően befolyásolja Magyarország nemzetközi megítélése, és odafigyelése 

a kétoldalú kapcsolatokban. Jó úton haladunk térségbeli vezető szerepünk 

helyreállításában, noha soha nem látott nehézségekkel és ellenállással kell 

megküzdeni. Az odafigyelésben sem lehet hiány a Nemzeti Együttműködés 

Rendszerében, és amikor az Ország Háza már a Nemzet Háza is.  

Milyen az ausztriai magyarok helyzete? 

 A trianoni békediktátum egyik szégyenletes fejezete a nyugati magyar 

vármegyék megcsonkítása volt. Ugyanis itt figyelembe vették az etnikai 

viszonyokat, hiszen a leszakított részek lakossága túlnyomó részt német ajkú 

volt. A többi új határ mentén másfél millió magyar került idegen fennhatóság 
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alá, de ott nem törődtek az etnikai viszonyokkal. Engedtek válogatás nélkül a 

kisantant féktelen mohóságának. A vesztes Osztrák – Magyar Monarchia két 

uralkodó nemzete közül azt sújtották jobban, amelyik eredetileg nem is akarta a 

háborút, abba tulajdonképpen belekényszerült. Magyarországot nem csak 

megcsonkították, hanem a magyar nemzetet külön megalázták ezzel.  

 A nyugati magyar vármegyékből lehasított területeket az osztrákok 

Burgenland néven egyesítették. Ezen a területen az 1910-es népszámlálás szerint 

26.500 magyar élt, az összlakosság 9 %-a. Számuk 1981-re 4.200 főre csökkent. 

A magyarországi rendszerváltozás, Magyarország úttörő szerepe a térségben, 

meglepő fordulatot hozott: a burgenlandi magyarok száma 6.800-ra emelkedett 

1991-ben. Érdemesnek lett ismét magyarnak lenni. Többek között ezért kell a 

népszámlálási adatokat fenntartással kezelni. Az ausztriai magyarok másik 

csoportja az óhazából, azaz most mondhatjuk: az anyaországból 

kivándoroltakból áll, jelentős részük 1956-os menekült. Nagyrészt a fővárosban, 

Bécsben élnek. Összlétszámuk 19.000 fő. Az Európai Unióba lépésünk óta 

jelentősen megnőtt az Ausztriában dolgozó, vagy más okból ott tartózkodó 

magyar állampolgárok száma, 2012 elején 45.500-an voltak. 

 Az 1955-ös osztrák államszerződés a burgenlandi kisebbségek jogairól 

nem rendelkezett, a magyarokat meg sem említették. Az 1960-as években 

kiéleződő dél-tiroli kérdés azonban megváltoztatta az osztrák kisebbségpolitikát. 

Az 1976-ban elfogadott népcsoporttörvény szabályozta először a kisebbségek 

helyzetét, a konkrét részletek kidolgozását azonban a központi és a tartományi 

kormányra ruházta. 1979-ben jött létre a Magyar Népcsoporttanács, melynek 

azonban csak tanácsadói joga van, a magyarokat érintő döntéseket nem hozhat. 

Ausztriában jelenleg égetően fontos kérdésnek tartják a népcsoportok jogaik 

megreformálását, kiterjesztését. A kormány 2009-ben bejelentette az 1976. évi 

népcsoporttörvény módosításának szándékát, sőt kilátásba helyezte az 

autonómia kereteinek megteremtését is. Felkérték a népcsoportok tanácsait 

közreműködésre. A Magyar Népcsoporttanács az egyesületi önállóságra helyezi 

a fő súlyt. Belső önrendelkezési jogot kérnek kulturális és anyagi téren, elvárják, 

hogy az állami támogatást szabadon használhassák fel. Fontosnak tartják az 

anyanyelv használatának kiterjesztését a hivatalos ügyintézések során és a 

nyilvános feliratok területén. A kormány nem hogy autonómiát, de a 

népcsoportok alapvető követeléseit sem építette be a törvénytervezetbe. A 

népcsoporttanácsok tiltakoznak, a helyzet pillanatnyilag teljesen nyitott. A 
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magyarok érdekérvényesítési lehetőségeit belső megosztottság, rivalizálás 

nehezíti.  

 Az ausztriai magyarok helyzete ellentmondásos a többi hat utódállamban 

élő magyar nemzeti közösséghez képest. Ennek oka, hogy egyedül nyugati 

szomszédunknál nem volt kommunista diktatúra, náluk minden állampolgár 

szabad életet és jólétet élvezett az elmúlt évtizedekben. Nem üldözték nemzeti 

kisebbségeiket, közvetlen asszimilációs nyomás sem volt. Ugyanakkor nem 

adták meg még a kulturális autonómiát sem a kisebbségeiknek, így Dél-Tirol 

fényében kettős mércét alkalmaznak. 

A magyar külpolitika feladata felhívni a figyelmet erre az ellentmondásra. Az 

Ausztriával ápolt kiváló kapcsolatok ehhez jó alapot nyújtanak. Fontos 

körülmény, hogy semmiféle diszkrimináció nincs a magyarokkal szemben, 

minden népcsoport hasonló helyzetben van. Így ez a kérdés, adott esetben, 

kivihető a közép-európai politikai térbe is. 

 Fenti tragikus helyzetet okozó trianoni békediktátum évfordulója, június 

4.-e a nemzeti gyász és a nemzeti összetartozás napja lett… 

 A választópolgárok jóvoltából 2010-ben a kétharmados parlamenti 

többségbe került FIDESZ-KDNP pártszövetség képviselői június 4-ét, az 

Országgyűlés megalakulását követően szinte azonnal, a nemzeti összetartozás 

napjává tették. Ez annak kinyilvánítása volt, hogy miközben nem felejtjük el, 

ami történt, a sebeket be akarjuk gyógyítani. A gyógyítás úgy történik, hogy a 

nyelvileg és kulturálisan egységes kárpát-medencei magyar nemzetet 

politikailag is egységessé tesszük, és biztosítjuk, hogy szülőföldjén mindenki 

magyarként teljes életet élhessen. A politikai egység az említett célkitűzésben 

nyilvánul meg, vagyis a szülőföldön egyénileg boldogulni, és közösségként 

megmaradni. Ezt az egységet közjogilag a kettős állampolgárság lehetősége 

jeleníti meg, amelyről az Országgyűlés pár nappal korábban, 2010. május 26-án 

hozott törvényt.  

 Mi, kárpát-medencei magyarok, valamennyi szomszéd nemzettel békében, 

barátságban akarunk élni, jövőnket együtt képzeljük el, a legnagyobb fokú 

együttműködésre törekszünk. Ha megvalósul valamennyi kisebbségi sorsba 

került nemzettársunk számára a kulturális és a területi autonómia, akkor az 

társadalmi békét, politikai stabilitást és gazdasági prosperitás jelent majd egész 

térségünk számára.  
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Június 4. üzenete ma a kárpát-medencei magyarságnak két szóból áll: 

összetartozunk és megmaradunk! 

Szóba jöhet-e még a határkérdés a Kárpát-medencében? 

A történelemben és a politikában semmi sem kizárt, semmi sem lehetetlen. A 

kérdés azonban ma nem időszerű, és a közeljövőben erre nem látok semmi 

esélyt. De ennél nagyobb gond az, hogy ezzel nem lehet megoldani a magyar 

kérdést a Kárpát-medencében. A magyarság nagy része szórványban él a 

szomszédos országokban. Igaz, hozzávetőleg 7-800 ezer, vagy talán több is, 

közvetlen a határ mentén, de mi lesz a többiekkel? 700 ezer székely enklávét 

alkosson? Ez még nem is lenne nagy gond. A milliónyi szórványban élő 

helyzete nem lenne megoldva. A második világháború előtt és kezdetén 

visszacsatolt területek még ma is igazságos határmódosítást jelentenének, de 

ezzel sokszázezer nem magyar állampolgárt kapnánk, akik újabb gondot és 

feszültséget okoznának a térségben. Lakosságcserét senki nem kíván, 

embertelen dolog is lenne, bár önkéntes alapon részben megoldás lehetne. 

Elvileg a Csallóköz és a Felvidék déli, magyar lakta területe jöhetne vissza 

logikusan és problémamentesen, továbbá végig a határok mentén egy keskeny 

sáv megszakításokkal. Ebből a szempontból megértem a szlovákokat (de nem 

fogadom el álláspontjukat!), miért félnek annyira tőlünk. Ez az egyik oka 

fékeveszett sovinizmusuknak, másik pedig az, hogy nincs történelmük. 

Mindennek azonban jelenleg nulla a realitása. Megoldást rövid és középtávon 

csak a tényleges és teljes körű autonómia, valamint a határok légiesítése hozhat. 

A Kárpát-medencében régiókban és nem nemzetállamokban kell gondolkodni. 

Az integrációs folyamatban is ezért képviseltem mindig azt az álláspontot, hogy 

a régiók Európáját kell felépíteni, nem a nemzetállamokét. Ahol ugyanis a 

nemzet határa egybe esik az ország határával, ott ez nem okoz gondot. Ahol 

pedig nem, ott segíti a szétszakított nemzetek, vagy akár vegyes lakosságú 

történelmi régiók boldogulását. Jelenleg ezen az úton kell haladni. Biztosítani 

kell szomszédainkat és a nemzetközi közvéleményt ez irányú jó szándékunkról. 

A csillagok állása azonban változhat. A jövő hozhat meglepetéseket. 

Mi akkor a megoldás? Az eddigiekből az a következtetés vonható le, hogy az 

autonómia lenne jelenleg az egyetlen reális és elfogható megoldás. Mi ennek a 

feltétele? Milyen út lenne járható? 

A 2014-es esztendő két ellentétes példát hozott az európai őshonos nemzeti 

közösségek autonómiájának szükségességéről. Egy sikeres és egy sikertelen 
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történetet a népek önrendelkezési jogának érvényesüléséről. A skót népszavazás 

rácáfolt a román és a szlovák félelmekre, mi szerint az autonómia az elszakadás 

első lépése. A skótok háromszáz éves együttélés után is a közös jövőre 

voksoltak, miután autonómiát élveztek évszázadokon át. Ukrajnában viszont 

háború folyik, mert nem biztosították az önrendelkezést a számbeli 

kisebbségben lévő nemzeti közösségeknek. Melyik utat választja a Kárpát-

medencében érintett többi ország? Itt az ideje összegezni az elmúlt huszonöt 

esztendő tanulságait, és rámutatni az egyetlen járható, helyes útra: a tényleges és 

teljes körű autonómia megvalósítására. 

Egy számszerű kisebbségben élő őshonos nemzeti közösség autonómiájának 

megvalósításához három feltételnek kell teljesülnie: 

- az adott közösség elszánt akarata, hajlandósága az áldozatvállalásra, 

- megfelelő jogi alap és/vagy meglévő nemzetközi gyakorlat, 

- többségi nemzet egyetértése és/vagy külső erő kényszerítő hatása. 

Nézzük az első feltételt: van-e akarat és készség az áldozatvállalásra? Sajnos 

ezen a téren nem állunk jól. Az elmúlt közel egy évszázad borzalmai, csalódásai, 

kilátástalanságai félelmet ültettek el az elszakított nemzetrészekbe. Ennek 

következménye, hogy inkább vállalják az elvándorlást a mai Magyarországra, 

vagy ami még ennél is szomorúbb, harmadik országokba is. Számosan a 

kikényszerített asszimilációt választják. Sokan úgy gondolják, egy életük van, 

nem vállalják a bizonytalan kimenetelűnek gondolt harcot. Ezt a mentalitást a 

rendszerváltozásban és az euro-atlanti integrációban való ez irányú csalódások 

táplálják. Ezen kellene túllépni, rámutatva a valós realitásokra, melyeket a másik 

két feltétel teljesülése nyújt. E téren a székelyek Izsák Balázs vezetésével az 

elmúlt években folytatott autonómia törekvései hozhatnak áttörést. A 

Délvidéken is elindult valami, a kulturális autonómia csírái megjelentek. Látni 

kell azonban, hogy folytatás a Vajdaságban is csak akkor lesz, ha szerb 

barátainkat jó szándékú külső erő erre rákényszeríti. 

Második kérdés: van-e jogi alapja a magyaroknak az autonómiához? Az őshonos 

magyar nemzeti közösségeknek alanyi jogon jár az önrendelkezés az 

utódállamokban. Erről is szóltunk már, de megismétlem, olyan fontos: 

születésük helye adja meg ezt a jogot: ott születtek, ahol őseik éltek és alkottak 

évszázadokon át. Falvakat, városokat építettek, gazdag kultúrát teremtettek, és 

vérükkel védték azt a földet, ahol utódaik ma élnek. Joguk van tehát nemzeti 

identitásuk megtartásával szülőföldjükön teljes életet élni. Ezt a jogot számos 

európai irányelv, az Európa Tanács ajánlásai (többek között az 1201/1993-as, az 
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1832/2011-es, valamint az 1985/2014-es) és Európa számos országában 

kialakult gyakorlat támasztja alá. Dél-Tiroltól kezdve Katalónián át a 

finnországi svédekig lehet sorolni számos példát az Európai Unión belül és 

kívül. Ezeken a területeken számos esetben történelmi gyökerekkel rendelkezik 

a létező autonómia, de sok esetben 20. századi, áldozatokat követelő küzdelem 

során sikerült kivívni az önrendelkezést. Fentieken túlmenően az Európai Unió 

Alapjogi Chartájából is levezethető az autonómia iránti jog. Bár ez a 

dokumentum csak az egyéni jogok biztosításával foglalkozik, de létezik olyan 

jogértelmezés, miszerint ha az egyénnek joga van például anyanyelvén beszélni 

és nemzeti kultúráját gyakorolni, akkor ezt társaságban művelve, már kollektív 

jogról beszélhetünk. A jogi feltétel tehát egyértelműen adott a magyarság 

számára. 

Mindezek után nézzük meg, van- e fogadókészség a többségi nemzetek részéről 

az autonómiára? Sajnos megállapítható, hogy jelenleg nincs. Tisztában kell 

lennünk azzal, hogy szomszédink többségének eltökélt szándéka az adott 

országban élő őshonos magyarság asszimilálása, vagy a szülőföld elhagyásának 

kikényszerítése. Erről a szándékról azonban többségük biztosan lemond, ha 

belső és külső körülmények erre késztetik (kényszerítik) őket, és országuk 

területi épségét ezzel párhuzamosan (vagy éppen ez által!) biztosítva látják. 

Elszánt összmagyar fellépés és megfelelő nemzetközi nyomás tárgyalóasztalhoz 

kényszerítheti a szomszédos országok politikai vezetőit. Minden felelősen 

gondolkodó európai politikusnak tisztában kell lennie azzal, hogy földrészünkön 

csak akkor lesz társadalmi béke, politikai stabilitás és gazdasági prosperitás, ha 

az őshonos nemzeti közösségek (is) teljes körű és tényleges önrendelkezési jogot 

kapnak. Különösen igaz ez a Kárpát-medencében, ahol létezik a máig 

megoldatlan magyar ügy. A huszadik századi történelmi igazságtalanságokat 

számos nemzetnek sikerült már helyre tenni Európában, a magyaroknál ennek 

még a nyomát sem látni. Hozzánk hasonló helyzetben csak a szerbek és az 

oroszok vannak. Nekik új ez a helyzet, mi már csaknem egy évszázada 

szenvedünk tőle. A második világháború az első utáni igazságtalan 

békeszerződések következménye volt. A győztesek nem tanultak korábbi 

hibáikból, megismételték az igazságtalanságokat. A kétpólusú világrend 

kialakulása megakadályozta a megalázó sorsba taszított nemzetek érdekeinek 

érvényesítését. A negyedszázada elindult rendszerváltozások azonban 

kiszabadították a szellemet a palackból. Két évtizedes vergődés után most 

történelmi esély adódna az öreg kontinens sorsának jobbra fordítására, nem csak 

az integráció elmélyítésével és bővítésével, hanem a benne élő népek, nemzetek 
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saját akaratuk szerinti boldogulásának biztosításával. Szabad népek szabad 

akaratukból békét, stabilitást és gyarapodást biztosíthatnak Európában. Ha egy 

részüktől megtagadjuk az önrendelkezést, mindennek az ellenkezője történhet. 

Ezt kell felismerni a nemzetközi közösségnek, a többi már magától adódik. Első 

lépésként az Európai Uniónak belső jogrendjébe kellene emelnie az Európa 

Tanács vonatkozó ajánlásait.  

Fenti folyamatot remélve és azt ösztönözve, de ettől függetlenül is, a mindenkori 

magyar kormánynak élnie kell a külső ráhatás, a jó értelembe vett politikai 

nyomás eszközével mindazon szomszédunk vonatkozásában, ahol erre szükség 

van. Jelenleg, különböző mértékben, négy relációban látható ilyen szükségesség. 

A 2010-es nemzetpolitikai fordulat utáni négy évben nem volt kegyes hozzánk a 

sors, ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti. A második négy esztendőben 

mindent meg kell tenni nemzeti érdekérvényesítő képességünk növelésére a 

nemzetközi politikában. Ennek egyik eszköze az ország tekintélyének 

visszaszerzése, gazdasági megerősödése, társadalmi kohéziója. Ez folyamatban 

van. A másik az okos diplomácia. Fontos alapelv ugyanakkor, hogy az 

elszakított nemzetrészek ügye nem külpolitikai kérdés, hanem egy speciális 

belügy, melynek külpolitikai vonatkozásai is vannak. Az elszakított 

nemzetrészeknek meg eltökélten harcolniuk kell igazukért. Nem külön-külön, 

hanem együtt, áldozatokat is vállalva, összefogva az egész Kárpát-medencében. 

Szabó Dezső már többször hangoztatott igazsága ma is érvényes: minden 

magyar felelős minden magyarért! 

2005-2011 között volt az UNIÓ nevű kül- és nemzetpolitikai műsor szerkesztő-

műsorvezetője az ECHO televíziónál. E tevékenységével élete, karrierje egy 

egészen új dimenzióval gazdagodott. Nagy kihívást jelenthetett és – szerintem – 

sokan jeles személyeink közül Ön miatt fogadták el a meghívást. Hadd legyek 

elfogult: számomra különösen emlékezetesek Kodolányi Gyulával és feleségével, 

Illyés Máriával készített közös beszélgetése, valamint Csoóri Sándorral, Tőkés 

Lászlóval, Granasztói Györggyel és Makovecz Imrével készített interjúi. De 

Önnek köszönhetem azt is, hogy láthattam végre Király Bélát, aki miatt – a 

Szerzői Jogvédő Hivatal kérésére – módosítanom kellett a nevemen. Szeretném, 

ha beszélne életének erről a kivételes hat évéről. 

Igen, ez egy politikailag többé-kevésbé inaktív időszakomban történt. Akkor is 

volt mindig mondanivalóm, és ezt a tévé képernyőjén keresztül tudtam 

közvetíteni a társadalom felé. Külpolitikai műsornak indult, az UNIÓ cím is erre 

utal, de én a nemzetpolitikát (melynek „külpolitikai vonatkozása is van”!) és a 
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szívemhez mindig is közel álló kultúra szakterületeit is bevettem a műsoromba. 

Külön sorozatot készítettem az értelmiség felelősségéről a társadalmi 

folyamatokban és a nemzetpolitika kérdéseiben. Ezeket a belső blokkokat a 

csatorna tulajdonosa vagy nem vette észre, vagy jó indulatilag tolerálta. Teljes 

önállóságot élveztem. Mindig megvolt a hallgatóság, a társadalom felé szánt 

üzenetem. Ha nem tudtam kimondatni ezeket a gondolatokat a vendégeim által, 

akkor magam mondtam el. Valóban a magyar közélet kiválóságai szerepeltek a 

műsoromban. Durva hiba lenne kiemelni közülük néhányat, ezért akit érdekel, 

látogasson el a honlapomra, a www.csotigyorgy.hu-ra, és ott láthat 85 adást a 

hat év terméséből. Azért kivételt teszek egyik vendég-barátommal, Makovecz 

Imrével. Újabban szlogenként használom a vele készített beszélgetés záró 

gondolatát nemzetpolitikai üzeneteimben: „A szavak ideje lejárt, cselekedni 

kell!” 

Hogyan alakult közben a politikai pályája? 

A 2010. évi választásokon éppen kimaradtam az Országgyűlésből, pedig a 

FIDESZ-KDNP budapesti listáján szerepeltem a FIDESZ jelöltjeként. A győztes 

pártkoalíció mindenhol 50 % fölött végzett, csak éppen a fővárosban maradt 

kicsivel alatta. Így nem jutottam be. Kissé szomorúan utaztam júliusban 

horvátországi nyaralásra, amikor telefonon felhívott Schmitt Pál, vállalnám-e a 

köztársasági elnök külpolitikai tanácsadója feladatkört. Gondolkodás nélkül, 

örömmel mondtam igent. Bár az Elnöknek volt külön nemzetpolitikai 

tanácsadója, én is főleg nemzetpolitikával foglalkoztam az Elnöki Hivatalban. 

Az államfői tekintélyt latba vetve igyekeztem összerázni, egységbe kovácsolni 

az állandó széthúzással küszködő Kárpát-medencei Magyar Autonómia 

Tanácsot. Általában én mindig a határon túli magyar politikai erők 

integrálásának a híve voltam. Ebben az Elnök jó partnernek bizonyult. Néha 

azonban kormányzati tényezők közbe szóltak, jelezve, merre van az előre. 

Erdélyben (Romániában) az RMDSZ háttérbe szorítása volt a cél. Én, Tőkés 

László elkötelezett híveként és közvetlen munkatársaként, mindig a mellett 

kardoskodtam, hogy hibái ellenére, az RMDSZ megkerülhetetlen tényező 

Erdélyországban, ezért együttműködésre kell törekedni vele. Akkor még ez 

kevéssé sikerült, mára már realitás. A Bugár-féle vegyes párt kivételével (de 

néha még velük is lehet beszélni) az egész Kárpát-medencében az összefogásra 

buzdítottam, ami nem zárja ki az akár alapvető különbségeket sem. A többségi 

nemzetekkel szemben azonban csak teljes egységben érhetünk el sikereket. 

http://www.csotigyorgy.hu-ra/
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Egymással vetekedő magyar pártoknak csak és kizárólag egy területi 

autonómián belül van tere.  

2011 decemberében ismét bekerültem a Parlamentbe. Balsai Istvánt 

alkotmánybíróvá választották, helyére az időközi választáson Láng Zsolt került 

be egyéni képviselőként, megüresedett helyére pedig engem hívott be a 

FIDESZ. A Külügyi bizottság mellett azonnal helyet kaptam a Nemzeti 

Összetartozás bizottságában (NÖB) is. Ott Szili Katalinnal megalapítottuk az 

Autonómia albizottságot. Személyében egy szintén integráló típusú politikussal 

kerültem össze. Pótápi Árpáddal, a NÖB elnökével, hármasban jó 

együttműködést alakítottunk ki. A parlamenti dimenzióban fontos szerepet 

játszottunk a nemzetegyesítés programjában. Kihelyezett üléseket rendeztünk az 

elcsatolt területeken, ami, jellemző módon, kiváltotta a szlovákok nemtetszését. 

Északi szomszédunk első állami léte1938-tól-1944-ig tartott, amikor Hitler 

létrehozta a Tisó féle bábállamot, ezért betegesen reagál minden progresszív 

magyar nemzetpolitikai lépésre.  

Ugorjunk még vissza a sötét gyurcsányi időkbe. Mit tudtak tenni akkor és azt 

követően a nemzeti elkötelezettségű politikusok? 

2004 júniusában Tőkés László kezdeményezésére Nagyváradon megalakult az 

előbb említett Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács, rövid nevén a 

KMAT, melyet a Püspök úr, későbbi európai parlamenti képviselő, mai napig 

irányít. Én kezdetektől részt veszek a munkában, Tőkés László úgy határozta 

meg a pozíciómat: „Te vagy a kárpát-medencei magyar autonómia nagykövete”. 

A gyakorlatban azonban inkább szervező és határozatszövegező mindenes 

voltam. Sok jó dolgot csináltunk, bár szavunk többnyire pusztába kiáltott szó 

maradt. Legjobban sikerült nyilatkozatunk, mely azóta is megállja a helyét, 

Brüsszelben született meg 2011 márciusában az európai parlamenti 

meghallgatás mellett rendezett ülésen. Így szólt: 

„A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács, amely a Magyarország 

határain kívül élő magyar nemzeti közösségek számottevő szervezeteiből áll, 

brüsszeli ülésén, 2011. március elsején, a következő elhatározásra jutott: 

 Egyhangúlag megállapították, hogy megmaradásuk és fejlődésük egyedüli 

garanciája a tényleges és teljes autonómia biztosítása. 

 Ennek érdekében minden törvényes eszközt felhasználnak, hogy a 

magyarság e jogos igényének érvényt szerezzenek. 
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 A magyar kérdés ilyen megoldása Európa stabilitása szempontjából 

elengedhetetlen.” 

Mindig az volt az álláspontom, hogy rövid, csattanós üzeneteket, 

zárónyilatkozatokat kell megfogalmazni, mert az megy át sajtón és a médián, azt 

elolvassák és megértik. E három mondatban minden üzenet benne van, ami a 

magyar autonómia ügyében fontos. 

A KMAT valóban tömöríti az összes számottevő határon túli magyar politikai és 

civil (Székely Nemzeti Tanács) szervezetet, kivéve az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetséget és a horvátországi Magyar Egyesületek Szövetségét. Az 

RMDSZ megfigyelői státussal vesz részt a munkában. Sok vitám volt ezzel 

kapcsolatban a KMAT-on belül. Mindig azt képviseltem, hogy csak teljes 

kárpát-medencei összefogással érhetünk el eredményt. A kormányzati pozíciót 

betöltő erdélyi RMDSZ és a felvidéki MKP eleinte kissé vonakodott részt venni 

a munkában, mert az autonómia mindkét országban vörös posztó volt a koalíciós 

partnerek szemében. Ők is akarták az autonómiát, de abban az időszakban a kis 

lépések taktikájával szerettek volna eredményeket elérni. Most már tudjuk, nem 

sok sikerrel. A külvilág előtt - szomszédainkra, Brüsszelre és Washingtonra 

gondolok - azonban hiteltelen minden igyekezetünk, ha abból hiányzik a 

kormányzati szerepet betöltő két legnagyobb, milliós szavazóbázist képviselő 

politikai tömörülés. Először az MKP-t sikerült meggyőzni, hogy megfigyelő 

helyett teljes jogú tagok legyenek. Végül az RMDSZ is hajlott rá, de az említett 

brüsszeli ülésünkön igyekezetem kudarcba fulladt, mert az egyik erdélyi 

szervezet vezetője megvétózta a teljes jogú tagságukat. Maradtak mai napig 

megfigyelők. Mindezek mellett én is tudom például az RMDSZ gyengéit és 

hibáit, de ők megkerülhetetlenek az erdélyi, romániai közéletben. Lehet és kell 

is otthon harcolni, tüntetni, akár egyedül is, bár ennek sem túl nagy a hozadéka, 

de a nemzetközi porondon támogatásra csak egységes fellépés esetén 

számíthatunk. Egységben az erő, mondták a régiek, de Orbán Viktornak is volt 

egy fontos üzenete ebben a kérdésben, amikor egyik beszédében azt mondta: 

„Az erősek összefognak, a gyengék széthullnak”. 

Tőkés Lászlónak ez a kezdeményezése kitűnő gondolat volt, sok siker is fűződik 

a KMAT tizenegy éves tevékenységéhez, de eddig még nem tudta betölteni 

történelminek is nevezhető szerepét. Személyes ellentétek, vélt vagy valós 

csoportérdekek állandó ütközése nehezítette a munkát. Bízzunk azonban a 

megvilágosodásban, az élhető közös jövőt biztosító egymásra találásban. 
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A másik nemzetpolitikailag fontos intézményes tevékenység ebben az 

időszakban a Kárpát-medencei Képviselők Fóruma (KMKF) volt. Miután 

Gyurcsány Ferenc kijelentette, nem hívja össze a szerinte mindig bajt keverő 

Magyar Állandó Értekezletet, a nemzeti érzelmű Szili Katalin, az Országgyűlés 

akkori elnöke, szembe szállt vele, és létre hozta 2004 szeptemberében a 

bizonyos nézőpontból akkor alternatívnak tekinthető szervezetet. A KMKF 80-

90 fős testület, mely a mai Magyarországon és az elcsatolt területeken 

tevékenykedő választott képviselőkből áll, elsősorban parlamenti, ahol ilyen 

nincs, önkormányzati vagy más választott testület tagjaiból. A Magyar 

Országgyűlés saját intézményének tekinti a testületet, és parlamenti 

költségvetésből finanszírozza. A szlovákok „természetesen” azonnal negatívan 

reagáltak, belügyeikbe való beavatkozásnak tekintették, hogy a pozsonyi 

parlament magyar tagjai a budapesti törvényhozás házában tanácskoznak 

magyar-magyar ügyekről. Óva intették Közép-Európát e káros tevékenység 

negatív hatásaitól. 

Ezzel tulajdonképpen három pillérre került a nemzetpolitika kárpát-medencei 

koordinációja. MÁÉRT a kormányzati szint, a KMKF a parlamenti dimenzió és 

a KMAT a politikai pártok egyeztető fóruma. Hol ez, hol az döcög egy kicsit, de 

azért ez a három pillér áll ma is. 

Vegyük számba, hogy milyen nemzetpolitikai eredményeket ért el az első és a 

második Orbán kormány az elmúlt másfél évtizedben? 

A magyar-magyar csúcs intézményesítése Magyar Állandó Értekezlet 

formájában volt az első, majd ezt követte a státustörvény megalkotása. 2001. 

június 19-én fogadta el az Országgyűlés 92,4 százalékos többséggel, csak az 

SZDSZ szavazott ellene. 2002. január elsejével lépett hatályba. A történelmi 

jelentőségű jogszabály elsődleges célja a szülőföldön magyarként boldogulás 

elősegítése, a teljes körű megoldás (autonómia!) eléréséig a túlélés biztosítása. A 

törvény által kiadható magyarigazolvány kézzel fogható kedvezményeket 

nyújtott idegen fennhatóság alá került nemzettársainknak. Megszerzésének 

csupán két feltétele volt, beszéljen magyarul és valahol dokumentálva legyen a 

magyar nemzethez tartozása. E dokumentálás lehet a lakóhelye szerinti állami 

népesség nyilvántartás, vagy magyar személyeket tömörítő szervezetben való 

tagság, vagy ha valamelyik egyházban magyarként tartják nyilván. A 

magyarigazolvány birtokában a munkavállalás, az oktatás, a kultúra, az utazás, a 

tudományos tevékenységek, valamint szociális és egészségügyi ellátás területén 

lehetett kedvezményeket igénybe venni. Ugyanakkor eszmei jelentősége is igen 
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nagy volt. A fedőlapján a Szent Koronát ábrázoló dokumentumot magyar 

hatóság állítja ki, tehát a magyar nemzethez tartozás írásos bizonyítéka. Sok 

embernek, főleg idősebbeknek, ez fontos lelki támasz volt akkor. Az Orbán 

kormányt követő szociálliberális kabinet azután megcsonkította a státustörvényt, 

korlátozta a magyarországi kedvezményeket, kiirtották a szövegből a „magyar 

nemzet”, „nemzeti identitás”, „nemzeti közösség” kifejezéseket. A magyar 

igazolvány a kettős állampolgárság intézményének előfutára volt. Sajnos a 

FIDESZ-KDNP 2002-es választási veresége megakasztotta ezt a folyamatot. 

Nyolc évet kellett várni. 

Mi történt nyolc év után? 

2010 májusában elképesztő lendülettel indult be a nemzet újra egyesítésének 

határokon átívelő programja. Orbán Viktor úgy döntött. hogy már a 

kormányalakítás előtt szülessen meg az egyszerűsített honosításról szóló 

törvény, közkeletű nevén a kettős állampolgárság intézménye. Ez politikailag 

nagyobb legitimitást jelent, és gyors, megnyugtató üzenet az elszakított 

nemzetrészeknek, ugyanakkor határozott állásfoglalás szomszédos országok 

vezetői felé. Az Országgyűlés 2010. május 26-án 344 igen, 3 nem és 5 

tartózkodás mellett fogadta el a korszakalkotó törvényt. A szociálliberális 

ellenzék, a státustörvényhez hasonlóan, most sem merte nem megszavazni, csak 

Gyurcsány és két társa voksolt nemmel. Ez viszont fontos üzenet volt a 

nemzetközi közösség felé, az egység látszatát keltette, és némi gyógyír volt a 

külhoni magyaroknak. Az egyszerűsített honosítás minden elszakított területen 

fontos érzelmi jelentőséggel bírt, lelki támaszt nyújtott, főleg az idősebb 

generációkban, Kárpátalján és a Vajdaságban ugyanakkor jelentős gyakorlati 

előnyökkel is jár. A soha kétségbe nem vont nyelvi és kulturális egység után, a 

sokat támadott politikai egység mellett, a nemzet most már közjogilag is 

egyesült. A kettős állampolgárság nem oldotta meg a szülőföldön meglévő 

problémákat, de csökkentette, vagy megszüntette a kitaszítottságot, 

biztonságérzetet és nagyobb szabadságot jelentett. Vagyis hozzájárul a 

túléléshez. A végső megoldás azonban továbbra is a tényleges és teljes körű 

autonómia. 

A következő huszárvágás a trianoni békediktátum 90. évfordulóján, 2010. június 

4-én történt. Ezen a napon lépett életbe a „Nemzeti Összetartozás melletti 

tanúságtételről” címet viselő törvény. A Kövér László (Fidesz) és Semjén Zsolt 

(KDNP) által kezdeményezett jogszabályt az Országgyűlés 2010. május 31-én 

fogadta el 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodás mellett. Az MSZP nemmel, az 
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LMP tartózkodással voksolt. Érdekesség hogy Schiffer András, az LMP elnök-

frakcióvezetője igennel szavazott. A törvény a nemzet és országvesztő 

békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Június 4-én 

az Országgyűlés Trianoni Emléknapot tartott, melyet az MSZP bojkottált. Ez a 

nap lett a nemzet határokon átívelő újra egyesítését hivatott program 

kezdőnapja. A vonatkozó törvény szelleme szerint miközben gyásszal 

emlékezünk a soha nem felejthető 1920. június 4-re, kinyilvánítjuk, 

demonstráljuk, hogy az ott szétszakított magyar nemzet ma és mindörökké 

összetartozik, egy nyelvileg, kulturálisan és politikailag összetartozó közösség. 

Miközben néma fájdalommal emlékezünk a tragédiára, előre mutató, 

nemzetmentő programot indítunk be, és erősítünk meg évről évre. 

A kezdeti lendület sajnos elég hamar, körülbelül egy év után megtört. A magyar 

kormány nemzeti érdekektől vezérelve külön utat kezdett járni, ami kiváltotta 

Brüsszel és Washington rosszallását. Eléggé el nem ítélhető módon kettős 

mércét kezdtek alkalmazni velünk szemben, Szlovákia és Románia pedig beállt 

a sorba. Ezáltal a magyar nemzeti érdekérvényesítő képesség minimálisra 

csökkent. Az elszakított nemzetrészek amúgy sem túl intenzív harcát az 

autonómiáért Orbán Viktor és kormánya már csak leginkább retorikai szinten 

tudta támogatni. Azt is visszafogottan tette, teszi. Szomorú, de valahol érthető. 

Milyen egyéb fejlemények történtek a nemzetpolitikában a polgári kormányok 

alatt? 

Az első Orbán kormány idején az Antall József által 1992-ben létrehozott 

Határon Túli Magyarok Hivatalában koncentrálódott az elszakított 

nemzetrészekkel való törődés, és a nemzetegyesítés beindításának folyamata. A 

Gyurcsány kormány 2006-ban felszámolta ezt az intézményt. 2010-ben a 

második Orbán kormány magasabb szintre emelte a nemzet ügyét. 

Miniszterelnök-helyettes alá rendelte a kérdést. Ez idáig rendben is volt. Amit 

nem tartottam jónak, hogy az operatív feladatok ellátását helyettes államtitkár 

vezetése alatt egy másik minisztérium kötelékében működtették. 

Szétválasztották a szakmai felügyeletet és az adminisztratív irányítást. A 

helyettes államtitkári szintet is alacsonynak tartottam. (Ezt 2014-ben államtitkári 

szintre emelték, áthelyezték a Miniszterelnökséget irányító miniszter alá, de 

megmaradt a kettős irányítás.) Én azt javasoltam, külön minisztériumot kell létre 

hozni erre a célra, vagy a miniszterelnök alá tartozó tárca nélküli miniszter 

irányítására kell bízni a nemzetpolitikát. Ezt részben külpolitikai szempontok 

miatt nem tartották időszerűnek. Az azonban érthetetlen, miért kell kettős 
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irányítás? Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a kormányban és az 

Országgyűlésben egymással rivalizáló nemzetpolitikai műhelyek alakultak ki. 

Ez végképp megengedhetetlen, mert hátráltatja vagy akadályozza a közös 

munkát. Ennek ellenére komoly sikerek születtek. Ezek közé tartozik a 2010-ben 

elindított Határtalanul! program. Ennek keretében minden Magyarországon 

tanuló diák tanulmányai során legalább egyszer állami költségen ellátogat 

osztálykirándulás formájában valamelyik elcsatolt területre, és minden külhoni 

magyar diák szintén magyarországi költségvetési forrásból, lehetőség szerint 

szintén minimum egyszer eljusson a mai Magyarországra. A nemzet határokon 

átívelő újra egyesítésének ez egy nagyon fontos operatív eleme. Ismerjék meg 

egymást és történelmi tájainkat a szétszakított fiatalok, szövődjenek barátságok, 

jöjjenek létre csoportos együttműködések. 

Ugyancsak fontos lépés volt a 2011 novemberében létrehozott Magyar 

Diaszpóra Tanács (MDT) tevékenységének beindítása. A Tanács összefogja a 

világban szétszórt magyarokat, hogy kivehessék részüket az egységes magyar 

nemzet életében, a nemzetegyesítés munkájában. A MDT szorosan 

együttműködik a MÁÉRT-tel, részt vesz annak ülésein. 

Rendkívüli jelentőségű a könnyített állampolgársággal összefüggésben megadott 

szavazati jog a külhoni magyaroknak. Semjén Zsolt, Kövér László, Gulyás 

Gergely és mások nagyon helyesen hirdették kezdettől fogva, nincs kétféle 

állampolgárság. Volt ugyanis vita erről a Fideszen belül is. Végül azonban 

mindenki támogatta. Az Országgyűlés 2012 novemberében, a választójogi 

törvény átfogó módosítása során foglalta jogszabályba a Magyarországon 

állandó lakhellyel nem rendelkező állampolgárok szavazati jogát. Ez egyébként 

megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, az Európai Unió 28 tagállama közül 24-

ben ez a szabály. Alaptalanul kiabáltak tehát a hazai ellenzék szociálliberális 

csoportjai és a környező országok sovinisztái. Az itthoni szocialisták és 

liberálisok attól féltek, félnek, hogy a 20. századi békediktátumok által 

elszakított és a FIDESZ-KDNP által közjogilag visszafogadott magyarok nem 

rájuk fognak szavazni. Ebben nem lesz csalódásuk! A határon túliak szavazatai 

egyébként két-három mandátum sorsáról dönthetnek, természetesen csak a listás 

voksoláson vehetnek részt, ez pedig csak kiegyenlített erőviszonyok esetén lehet 

sorsdöntő. Szomszédos „barátaink” meg attól félnek, ezzel tovább erősödik a 

magyar nemzet egysége. Ők sem fognak csalódni! 

Hogyan foglalná össze a magyar nemzetpolitika mikéntjét, ha úgy tetszik: modus 

vivendijét?  
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Egységes, összehangolt, eltökélt tevékenységre van szükség. Okosan, 

felkészülten és határozottan kell érvelni a nemzetközi porondon. 

Szövetségeseket kell keresni célkitűzéseink megvalósításához. Abból a már 

többször hangoztatott elvből kell kiindulni, minden magyar felelős minden 

magyarért. A kormányzati, a parlamenti és a civil szférának egy irányba kell 

haladnia. Fel kell hagyni azzal a hamis és megalkuvó állásponttal, mely szerint 

az elszakított nemzetrészek majd eldöntik, mit akarnak, a budapesti politika 

pedig támogatja azt. Ha így gondolkodunk, a magyar nemzet egységét tagadjuk. 

Közösen kell elhatároznunk célkitűzéseinket, melynek megvalósítása az egyes 

területeken más és más módon jöhet létre. Az összehangolt politika fórumai a 

Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 

Fóruma (KMKF) és a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT). 

Mindennek azonban csak akkor van értelme, ha nem szócséplés és egymás 

öncélú kritizálása folyik ezekben a szervezetekben. 

2014-ben már nem került be a mintegy felére csökkent létszámú Parlamentbe, 

bár ott volt a Fidesz-KDNP országos listáján. Az európai parlamenti 

választásokon már több eséllyel indult, de sajnos ott sem szerzett mandátumot. 

Mivel foglalkozik most, kapott-e új feladatot? 

Igen, 2015 elején felkérést kaptam a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) 

vezetésére. Kissé meglepett ez a kérés, mert korábban más feladatról volt szó, de 

azért megnéztem, mit kell ott tenni. Negyedszázados autonómia harc után 

rájöttem, itt a helyem! Mert a két és fél évtized alatt nem jutottunk egyről a 

kettőre. Sehol nincs tényleges autonómia, nem hogy teljes körű. Közben meg 

félelmetesen fogy a magyarság az elcsatolt területeken. Tízéves távlatokban több 

százezres nagyságrendben. Mire kiharcoljuk az autonómiát, nem lesz 

számottevő magyar az érintett térségben. Tehát most tűzoltó munkára is szükség 

van! Elvállaltam a feladatot, melyet április elseje óta töltök be. Védelmet kell 

biztosítani azon személyeknek, csoportoknak és intézményeknek, akiket és 

amelyeket magyarságuk miatt ért jogsérelem. Emelt fejjel és jogbiztonságban 

élhessen a magyar szülőföldjén. Amíg nem érjük el a tényleges és teljes körű 

autonómiát az egyes régiókban, addig szükség van a mindenkori budapesti 

kormány, a magyar politikai pártok és a civil szervezetek hatékony 

támogatására. A támogatási rendszernek négy területen kell működnie: 

anyanyelvi oktatás, jogvédelem, megélhetés és a magyar kultúra ápolása, 

fejlesztése. A megélhetési támogatás alatt gazdasági együttműködést, fejlesztési 

támogatást és európai uniós pénzekért való közös pályázást (határokon átnyúló 
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regionális fejlesztések) kell érteni. A jogvédelem biztosítása szintén négy 

pilléren nyugszik: erkölcsi, politikai, szakmai és anyagi. Az első kettőt a 

hivatalos politika hivatott biztosítani, második kettőt a kormányzat és a civil 

szféra együtt. Mi ez utóbbiban tevékenykedünk. Az Intézet három éve alakult 

kormányzati kezdeményezésre, és egyelőre csak költségvetési pénzből 

gazdálkodunk. Alapítványi struktúrában működünk, a KJI a Kisebbségi Jogvédő 

Alapítvány végrehajtó szerve, de mint ilyen, önálló jogi személyiség. 

Tevékenységünk két pilléren nyugszik: határon túli fiatal magyar jogászok, 

ügyvédek szakmai továbbképzése nyári egyetemek és konferenciák formájában, 

valamint ügyvédek, ügyvédi irodák anyagi támogatása. Ez utóbbi megint két 

területre terjed ki: állandó jogsegélyi helyek biztosítása mindenki számára, akit 

magyarsága miatt ért jogsérelem, valamint konkrét bírósági ügyek 

finanszírozása. A jogsegély szolgálati helyeken mindenki térítésmentesen kap 

tanácsot, kisebb ügyekben védelmet is. A Kárpát-medence elcsatolt területein 18 

helyen működik általunk támogatott jogsegély szolgálat, és 20 konkrét bírósági 

perhez folyósítunk anyagi fedezetet. Magyar verések, kettős állampolgársági 

problémák, magyar feliratok, zászlóhasználat és himnuszéneklés, ezek a 

legáltalánosabb esetek. Nagyszabású terveim vannak a hálózat bővítésére és 

nemzetközi együttműködés kialakítására. Mindehhez azonban pénzre, sok 

pénzre van szükség. 

A külföldről támogatott, erős, ellenséges újliberális illetve posztkommunista 

média folyamatosan gáncsolta az első nemzeti, kereszténydemokrata, 

konzervatív és szabadelvű értékeket valló kormány tevékenységét. Az újliberális 

fősodor - amely rázúdult az életvilágunkra és új emberképet sugallt - 1994-től 

kormányra is került. Antropológiai képletük szerint az egyén a forrása minden 

értéknek, és időrendben is megelőzi a közösséget, amely csak halmaza az 

önérdekeit követő, haszonmaximalizáló lényeknek. A közösségi kötelék 

önkényesen változtatható. A magyar nemzeti kisebbség nekik csak ballaszt volt, 

amelyet az első alkalommal kidobtak a progressziójuk léghajójából. Az olyan 

politikusok, mint Csóti György, ellenszélben dolgoztak, a szándékosan 

kitenyésztett politikai-gazdasági légkör pedig ismét nem kedvezett a határon túli 

nemzetrészeinknek. Ön konzervatív politikus, erős közösségi érzülettel és a 

valóság kendőzetlen számontartásának igényével. Hogyan határozná meg a 

konzervatív politika lényegét? 

        Egy 18. század végi angol gondolkodó után szabadon fogalmazva: a 

konzervatív politika szövetség a holtak, az élők és a megszületendők között, a 
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világ szellemi és anyagi javainak megőrzésére, ápolására és továbbfejlesztésére. 

Ezzel szemben minden más politikai irányzat szövetség az élők között a világ 

szellemi és anyagi javainak felosztására és felélésére. 

Megemlítene néhány nevezetesebb külföldi politikust, akivel pályafutása során 

találkozott? 

Nehéz lenne felsorolni, talán még e könyv kereteit is feszegetné a névsor. Ez 

abból a természetes tényből adódik, hogy külpolitikus vagyok. Csak azok közül 

említenék néhányat a teljesség igénye nélkül, akikkel munkakapcsolatban 

voltam, vagy személyes találkozás, tárgyalás fűződik a nevükhöz. Közel kilenc 

évig képviseltem az MDF-et különböző nemzetközi konzervatív és 

kereszténydemokrata szervezetekben. Ezek a következők: Európai Demokrata 

Unió (EDU), Nemzetközi Demokrata Unió (IDU), az előbbi világszervezete, 

Európai Kereszténydemokrata Unió (EUCD), Nemzetközi Kereszténydemokrata 

Unió (ICD), az előbbi világszervezete, Európai Néppárt (EPP). Ennek során 

elsősorban Alois Mockkal, az EDU elnökével, osztrák külügyminiszterrel és 

Andras Khollal, az EDU főtitkárával, későbbi osztrák házelnökkel voltam napi 

kapcsolatban a kilencvenes években. Sokat dolgoztam együtt Carl Bildt svéd 

miniszterelnökkel, későbbi külügyminiszterrel, Elmar Brock német CDU 

politikussal, az Európai Parlament Külügyi Bizottságának elnökével, akivel mai 

napig kapcsolatban vagyok, Jacques Chirac-kal, Párizs főpolgármesterével, 

későbbi köztársasági elnökkel, Mesut Yilmaz török miniszterelnökkel, Cavit 

Kavak török államminiszterrel, Ilkka Souminen finn parlamenti elnökkel, Pierre 

Lellouche francia államtitkárral, Aznar spanyol miniszterelnökkel, Sir Geoffrey 

Pattie angol hadügyminiszterrel, aki 1994-ben választási kampányomban is 

szerepet vállalt, Wilfried Martens volt belga miniszterelnökkel, az EUCD és az 

EPP elnökével, Frank Fahrenkopf amerikai republikánus politikussal, Kostas 

Karamanlis görög miniszterelnökkel, Dora Bakoyannis-szal, Athén 

főpolgármesterével, későbbi külügyminiszterrel. 

A nemzetközi szervezeteken kívül létrejött kapcsolataim közül is felsorolok 

néhányat. Hans-Dietriech Genscherről már szóltam. Többször találkoztam 

Helmut Kohllal is, kétszer Antall József társaságában. Kapcsolatban voltam 

Lennart Meri észt köztársasági elnökkel, Lojze Peterle szlovén 

miniszterelnökkel, Ingo Friedrich német CDU-s politikussal, az Európai 

Parlament alelnökével, Hans-Gert Pötteringgel, az Európai Parlament elnökével, 

Erwin Huberrel, a bajor CSU főtitkárával, aki szintén eljött kampányolni nekem 

a kilencvenes években, Tom Lantos magyar származású amerikai demokrata 
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párti kongresszusi képviselővel, Antonis Samaras görög külügyminiszterrel, 

későbbi miniszterelnökkel, Vytautas Landsbergis litván elnökkel, Bernhard 

Vogel német CDU-s politikussal, Türingia miniszterelnökével, Ion Iliescu 

román elnökkel, Petre Roman román miniszterelnökkel, Emil Constantinescu 

román elnökkel, Teodor Melescanu román külügyminiszterrel, Wolfgang 

Schüssel osztrák kancellárral, Janusz Onyszkiewich lengyel hadügyminiszterrel, 

Jan Carnogursky szlovák miniszterelnökkel, Frantisek Miklosko szlovák 

házelnökkel, Mikulas Dzurinda szlovák külügyminiszterrel, Karl Lamers német 

CDU-s politikussal, a NATO Parlamenti Közgyűlés elnökével, zágrábi 

nagyköveti éveim alatt horvát elnökökkel, miniszterelnökökkel, és más vezető 

politikusokkal. 

Ez tényleg rangos névsor. Tudtommal közülük Constantinescuval, Pötteringgel, 

Brockkal és Frierichhel interjút is készített az Echo TV Unió című műsorában. 

Mesélne egy kicsit arról, hogy melyek voltak a legérdekesebb találkozók? 

A románokkal kezdem, mert a szívem mindig Erdély felé húz. Politikai 

körökben közismert, milyen jó diplomaták délkeleti szomszédaink. Ezt csak 

megerősíteni tudom. Már több mint jók. Ügyesek, felkészültek, ravaszak, 

kétszínűek. Akikkel találkoztam, Iliescu kivételével, többnyire szimpatikusak is. 

Emil Constantinescu pozitív értelemben lóg ki a sorból. Ő az egyetlen közülük, 

aki nem gyűlöli a magyarokat, vagy nem magyarellenes politikai érdekből, mint 

Petre Roman. Ő nem kétszínű, mi több, egyenes ember. A többiekre mind az 

jellemző, hogy velünk tárgyalva megértőek, együttműködést színlelnek - kivéve 

Iliescut -, otthon pedig magyarfalókká válnak. 

Petre Romannal miniszterelnök korában ismerkedtem meg Svájcban egy 

nemzetközi fórumon, 1991-ben. Bár nem voltunk egy súlycsoportban, aki mer 

az nyer alapon négyszemközti találkozót kértem tőle. Némi meglepetésemre 

kötélnek állt. Roman szimpatikus, jól felkészült, több nyelven beszélő sármos 

fiatalember volt, akkor 45 éves. Apja nagyváradi magyar zsidó, anyja spanyol 

szabadságharcos a Franco elleni polgárháborúban, mindketten kommunisták. 

Petre fiúk azonban soha nem lett kommunista, de otthon mindig bizonyítania 

kellett románságát. Külföldön mindig mindenhol azonnal megnyerte tárgyaló 

partnereit, közönségét. Kedvesen fogadott, valóban négyszemközt voltunk. 

Többek között a kolozsvári főkonzulátus újra nyitásáról tárgyaltunk. 

Megnyugtatott, ő is egyetért az újranyitással, de sajnos a helyi lakosság 

tiltakozása miatt ez nem lehetséges.(!) Félnek, hogy a főkonzulátus a 

románellenes propaganda terjesztésének fészke lesz, és a román nemzetet sértő 
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nézetek innen fognak kisugározni egész Erdélyre. Ő ugyan tudja, hogy ez a 

félelem teljesen alaptalan, de időbe telik, míg a lakosságot erről meggyőzik. 

Megdöbbentő válaszára azt javasoltam, amíg meggyőzik a lakosságot, nyissunk 

főkonzulátust Marosvásárhelyen. Kitűnő ötlet, mondta, azonnal intézkedem, 

megkeressük az ügyben a Magyar Külügyminisztériumot. Még most is 

keresik… A román kormányfő rövid időre felvillantotta otthoni arcát is. Idézek 

egy korabeli hetilapban megjelent interjúmból: „Szóba hoztam az anyanyelv 

használatát, az iskolai oktatásban tapasztalható magyarságot sértő anomáliákat, a 

tévé magyar nyelvű adásainak háttérbeszorítását. Tárgyalópartnerem arca ekkor 

megkeményedett, kézfelemeléssel kért, ne is folytassam, s emelt hangon, 

indulatosan válaszolt: ’Látja, ez a baj, hogy maguk ezzel foglalkoznak.’ És 

közölte, hogy addig nem is lesz jó kapcsolat a két ország között, amíg mi ezt 

folytatjuk. Értsük meg végre, hogy azok az emberek románok, még ha magyarul 

beszélnek is. (!) Úgy érti, hogy román állampolgárok? – vágtam közbe, mire ő 

szórakozottan bólintott, de annyit még leszögezett: nekik maguknak kell 

elintézni a saját dolgaikat.” 

A kilencvenes évek elején Sepsiszentgyörgyön tanítottam, és emlékszem, hogy  

sok román háziasszony szívét dobogtatta meg a sármos politikus. Székelyföldön 

„szállóigévé” is vált ez a mondóka: „Szép vagy, szép vagy, te is komám, de még 

szebb a Petre Román!”  

Románnal később négy évig együtt dolgoztam az Észak-atlanti Közgyűlésben, 

mai nevén a NATO Parlamenti Közgyűlésében. Sokat és sokszor beszélgettünk. 

A főkonzulátust soha nem hoztam szóba. Egyszer egy folyosói öt-hat fős 

beszélgetésen említésre került a dákó-román elmélet. Fogadást ajánlottam a volt 

kormányfőnek: ha Erdélyben talál egyetlen román eredetű földrajzi nevet, 

hegyek, folyók, települések neveit, mely a 18. század előtt keletkezett, vagy 

egyetlen régészeti tárgyi bizonyítékot a 13. század előtti időkből, ami román 

eredetű, esetleg ilyen korból származó román oklevelet, akkor kap tőlem egy 

üveg francia pezsgőt. Nevetve válaszolt, egy sor ilyen van, majd a következő 

ülésre hozza a listát. Erre viszont később mindig rákérdeztem, egyre 

ingerültebben válaszolta, nem volt rá ideje. Még ma is keresi… 

Ion Iliescuval háromszor találkoztam. Először az Országgyűlés Külügyi 

bizottsági delegációjának tagjaként, melyet az elnök, Horn Gyula vezetett.  A 

román elnök elég gyorsan rátért a dákó-román elméletre. Elképesztő 

durvasággal ecsetelte, népe mit szenvedett a keletről beözönlő magyaroktól. 

Delegációvezetőnk hallgatása miatt én adtam adekvát választ. Horn, aki 
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mellettem ült, először rugdosni kezdte a lábam, hagyjam már abba. Becsületére 

legyen mondva, ő hagyta abba a rugdosást, és engedte befejezni mondandómat. 

Elvégre ő is magyar volt. 

Másodszor szintén delegációban, az Európai Demokrata Unió Politikai 

bizottságával volt szerencsém találkozni a kommunistából áldemokratává 

vedlett államfővel. A német Klaus Francke vezette a csoportot, mely tényfeltáró 

úton járt délkeleti szomszédunknál. Francke megkérdezte Ceausescu egykori 

ellenlábasát, igaz-e, hogy egyesülni akarnak Moldvával? Vendéglátónk elkezdte 

hosszasan mesélni a dákó-román elméletet, majd rátért a barbár magyarok 

gaztetteire, kimerítően ecsetelve a román nép szenvedéseit a magyar uralom 

alatt. Moldváról egy szót sem szólt. A delegáció tagjai döbbenten hallgatták. 

Nem kellett megszólalnom. 

Harmadszor egy athéni konferencián találkoztunk. Mazochista bátorsággal 

megkértem a helyi nagykövetségünk diplomatáját, Jánosi Györgyöt, hozzon 

össze nekem egy négyszemközti megbeszélést Ion Iliescuval. Egy óra múlva 

megkaptam az időpontot és a helyszínt! Igaz, nem ketten voltunk, az elnök 

mellett ott ült egyik samesza is. De nem ez volt a baj. Iliescu megint a dáko-

román elmélet fejtegetésébe bonyolódott. Nekem is elmondta, mennyit 

szenvedtek a „magyar megszállás alatt”. Süketek párbeszéde lett ez is. Arról 

vitatkoztunk, hogy a nemzeti kisebbségi kérdés belügy-e Európában. Azt 

állította, a magyar kisebbség több jogot élvez Romániában, mint bármelyik más 

kisebbség a kontinensen. Az ezt követő sajtóértekezleten, melyre engem 

természetesen nem hívtak meg, csak utólag értesültem róla, Iliescu kijelentette, 

hogy „a román-magyar kapcsolatok javításának kinyilvánított óhaja és egyes 

magyar személyiségek megnyilvánulása között eltérések vannak”. 

Az intelligens, szimpatikus színben mutatkozó Teodor Melescanut csak mint 

ügyes, kis részleteknek is figyelmet szentelő diplomatát szeretném bemutatni. 

Vacsorát adtam a tiszteletére a Gundel étteremben. Amikor jelezték, 

megérkezett az autója, eléje siettem az épület kapujába. A külügyminiszter 

kiszállt a kocsiból, széttárta karjait és sugárzó arccal így szólt: „Csóti úr, oly 

régen vártam már erre a pillanatra!” Szerencsére jól ismertem már akkor a 

román diplomatákat, különben lebilincselt volna.  

Ezek valóban érdekes adalékok a román vezetőkről. Mesélne Európa más 

tájainak politikusairól is?  
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Lojze Peterlével1989 decemberében ismerkedtem meg Münchenben az EDU 

Végreható bizottságának ülésén. Ő elnökként a Szlovén Kereszténydemokrata 

Pártot, én meg hivatalvezetőként a Magyar Demokrata Fórumot képviseltem. 

Engem sokáig mintegy főtitkárként tartottak számon a nemzetközi 

szervezetekben, mert pozícióm annak felelt meg. Összekötő kapocs voltam a 

pártelnökség és a pártapparátus között. Választott tisztségem is volt az MDF-

ben, melyet a hivatalvezetői feladatok ellátása idejére felfüggesztettem. Később 

már a párt külügyi titkáraként vagy szóvivőjeként szerepeltem. Visszatérve 

Münchenbe, mindkét pártot felvették az EDU-ba ezen az ülésen megfigyelői 

státusban. Peterlével az ülés után egy schwabingi sörözőben barátkoztunk össze. 

Valamikor 1991-ben Antall József megkért, hogy utazzam Ljubljanába a 

szlovén miniszterelnökhöz az ő üzenetével. Szlovénia ekkor már kiszállt a 

délszláv háborúból, mert Milosevics lemondott róluk, nagyon kevés szerb élt ott, 

és a balkáni rémet lekötötte a Horvátország elleni háború, mely sokkal fontosabb 

volt számára. Arra kellett kérnem Peterlét, hogy ne hagyják cserbe horvát 

barátaikat, sorstársaikat, maradjanak bent valamilyen formában ebben a 

háborúban. A miniszterelnök válasza – barátságos és megértő hangnemben – 

elutasító volt. Azt mondta, elsőrendű szlovén nemzeti érdek, hogy részükről 

befejezzék a szerbek elleni háborút. Sajnálja a horvátokat, de nem tud segíteni 

nekik. Ezt a horvátok mai napig nem bocsátották meg a szlovéneknek, ez az 

egyik oka a két ország között jelenleg is fennálló látens feszültségnek. 

Lennart Merivel külügyminiszter korában ismerkedtem meg Svájcban, 1991-

ben, a Crans Montana Forumon. Egy panelben tartottunk előadást országunk 

helyzetéről. A népeink közötti évszázados szimpátia gyorsan összehozott 

bennünket. Merinek történész - nyelvész diplomája volt, és az ötvenes években a 

finnugor nyelvrokonság kapcsán szerette volna tanulmányozni Magyarországon 

a magyar irodalmat, de az egykor Szibériába száműzött család tagjaként ezt nem 

engedték meg neki. Konspiratív úton, mert akkor a Szovjetunión belül sem volt 

könnyű szabadon mozogni, Kárpátaljára ment a magyar irodalom és 

népművészet kedvéért. Tanulmányairól könyvet is írt.  

Üzenetvivő lettem Antall József és Lennart Meri között, aki 1992 után 

köztársasági elnök lett. Ma már elmondhatom, hogy Meri többek között 

fegyverszállításokat kért Magyarországtól. Elmesélem a számomra 

legemlékezetesebb beszélgetésünket, nem dicsekvésből, hanem azért, hogy tudja 

mindenki, milyen köztársasági elnökünk volt a kilencvenes években. 1997 

májusában hivatalos látogatásra érkezett Budapestre az észt elnök. Az ünnepi 
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vacsorán én is részt vettem az Országház Vadász termében. Utána kávézni, 

konyakozni kimentünk az erkélyre, hogy egyben élvezzék vendégeink a 

csodálatos budapesti panorámát. Alig hogy kimentünk, odajött hozzám Meri, 

mondván, de jó hogy tudunk egy kicsit nyugodtan beszélgetni. A hosszú erkély 

északi végében álltunk, távol mindenkitől. Hosszan társalogtunk, részben a 

múltról, részben az akkori fejleményekről. Már többen elmentek, Göncz Árpád 

pedig folyamatosan odapislogott az erkély közepéről. Meri háttal állt Göncznek, 

nem láthatta, én meg kezdtem feszült lenni, mert észt vendégünk kicsit felrúgta a 

protokollt. Végül „Árpi bácsi” odajött hozzánk, és félszegen azt mondta 

partnerének: „Elnök úr, késő van, biztosan fáradt már, ideje lenne hazamenni.” 

Ez már durva felrúgása volt mindenféle protokollnak! Meri, aki egyébként igazi 

úriember volt, tartását egy angol lord is megirigyelhette volna, lezseren 

odafordult, és azt mondta: „Elnézést, de előbb befejezem.” Még viszonylag 

hosszan beszélt, Göncz meg ott állt mellettünk zavartan, hallgatott, egyik lábáról 

a másikra állt. Azután elbúcsúztunk, Göncz meg lépését szaporázva kísérte el a 

nála egy fejjel magasabb vendégét. 

Cavit Kavakkal együtt dolgoztunk az EDU Politikai bizottságában. Egyszer 

valahogy szóba került az 1996-ban török állami pénzből Szigetváron felállított 

Szulejmán szobor. Én kifejezetten híve vagyok a magyar-török barátságnak, sőt 

együttműködésnek, de annak már nem, hogy emlékeket állítsunk nemzeti 

nagylétünk szétverőinek. Főleg annak nem, aki Mohácsnál legyőzött bennünket, 

majd később Budát is elfoglalta, véget vetve középkori nagyhatalmi 

státusunknak. Még ha mellé tették is később - gyengébb anyagból, valamivel 

kisebb méretben - Zrínyi Miklóst is. Azt mondtam Kavaknak, szépíthetik a 

dolgot, ha Isztambulban szobrot állítanak Hunyadi Jánosnak. „Ha ismét 

kormányra kerülünk, lesz szobra a magyar hadvezérnek a Boszporusz partján” – 

válaszolt kissé naiv, félig komolyan gondolt felvetésemre. 1997 nyarán újra 

Yilmaz lett a kormányfő, Kavak államminiszter. Azonnal levelet írtam neki, 

mert ettől kezdve nem ő volt pártjának képviselője az EDU-ban. Nem is 

válaszolt. Később ismét írtam, az is válasz nélkül maradt. Ennyit török barátaink 

szavahihetőségéről.  

Ivica Racan a kommunistából lett demokrata politikus ritka, és általam ismert 

legpozitívabb külföldi figurája volt. Nagyon kedveltem őt. Ő volt a horvát Horn 

Gyula, csak éppen száz százalékos ellentétjeként. Nemzeti érzelmű, de nem 

soviniszta, korrekt, megbízható, egyenes ember volt. (Lehet, hogy Horn 

Gyulában is volt ezekből valami…) Tíz évig Miroslav Tudjman legjelentősebb 
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ellenzéke volt a Szociáldemokrata Párt elnökeként, majd 2000-ben 

miniszterelnök lett. Én már előtte is jó viszonyt ápoltam vele. 1999-ben azon 

fáradoztunk Zdenko Skrabalo akkori budapesti horvát nagykövettel, hogy 

legyen Zágrábban egy Antall József utca. Egyszer majd leírom ennek is a 

kalandos történetét, most csak annyit, a véghajrában váratlan akadály merült fel. 

Kékesi Ferenc helyettesem jelentette, hogy egy magyar nevű, de horvát 

identitású szociáldemokrata képviselő a Zágrábi Közgyűlésben interpellálni akar 

a konzervatív polgármesternél, hogy még nincs közgyűlési határozat az utca 

elnevezéséről, de már kitűzték annak felavatását. Az avatás ugyanis Göncz 

Árpád hivatalos látogatása során lett tervbe véve, ami már a küszöbön állt. 

Pártérdekből kisstílű támadás, mely károkat okozhat a magyar-horvát 

kapcsolatokban. Azonnal Racanhoz rohantam, és kértem, állítsa le ezt az akciót. 

Előttem vette fel a telefont, és utasította párttársát az interpelláció 

visszavonására. Ekkor lopta be magát a szívembe, és 2002 júniusában zártam be 

oda végleg. A horvát nemzeti ünnepen voltunk a Jellasics palotában, a Fidesz 

váratlan választási veresége után. Racan odajött hozzám, és azt mondta: 

„Nagykövet úr, bár a testvérpártunk győzött Önöknél, higgye el, őszintén 

mondom, nagyon sajnálom, hogy ezek után nem Orbán Viktorral kell 

tárgyalnom országaink kapcsolatáról. Nagyon jól megértettük egymást.”  

Ha már itt tartunk, megkérem, szóljon néhány szót a magyar-horvát kapcsolatok 

perspektívájáról is! 

Horvátország potenciálisan az egyik legfőbb stratégiai partnerünk. Amikor 

hazajöttem Zágrábból, néhány barátommal megalakítottuk a Magyar - Horvát 

Baráti Kört, melynek mai napig elnöke vagyok. A perszonálunióban eltöltött 

816 esztendő, valamint a mai érték- és érdekazonosság mind a szövetségre, 

szoros együttműködésre predesztinál bennünket. A Jellasics után eltelt fél 

évszázad súrlódásai felejthetőek, a jugoszláv idők nagy csalódásai után 

elnyerték állami függetlenségüket, ma megint egy hajóban evezünk, ugyan nem 

perszonálunióban, hanem az Európai Unióban. Ebben a kapcsolatban azonban 

ennél is több van. Régi külpolitikai vízióm egy Varsó-Budapest-Zágráb tengely, 

ami a Visegrádi Együttműködés mellett a Közép-Európai térség motorja lehetne 

politikai, gazdasági, biztonságpolitikai és környezetvédelmi szempontból 

egyaránt. Történelmi és érzelmi alapokon állna ez a kooperáció, és a jelenkori 

érdekazonosság kovácsolná össze. Sajnos pillanatnyilag mindkét relációban 

ellenkező tendenciák tapasztalhatóak, de ha ezt történelmi távlatokból nézzük, 

olyan ez, mint szúnyogcsípés az elefánt hátán. 
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Beszélgetésünk végére érve, milyen befejező gondolattal búcsúzna olvasóitól? 

Az elmúlt negyedszázadban mindig nemzetemet és hazámat kívántam szolgálni. 

Nem hajtott személyes becsvágy, hatalom vagy gazdagság. Egyik példaképemet, 

Antall Józsefet tudnám idézni: 

„Én szolgálok, és addig szolgálok, amíg nemzetemnek haszna van belőle. 

Teszem, amíg tudom.” 

 

(Megjelent a Kairosz kiadó gondozásában a „Magyarnak lenni” sorozatban 

2015. decemberében.) 


