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magyarországi rendszerváltozás 15. évfordulója szerény figyelmet keltett és
nem születtek összefoglaló értékelések annak különféle vonatkozásairól. Kivé
telt képez a jelen folyóirat, amelynek előző évfolyamában három tanulmány 

foglalkozott szomszédi kapcsolatainkkal, az angol nyelvű különszámban pedig két 
írás kínált áttekintést „az átalakulás" egész külpolitikai folyamatáról. Ezek kritikai 
szemléje megerősíti annak szükségességét, hogy „koronatanú"-ként eddigi elemzései
men túlmenően1 monografikus mélységgel foglaljam össze hogyan próbáltam választ 
adni, megoldásokat találni 1988 és 1998 között -  kormányon és ellenzékben -  kollégá
immal, politikai barátaimmal együtt a magyar külpolitika százados dilemmáira.2 Mi
előtt azonban ez még elkészülne, indokoltnak látom, hogy a mértékadó külpolitikai fo
lyóirat segítse elő néhány alapvető kérdésben a tisztánlátást, a tények ismeretét és a 
torzító szemüvegek levételét.

A 2003 decemberében a Teleki Intézetben tartott külpolitikatörténeti konferencia át
dolgozott formában angolul megjelentetett tanulmányai közül terjedelemben és mély
ségben kimagaslik Kiss J. László írása, amely a szuverenitás elveszítésétől az EU- 
tagságig tekinti át a magyar külpolitika fő tendenciáit.3 Nem foglal határozott állást ab
ban a vitában, hogy 1989 előtt, a Kádár-korszak konszolidáltabb szakaszában beszélhe- 
tünk-e magyar külpolitikáról. Ő (és Dunay Pál) is idézi egy 1994-es interjúmat, amiben a 
belpolitikai mozgástér viszonylagos szabadságának árát a Moszkvát lojálisán kiszolgáló 
külpolitikában jelöltem meg. Noha egy politikusként tett kijelentés nem tudományos ál
lásfoglalás, az vitathatatlan, hogy szovjet csatlósként is volt Magyarországnak külügy
minisztériuma, ott és a külképviseleteken formális diplomáciai tevékenység folyt. Azt is 
elfogadom, hogy az 1970-es évektől kedve a magyar külpolitikában voltak önálló ele
mek, törekvések. Mindazonáltal aligha vitatható, hogy amikor Moszkva egy-egy fajsú
lyos kérdésben határozott utasítást adott vagy állásfoglalást követelt, akkor a magyar ve
zetés mindig engedett és igazodott az előírt irányvonalhoz. A „prágai tavasz" iránt m u
tatott szimpátiája ellenére Magyarország részt vett annak katonai elfojtásában és a poli
tikai vezetők jogosnak nevezték az intervenciót. A nyilvánvaló magyar érdekek ellenére
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hosszú időn át nem vettük föl a diplomáciai kapcsolatokat az NSZK-val. A vietnami pol
gárháborúban nemcsak propagandaszinten állt a kommunista Észak mögött, de az át
meneti fegyverszünet idején vállalt ellenőrzésben -  a mandátumot megszegve -  a ma
gyar megfigyelők erősen részrehajló magatartást tanúsítottak. Aligha volt magyar érdek 
1967-ben a diplomáciai viszony megszakítása Izraellel, majd az arab-izraeli konfliktusok 
erősen részrehajló interpretálása. A magyar kormány meglehetősen nagyvonalúan támo
gatta a „harmadik világban" folyó felforgató akciókat és aktív szerepet vállalt terroristák 
(köztük a hírhedt „Carlos") kiképzésében. Magyarország üdvözölte az Afganisztán elle
ni szovjet inváziót. Az utóbbival is összefüggésben a magyar társadalom, sőt sok kom
munista vezető egyéni érzelmei ellenére Magyarország csatlakozott az 1984-es Los An- 
geles-i olimpiai játékok bojkottjához. Az elmúlt években sokat emlegetett Valutaalap- és 
Világbank-csatlakozásra is csak az első szovjet vétó után, második nekifutásra került sor, 
feltehetően valamilyen moszkvai engedély birtokában. A Helsinki folyamat keretében 
rendezett 1985-ös budapesti kulturális fórum alatt is a magyar rendezők betiltottak egy 
ellenzéki szellemű rendezvényt -  ha külső intervencióra, úgy annál sajnálatosabb mó
don. De nem kívánok eltekinteni a korszak világpolitikai realitásaitól, elhiszem, hogy 
számos külügyi vezető és diplomata nem önszántából, meggyőződéssel szolgálta ki 
szervilis módon a moszkvai direktívákat, hanem az „ez van, ezt kell szeretni" konven
cionális bölcsesség alapján. A nemzetközi szakos egyetemi képzés oktatójaként szemé
lyesen is tapasztaltam, hogy 1989-ben, a rendszerváltozás hajnalán a Bem tér magatartá
sa és szelleme hirtelen radikálisan megváltozott és látható (feltételezem, nem színlelt) lel
kesedéssel hajtotta létre a korábban elképzelhetetlen lépéseket, a nyitást Izrael, Dél-Ko- 
rea, Dél-Afrika felé, valamint az Egyesült Államokhoz és a többi, korábban ellenségnek 
tekintett NATO-országhoz fűződő viszony átalakítását.

Az új külpolitika alapjai

Kiss J. László korrekt módon, a politikai vitákon felülemelkedve mutatja be a rendszer- 
változás főbb külpolitikai tendenciáit. Rámutat, hogy 1990 elején még nem lehetett tud
ni, milyen irányt vesz a moszkvai peresztrojka és hogy nem parancsol-e „megállj"-t a 
csatlósok önállósodásának (tegyük hozzá, hogy ezt a Nyugat sem tudta és nem is pró
bálta volna megakadályozni), ezért a Varsói Szerződés tagjaként helyes volt a semleges
ségben jelölni meg a közvetlen célt. Bemutatja az Antall-kormány külpolitikai eredmé
nyeit, az orientációváltásban és az intézményes nyugati kapcsolatok kiépítésében vitt 
nemzetközi szintű vezető szerepet (apró tévedés: az EU-csatlakozási kérelmet -  az azt 
késleltetni akaró szervezetet meggyőzve -  nem az 1994-es korfui csúcsértekezleten, ha
nem szándékosan előtte, már április 1-jén nyújtottam be), valamint a máig érvényes hár
mas célrendszer kidolgozását. Helyesen mutat rá, hogy a szovjet tömb összeomlása kö
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vetkeztében Magyarország valóban elveszítette korábbi különleges státusát (a külföld 
szemében népszerű „legvidámabb barakk"), de állítom, az új vezetés elégedetten nyug
tázta, hogy „a legnyugatibb keleti állam" helyett a „legkeletibb nyugati állam" lett. 
Örömmel vállaltuk a korábbi sorstársakkal folytatott „demokratikus verseny"-t -  
amelyet én előszeretettel neveztem olyan igazi olimpiai versenynek, amiben a legfonto
sabb nem a győzelem, hanem a részvétel. Az eredmények kapcsán arról is indokolt lett 
volna szólni, hogy noha végre egyszer a történelmi szerencse is mellénk szegődött, de 
késlekedéssel, rossz lépésekkel sokat, talán mindent el is lehetett volna rontani. Az 1991. 
augusztusi puccs fényében még indokoltabb volt siettetni a Varsói Szerződés és a KGST 
felszámolását, és a csapatkivonási tárgyalásokon küzdeni a „nulla megoldásért." A dél
szláv válság idején indokolt volt sürgetni nyugati partnereinknél az aktívabb és bátrabb 
politikát, ezt az idő igazolta, s ezzel két hálás, baráti szomszédot nyertünk. Nagyban nö
velte biztonságunkat és előmozdította későbbi NATO-tagságunkat az AWACS-gépek be
fogadása és a taszári bázis fölkínálása. Akkoriban Magyarország volt a „legatlantistább" 
ország a volt kommunista tömbben és ez európai tekintélyünket is növelte.

Joggal írja Kiss, hogy függetlenné válva Magyarország nemcsak nyugati kapcsolatai
hoz tért vissza, hanem a történelemből örökölt szomszédsághoz és annak problémáihoz 
is. Nyilvánvaló, hogy e téren a trianoni békeszerződés jelenti Közép-Európa Erisz-almá- 
ját, máig ez a magyarok és szomszédaik közötti viták, ellentétek egyetlen oka. Megkoc
káztatható az állítás, hogy 1920 után a magyarság néhány év, vagy évtized alatt bele tu
dott volna törődni a túlnyomó többségben szlovákok, románok, szerbek, horvátok által 
lakott területek elveszítésébe (ez azonnal bekövetkezett a mindig autonóm Horvátország, 
és rövid időn belül Burgenland esetében), de a tisztán vagy többségben magyarlakta te
rületek elcsatolása nehezen gyógyítható seb, ha pedig az új tulajdonosok a magyar lakos
ságot diszkriminálják, és fölszámolni igyekeznek, azzal szemben egy szuverén magyar ál
lam nem lehet közömbös. Meggyőződésem, hogy sosem lesz olyan felelős magyar kor
mány, amely ne azonosulna az etikus politika nagy képviselője, az 1956-os magyar forra
dalom hőse, a dunai népek barátságának széles körben tisztelt szorgalmazója, Bibó István 
1946-ban leírt szavaival: „Magyarország a létrejött békeszerződést, bármilyen súlyos le
gyen is, ha egyszer aláírta, hiánytalanul teljesíteni fogja. Nem volna őszinte, ha úgy ten
ne, mint aki lelkes hívévé vált a békeszerződés súlyos rendelkezéseinek. De nem fog ide
ológiát vagy propagandát csinálni a határok megváltoztatásából, és nem fog olyan politi
kát folytatni, mely a maga területi sérelmeinek az orvoslása érdekében nemzetközi válsá
gokra vagy katasztrófákra spekulál, hanem fenntartás nélkül berendezkedik a békeszer
ződés által teremtett állapotra. Egyetlenegy fenntartásról azonban nem tehet le: nem adhatja fel 
a magyar kisebbségek sorsával szemben való politikai érdekeltségét..." [saját kiemelésem].

Utólag sokan elmarasztalják az Antall-kormányt, amiért a három, mesterségesnek bi
zonyult föderáció felbomlása idején nem tett lépéseket azért, hogy méltányosabb és 
igazságosabb határok jöjjenek létre a Kárpát-medencében. Eközben egy másik oldalról
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az elcsatolt területeken élő magyarság helyzete iránti „túlzott" figyelemmel és ezen ke
resztül „destabilizáló" szereppel vádolják. A mai világban a határkérdésben uralkodó 
felfogást és a regionális erőviszonyokat ismerők számára aligha lehet kérdéses, hogy 
Magyarország a helyes középutat választotta, s hogy más útra térve a remélt eredmény 
helyett az elszigetelődés és a nemzetközi pária-szerep, a politikai, gazdasági és katonai 
katasztrófa lett volna a következmény. A történetírás egyik újabb ága, a „counterfactual" 
(ellentényezőket vizsgáló) elemzés Magyarország XX. századi története esetében nem
csak érdekes, de igen tanulságos eredményeket hozna. Tehát nemcsak azt lehet vizsgál
ni, miért nem jobb a magyar-szlovák vagy a magyar-román viszony, de azt is, hogy 
konfrontatívabb magyar politika esetén milyen rossz lehetett volna ez a viszony és ez 
hogyan érintette volna a szomszédos államokban élő magyarokat. A visegrádi együtt
működés, majd az Ukrajnával kötött szerződés nélkül egy új kisantant is születhetett 
volna -  tudomásunk volt az erre irányuló szándékokról. 1990-ben, még a délszláv vál
ság kibontakozása előtt, igen sok külső megfigyelő tartott a két világháború közötti, sú
lyos feszültségekkel teli Közép-Európa újjászületésétől.

Implicit módon Kiss is kritikával illeti a többek által „informális Antall-doktríná"-nak 
nevezett azon politikát, ami a szomszédokkal fennálló jó kapcsolat előfeltételének tekinti 
a magyar kisebbségekkel szembeni korrekt politikát, igényeik teljesítését. Ennek része 
volt, hogy 1990 és 1994 között -  pártjaik, illetve választott képviselőik révén -  a magyar 
kormány valóban bevonta őket a kétoldalú tárgyalásokba (emellett Antall és külügymi
nisztere rendszeresen találkozott velük informális keretek között), azt azonban tagadom, 
hogy mintegy vétó-jogot kaptak volna a szomszédi kapcsolatokban. Az utóbbi gondolat
ban sem merült föl, de nem is volt erre szükség, mert alapvetően nézetazonosság állt fönn 
köztük és a magyar kormány között. A határontúli magyar vezetők kivétel nélkül szorgal
mazták a többségi nemzetekkel a „kiegyezést," hívei voltak a minél jobb államközi vi
szonynak, csakúgy mint az első szabadon választott kormány. Az utóbbi ugyanakkor azt 
vallotta, hogy álszent és hamis magatartás lenne barátkozni, jószomszédságról beszélni 
egy olyan országgal, amely nem teljesíti saját nemzeti kisebbségeinek ésszerű, a nemzet
közi elvekkel és gyakorlattal összhangban álló igényeit, hanem korlátozásukra, végső so
ron fölszámolásukra törekszik. Nyugati partnereink nem látták elég világosan, vagy nem 
akarták látni ezt a törekvést, de valamennyi határon belüli és kívüli magyar politikai erő 
összehangolt fellépése esetén lett volna esély erről meggyőzni őket.

Dunay Pálnak a 2003-as konferencián „az átmenet külpolitikájáéról tartott előadása 
és annak angol nyelvű, írott változata4 elismeri ugyan, hogy Magyarország elérte a leg
fontosabbat, a világ leggazdagabb és legerősebb országait tömörítő nemzetközi rend
szer szerves része, de a „két konzervatív kormány," s azon belül kivált a történészek ve
zette első működését súlyosan elmarasztalja. Vádjai: dilettantizmus, naivság, nemzeti 
felsőbbrendűség-érzet, ideologikus, azaz előítéletes gondolkodás, erősödő nacionalista- 
soviniszta türelmetlenség és így a világ szemében a Magyarországgal szembeni bizal
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matlanság elterjesztése, a nemzetközi mozgástér túlbecsülése, a jó szakemberek eltávo
lítása a külügyi apparátusból. Néhány elvakult publicistát leszámítva még a politikai el
lenfelek sem marasztalták el az Antall-kormányt ennyire. Kontraszként viszont 
Dunaytól az MSZP-SZDSZ kormányok külpolitikája lényegében felhőtlen elismerést 
kapott szakszerűségéért és az örökölt károk eredményes mentéséért. Attól tartok, hogy 
a szerzőt személyes érzelmek vezérelték és nem a tudományos meggyőződés. Rövid 
külügyminisztériumi pályafutása idején -  súlyos szereptévesztéssel -  köztisztviselő lé
tére kívülálló értelmiségi bírálóként viselkedett és ezért távoznia kellett. Az ebből eredő 
sértettség -  mint rossz tanácsadó -  magyarázhatja elfogult megközelítését.

A szovjet csapatkivonás ügyében elért „nullszaldós" megoldás messze nem volt „auto
matikus," s a Varsói Szerződés feloszlatása is több volt, mint a történelem szerencsés for
dulata. Nagy tévedés azonban megismételni az egykori aktuálpolitikai bírálatokat, hogy 
az Antall-kormányt valamiféle ideologikus és a történelemből eredő előítélet vezérelte vol
na a Szovjetunióval, majd Oroszországgal szemben. Dunay nem is említi, hogy Antall 
nagy neveket megelőzve állt ki Jelcin mellett a puccs napjaiban, hogy Magyarország kötöt
te meg a Szovjetunió utolsó és Oroszország első nemzetközi szerződését, s mindkettő bo
csánatot kért az 1956-os beavatkozásért, hogy Jelcin 1992. novemberi budapesti látogatása
kor mennyi ígéretes dokumentum született (még a sárospataki könyvtár visszaszolgáltatá
sának is akkor vetettük meg az alapját), hogy három hivatalos és számos informális kül
ügyminiszteri találkozón milyen közel került egymáshoz az egykori elnyomó nagyhata
lom utódállama és az egykori áldozat a kétoldali és a nemzetközi kérdések megítélésében.

Nyugodtan el lehet siklani az olyan bírálat fölött, hogy „a kormány nem egy tagjá
nak, különösképpen pedig a miniszterelnöknek beható ismeretei voltak a 19. századi 
magyar liberális gondolkodásról. Sajnos jóval kevésbé a modern piacgazdaságról vagy 
a korszerű kormányzati kommunikációról."5 (Az akkori kormány több tagja ma is a 
közgazdaságtan elméletének és gyakorlatának nemzetközi hírű művelője.) A valóság 
teljes megfordítása azonban azt állítani, hogy a nyugati integrációt az Antall-kormány 
csupán deklaratív szinten képviselte, de figyelmen kívül hagyta a Nyugat félelmeit és 
elvárásait a regionális politikában. „A szomszédsági kapcsolatok, különösen abban a 
két viszonylatban, ahol a legnagyobb létszámú magyar közösség él, a kisebbségi poli
tika foglyaivá váltak. Egyben -  és ez bizonyította, mennyire hiányzott a pragmatizmus 
és taktikai kifinomultság az Antall-kormány külpolitikájából -  a magyar nacionalisták 
intoleráns, sovinizmusba hajló nyomása jelentős lökést adott a román és a szlovák na
cionalisták nemzeti kohéziót erősítő politikájához. Ez különösen Szlovákiának jött jól 
és volt nélkülözhetetlen, hiszen olyan országban kellett társadalmi kohéziót teremteni, 
amelyik történelme során jóformán soha nem rendelkezett szuverén államisággal. így 
ásta alá saját hitelességét az Antall-kormány Nyugaton, és szigetelődött el néhány fon
tos partnerétől. Fölmerül a kérdés, mi volt az oka mindennek. Volt-e valamiféle fel- 
sőbbségérzete vagy küldetéstudata az Antall-kormány külpolitikája formálóinak? Ren
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geteg jele van annak, hogy volt, és nem csupán a külpolitikai tapasztalatlanság játszott 
szerepet abban, hogy Magyarországot kockázati tényezőnek tekinthették a térségben. 
[Az angol változat még erősebben fogalmaz: „egyedül Magyarországot tekintették 
kockázati tényezőnek a térségben."] Benne volt ebben a kiválasztottság érzete, az a tu
dat, hogy Magyarország fejlettebb és demokratikusabb, mint a környező országok, és 
küldetése van a térségben. Ennek volt jele az a próbálkozás, hogy a kisebbségi kérdést 
Magyarország összekapcsolja némely szomszédos állam területi integritása elismeré
sének feltételével. Pontosabban a békés jellegű határváltoztatás lebegtetésével."6

Több bekezdést, sőt több könyvfejezetet igényelne elvitathatatlan tényekkel és idé
zetekkel mutatni be, hogy a fontieknek sem a szándékokhoz, sem a tényleges lépések
hez nincs semmi közük. Talán Dunay sem vethette volna el ennyire a sulykot, ha elol
vasta volna hivatkozott írásaim közül a 2000-ben a kétoldalú szerződésekről és 2002- 
ben az 1990-es évek külpolitikájáról megjelent tanulmányaimat. Egyetlen lábjegyzettel, 
hivatkozással sem támasztja alá, hogy az Antall-kormány szomszédsági- és nemzetpo
litikája mértékadó nyugati politikai tényezők részéről rosszallást váltott volna ki (a 
rosszul tájékozott, vagy tájékoztatott sajtó más kategória), a szlovák és a román ma
gyarellenes nacionalizmust pedig a magyar kormány nyakába varrni már orvosi eset. 
Valójában Dunay Horn Gyula és Kovács László egykori politikai vádjait veszi elő a 
lomtárból, ahogy erről egy 1994. október 24-én az akkori miniszterelnöknek írott, majd 
a válasz elmaradása miatt nyilvánosságra hozott levelem tanúskodik:

„1918 óta első ízben az Antall-kormány érte el, hogy szomszédai többségével kifeje
zetten jó, baráti viszonyban van. Ausztriával személyes szinteken is elmélyült a korábbi 
jó kapcsolatrendszer, ahogy azt állampolgáraink tízezrei tapasztalták. Három szomszé
dos állammal -  Ukrajnával, Horvátországgal és Szlovéniával -  államközi szerződés is 
rögzíti a jószomszédi viszonyt és nyújt garanciákat az ott élő magyar lakosságnak. Ha 
lett volna készség többi szomszédunkban a náluk kisebbségi sorban élő magyarok joga
inak biztosítására, velük is rég köthettünk volna tisztességes, az érdekeket kölcsönösen 
szolgáló jó szerződést. Ezt Ön jól tudja, évtizedes tapasztalatból, s 1990 tavaszán szemé
lyesen is megélte a román kormány részéről 1990 januárjában Önnek tett ígéretek visz- 
szavonását, a marosvásárhelyi véres választ. A külföldi megfigyelők azonban ezekkel a 
részletekkel nincsenek tisztában, ezért tartottam és tartom rendkívül károsnak azt a pro
pagandát, hogy majd Ön és kormánya fogja rendbe hozni azt, amit az előző kormány el
rontott. Én őszintén kívánom, hogy kormányának, a mindenkori magyar kormánynak 
sikerüljön megvalósítani Szlovákiával, Romániával és Jugoszláviával is a jó államközi vi
szonyt, a magyar kisebbségek jogainak és jövőjének egyidejű biztosításával. Ezzel lehet
ne befejezni azt a munkát, azt a regionális külpolitikát, amit 1990-ben Antall József kor
mánya hirdetett meg és kezdett megvalósítani a visegrádi csoport létrehívásával, az 
Oroszországgal és Ukrajnával aláírt politikai, gazdasági, kisebbségvédelmi és kulturális 
szerződésekkel, illetve nyilatkozatokkal, a Horvátországgal és Szlovéniával kötött állam
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közi szerződéssel, a régiónkban egyedülálló szlovén-magyar kisebbségvédelmi szerző
déssel, az Ausztriával a külpolitikában igen eredményes összehangolt lépésekkel.

Amennyiben e tények ellenére megalapozott az az állításuk, hogy a külföldi kormá
nyok üdvözlik az Ön kormányának a szomszédsági kapcsolatok javítása érdekében tett 
lépéseit, akkor Önök vagy a diplomácia szokásos udvariassági fordulatait értetik félre, 
vagy valóban az előző kormány rovására tesznek rendszeresen olyan nyilatkozatokat, 
amikkel -  bizonyára akaratuk ellenére, de ahogy már említettem -  egyes szomszédaink 
szélsőségesen magyarellenes köreinek megnyilvánulásaihoz adnak utólagos igazolást 
és további muníciót, továbbá kibúvókat kínálnak a nyugati hatalmaknak a kisebbségi 
jogokért nem elég eréllyel kiálló politikájukhoz. A közös nemzeti érdek, a valódi és nem 
csupán deklarált külpolitikai egyetértés nevében kérem Önt és kormányát, hogy közö
sen, egy hangon beszéljünk a magyar külpolitika legfontosabb kérdéseiben."

Ezt követően az újságcikkben rámutattam, hogy „1991. októberében csak a kisebbsé
gekre vonatkozó cikkely magyar igénye miatt nem került aláírásra a m ár letárgyalt 
csehszlovák-magyar szerződés," majd utaltam „a kapcsolatbővítésre, a kommunista 
korszakban bezárt határátkelők újra megnyitására, tankönyvegyeztetésre, kisebbségi 
vegyesbizottságra, bankkapcsolatokra, stb. tett magyar javaslatok tucatjai"-ra. „Sajnos 
eddig Szlovákia és Románia nem sok készséget mutatott az ott élő, számos európai or
szág összlakosságát meghaladó számú magyar nemzetiségű polgár által megfogalma
zott igények teljesítésére, a kommunizmus alatt történt elnyomó és jogsértő rendelkezé
sek orvoslására, s így nehéz választás elé kerül a magyar kormány. Vagy enged a szom
szédok igényének és l'art pour Tart szerződést köt velük, teljesítve az állítólagos (nekem 
soha nem említett) nyugati elvárásokat, de roppant csalódást okozva a magyar kisebb
ségeknek és ezzel lökést ad a menekülés új hullámának, vagy ragaszkodik a kisebbség- 
védelem terén az EBEÉ-által Koppenhágában 1990-ben, s az Európa Tanács által azóta 
megfogalmazott elvekhez, de akkor a beharangozott szerződésekből nem lesz semmi."7

Elvbarátai nyomán Dunay is elmarasztalóan szólt a történelemre történő utalásokról. 
Hivatkozott cikkemben erre is kitértem: „meggyőződésem, hogy a politikusnak csak 
hasznára válik, ha ismeri a múltat, ha képes fölismerni az analóg helyzeteket és a törté
nelemből ismerős veszélyeket. Nem hinném, hogy rossz érv a világ és az autonómia 
gondolatát oly hevesen ellenző szomszédok előtt arra hivatkozni, hogy 1918 előtt a ma
gyarországi szlovákok, románok és szerbek pontosan autonómiát, nemzetiségi megyé
ket, hivatalos kétnyelvűséget, és még számos olyan intézkedést követeltek, amelyek ma 
a magyar pártok programjában szerepelnek. [...] Vagy huszonöt éve egy neves brit tör
ténész-szociológus, Hugh Trevor-Roper a politikusok hatalmi túltengésből és tudatlan
ságból fakadó arroganciájával magyarázta századunk legrosszabb döntéseit, ellenszerül 
pedig a múlt tanulmányozását ajánlotta. Tanácsai ma aktuálisabbak, mint valaha."8

Érdekes módon Dunay egyetlen szóval sem említi a magyar-ukrán szerződést, ta
lán mivel azt az egyes hazai politikusok által bírált területi klauzulával együtt az MDF-
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vezette kormánytöbbség ratifikálta 1993-ban, s így téziseinek ez is ellentmond. Ebben 
a szerződésben vitathatatlanul összhangban volt az új, szomszédos középhatalommal 
minden más országot megelőzve megteremtett jó viszony és a kisebbségvédelem, a 
Kárpátalján élő magyar közösség politikai helyzetének jelentős megjavítása.9 A néme
tek és a lengyelek szomszédi szerződéseiből átvett „területi klauzula" a „rejtett", „lel
ki" irredentizmus vádját, és a határkérdés úgymond „lebegtetését" is cáfolja. A ratifi
káció körül kibontakozott vita azzal kezdődött, hogy az Országgyűlés külügyi bizott
ságában az akkori elnök, Horn Gyula 1992-ben kifogásolta a határgarancia megadását, 
ezután indult meg Csurka István és néhány híve részéről a szerződés elleni felelőtlen 
és káros kampány. Akik azonban erre alapozva vádolták a kormányt, vagy az MDF-et 
nacionalizmussal, azok szándékosan figyelmen kívül hagyták, hogy éppen az ukrán 
szerződés vitája volt az utolsó csepp a pohárban, ami Csurka és néhány társa MDF-ből 
történő kizárásához vezetett.

Az Antall-kormány által megkötött kétoldalú szerződések, kivált az ukrán, a szlo
vén és a horvát, már eleve cáfolják azt a beállítást, hogy az ún. külpolitikai prioritáso
kon belül az első ciklusban a határontúli magyarok ügye „szuperprioritás" volt.10 
A magam részéről mindig következetesen azt a meggyőződést képviseltem, hogy a 
magyar külpolitika három fő iránya egyenrangú, bármelyik kiemelése hiba.11 E kér
désben nem állt messze tőlem az MSZP egyik vezető külpolitika szakértője, az ugyan
csak történész Balogh András.12

Kiss és Dunay is foglalkozik a külpolitika szerkezeti kérdéseivel, bár nem érintik az 
egykori Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma és az alája tartozó keres
kedelmi kirendeltségek sok vitát kiváltó ügyét, vagy annak új megjelenési formáját, az 
EU-kapcsolatok váltakozó minisztériumi besorolását. Nem tudom, milyen forrás vagy 
információ alapján állítják, hogy az 1990-ben létrehozott Határontúli Magyarok Hiva
tala valamiféle második külügyminisztérium, illetve a kompetenciája alá tartozó 
ügyekben a tárcától független intézmény volt. Állíthatom, hogy akkor is, amikor for
mailag a Miniszterelnökség alá volt rendelve, s akkor is, amikor a Külügyminiszté
riumhoz tartozott, teljes összhang volt a miniszter és az utóbbit vezető államtitkár kö
zött, a miniszterelnök pedig egyik intézmény operatív működésébe sem szólt bele, mi
közben természetesen -  alkotmányos berendezkedésünkből fakadóan -  politikai fel
ügyeletet gyakorolt minden kormányhivatal fölött.13 Benyomásom szerint hasonló 
volt a miniszterelnök -  külügyminiszter -  HTMH-elnök (illetve a felügyelő politikai ál
lamtitkár) közötti munkamegosztás 1994-1998 között, azzal a különbséggel, hogy Ko
vács László és Tabajdi Csaba személyes viszonya sokkal kevésbé volt harmonikus, 
mint az én viszonyom Entz Gézával. Az Orbán-Martonyi-Németh-Szabó Tibor vi
szony tekintetében -  legalábbis Washingtonból nézve -  ismét az Antall-kormányra jel
lemző korrekt, feszültségmentes munkamegosztást érzékeltem. Dunay e téren megint 
elveti a sulykot és rágalomnak is minősíthető súlyos vádakat fogalmaz meg.14
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Végül ami a Külügyminisztérium személyi összetételét illeti, aki ismerte az 1990 
előtti gárdát, az jól képzett szakértők mellett az elvtelen opportunisták, hízelgők, sef- 
telők és alkoholisták nagy számáról is tudott. Ezek egy része a változásokat megérez- 
ve önként távozott. A kormány iránti elvárható politikai lojalitás hiánya 1990 végén 
kezdett megmutatkozni egyeseknél, néhány vezető diplomata pedig az 1991-es 
moszkvai puccs hírére eltűnt, szinte illegalitásba vonult. Ez, valamint felhatalmazás és 
egyeztetés nélküli utazások álltak az 1991. végi vezetői személycserék mögött. Ezzel 
együtt sokan tanúsíthatják, hogy 1994. nyaráig nem az előélet, hanem a rátermettség és 
a teljesítmény volt személyzeti politikánk vezérelve. Antall József célja a pártsemleges 
köztisztviselői apparátus megteremtése volt, ezt az 1994-es kormányváltozás akasztot
ta meg és tette úzussá a politikai indíttatású személycseréket, „tisztogatásokat."

A Nyugat és a közép-európai stabilitás

A rendszerváltozásokat övező nyugati lelkendezés másnapján megjelentek a félelmek, 
hogy a történelem vége helyett a kommunista uralom alól felszabadult országokban új
ra kezdődik a befagyasztott történelem, kiújulnak a két háború közti területi és nemzeti 
ellentétek. A másik félelem az újraegyesült Németországgal volt kapcsolatos: nagysága 
és gazdasági ereje felboríthatja az európai erőviszonyokat és egykori gazdasági-politikai 
érdekszférája is újjászülethet. Magyarországra -  történelme folytán -  mindkét félelem 
kapcsán jelentős figyelem irányult. Az 1991 nyarán kibontakozó délszláv válság fölerő
sítette ezeket a félelmeket és a magyar politikával kapcsolatos aggodalmakat. Magyaror
szág azonban a délszláv térségre elrendelt embargó következetes betartásával, a válság 
során tanúsított visszafogott, de véleményét határozottan megfogalmazó magatartásával 
és a NATO vezetésével kialakított bizalmi viszonyával teljes mértékben eloszlatta az ag
gályokat. Ennek jele volt, hogy 1993/94 fordulóján, amikor az Egyesült Államok magá
évá tette a NATO kibővítésének elvét, Lengyelország és Csehország mellett a földrajzi
lag a szövetséggel nem is határos Magyarország volt a harmadik jelölt.15

Ekkoriban már folytak a Balladur-terunek is nevezett európai stabilitási egyezmény előké
születei. Az akkori francia miniszterelnök jól látta, hogy az európai béke és nyugalom 
egyik kulcskérdése a nemzeti kisebbségek jogainak a biztosítása. Ennek érdekében kez
detben még a „kisebb határváltozások" szükségességét is fölvetette, de európai kollégái
-  láncreakciótól és konfliktusoktól tartva -  ijedten lebeszélték erről. Magyarország -  e re
akciót előre látva -  nem a határkorrekció halvány esélyére mozdult rá, hanem kezdettől
-  a bizalmas diplomáciai tárgyalásokon is -  a magyar kisebbségek helyzetét, jogos pana
szait ismertette, és ebben a szellemben hangzott el a magyar külügyminiszter felszólalá
sa az 1994. május 26-i párizsi nyitókonferencián. Maga az 1995-ben elfogadott egyez
mény is eléggé feledésbe merült, s még inkább az induláskor kifejtett magyar álláspont,
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amely a jobbközép kormány külpolitikai végrendeletének tekinthető, de ma is aktuális 
elveket fejez ki. „A stabilitásnak, a jószomszédi viszonynak számos közép- és kelet-euró
pai ország esetében megkerülhetetlen eleme a nemzeti kisebbségek helyzetének a de
mokrácia, a kormányzottak közügyekben való részvétele, a szubszidiaritás és a decent
ralizáció elveinek maradéktalan érvényesítése alapján történő rendezése. A jelenlegi ma
gyar kormány és a közeljövőben összeülő új magyar parlamentben képviselt valameny- 
nyi politikai erő véleménye szerint nem képzelhető el a kisebbségek helyzetét érintő 
olyan egyezmény, amely megkérdezésük, részvételük nélkül születik. [...]

Három szomszédunkkal, Ukrajnával, Szlovéniával és Horvátországgal, valamint Né
metországgal államközi szerződésben biztosítottuk egymás kisebbségeinek jogait, össz
hangban az érintett kisebbségek érdekeivel és véleményével. Megkíséreltünk hasonló 
szerződéseket kötni más szomszédainkkal is, azonban eddig ennek akadálya volt az a 
tény, hogy az érintett országokban élő magyar kisebbségek helyzete -  legitim politikai 
képviselőik egybehangzó véleménye szerint -  kívánnivalókat hagy maga után, nincs 
összhangban a velük kapcsolatos nemzetközi dokumentumokban, különösen az EBEÉ 
1990-es koppenhágai dokumentumában és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
[1993. évi] 1201-es ajánlásában foglaltakkal. A holtpontról való elmozdulás érdekében 
szükség van a nemzetközi közvetítők részvételére mind a regionális, mind a kétoldalú 
tárgyalásokon és ennek a közvetítésnek a kereteit teremtheti meg a stabilitási egyez
ményben tervbe vett folyamat. [...] A konferenciát előkészítő tárgyalások során mind a 
magyar kormány, mind a szlovákiai és romániai magyar kisebbség választott politikai 
vezetői hangot adtak annak az igényüknek, hogy a jószomszédi viszonyt előmozdító ál
lamközi tárgyalásokban és a Stabilitási Egyezmény kidolgozásában vegyenek részt az 
elsődlegesen érintettek, maguk a nemzeti kisebbségek. Minthogy a dokumentum végül 
is nem talált módot ezen igény teljesítésére, a Magyar Köztársaság annak ellenére, hogy 
jogi értelemben nem ő képviseli ezen kisebbségeket, kénytelen magára vállalni, hogy a 
mai konferencián az ő érdekeiket szem előtt tartva, felhatalmazásuk alapján, állást fog
laljon az Egyezmény kialakításánál kívánatosnak ítélt eljárás tekintetében." A magyar 
felszólaláshoz csatolt értelmező nyilatkozatban megerősítettük, hogy a tervezett Egyez
mény előkészítése során kívánatosnak tartjuk az egyes országokban élő nemzeti kisebb
ségek, a stabilitás kulcselemei, bevonását, valamint hogy szükség esetén az Európai 
Unió képviselője közvetítsen az egyes kormányok és kisebbségeik között.16

Ez a konferencia újra napirendre tűzte Magyarországnak Szlovákiához és Románi
ához fűződő viszonyát. Mindkét ország külügyminisztere -  a Magyar Rádió „Világ
óra" c. műsorának adott nyilatkozatában -  elzárkózott a magyar kisebbségeknek a két
oldalú tárgyalásokba történő bevonásától, de késznek mutatkozott velük a belső 
egyeztetésre. A magyar külügyminiszter viszont megerősítette, „Lényeges az, hogy 
szülessenek olyan törvények az adott országokban -  nyilvánvalóan az érintett kisebb
ség megkérdezésével, esetleg éppen az ő javaslataik alapján - , amelyek számukra elfo

2005. tavasz-nyár 283



Folyóiratszemle

gadhatók, kielégítők, biztosítják a jövőjüket; ezzel ugyanis az ország belső stabilitását 
is biztosítják, valamint erősítik a nemzetközi stabilitást és biztonságot is." Martonyi Já
nos akkori külügyminisztériumi államtitkár ugyanitt kifejtette, hogy „a Balladur- 
kezdeményezésnek éppen az a lényege, hogy olyan országokat érint, amelyek mind
egyike tagja akar lenni az Európai Uniónak; következésképpen az Európai Unió ren
delkezik olyan ösztönző erővel, amivel ezeket az országokat a nemzetközi normákkal 
összhangban álló megállapodások kötésére rá tudja venni."17

Sajnos az ösztönzés féloldalasra sikerült, az új magyar kormány megkötötte a szer
ződés két szomszédjával, de mintegy az érintett kisebbségek feje fölött, nem ragaszkod
va azok elvárásaihoz. Dunay alig több mint egy oldalon tárgyalja a Horn-kormány kül
politikáját. Jelentős érdemének tudja be a Szlovákiával, majd a Romániával kötött szer
ződést és azt állítja, hogy ezek révén javult a két országban élő magyarok helyzete. Mi
vel a szerződések elvét csak helyeselni lehetett, ellenzéki képviselőként elvetésükkel 
nem értettem egyet, de hiányosságaik miatt támogatni sem tudtam ezeket. Beigazolód
tak a közvetlenül érintett magyar közösségek és a hazai ellenzék aggodalmai, hogy a 
szerződésekből kimaradt elemek miatt nem fognak megoldódni a magyar kisebbség 
legfontosabb problémái, miközben a világ kényelemesen azt fogja hinni, hogy most már 
minden rendben van, a „magyar kérdés" lekerült a napirendről. A szerződésekkel kap
csolatos bírálatomat itt nem kívánom megismételni, azt megtettem hivatkozott írásaim
ban. Úgy vélem, tíz évvel a két szerződés megkötése után megállapítható, hogy a szer
ződésekben foglalt szándékok, az ígéretes nemzetközi elvek (köztük az 1990-es EBEÉ- 
ajánlások és az Európa Tanács 1993/1201-es ajánlása) jó része nem valósult meg. Ami 
kedvező változás e két szomszédunknál történt, az elsősorban a magyar pártok válasz
tási sikereinek és ennek nyomán kormányzati szerepvállalásuknak köszönhető.

Az Orbán-kormány nemzetpolitikájáról Kiss helyesen -  és bíráló él nélkül -  állapít
ja meg, hogy a magyar állam érdekeinek képviselete mellett -  konzervatív elődjéhez 
hasonlóan -  a határokon átívelő egész magyar nemzet érdekében igyekezett politizál
ni. Ezt egyrészt az EU regionalizmust és a helyi közösségeket támogató elveire hivat
kozva tette, másrészt az a meggyőződés vezérelte, hogy ezzel a stabilitást mozdítja elő. 
Dunaynak nincs sok mondanivalója az Orbán-kormány első két évéről, a koszovoi vál
ság idején tanúsított magyar magatartást pedig dicséri, amiért „lojális szövetségesnek 
bizonyult, nem bonyolította a döntéshozatalt, nem állt elő méreteivel és tapasztalatai
val arányban nem álló rendezési javaslattal, [...] nem játszotta túl szerepét a szövetség
ben, [... ] többnyire defenzívába szorította a Szocialista Párt baloldalán elhelyezkedő el
lenzékieket, akik a szövetségesi szolidaritás erőteljes korlátozására hívtak fel a konflik
tusban." Ezek kiérlelt és megalapozott szavak, de a státus, avagy kedvezménytörvény 
kérdésében Dunay fogalmazásai ismét harciasán elutasítóak. Ügyet sem vetve szom
szédaink és más államok hasonló célú és jellegű törvényeire, és elferdítve a Velencei Bi
zottság inkább kedvező állásfoglalását, lényegében a szlovák és a román elutasítással
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azonosul. „A Fidesz némely felelőtlen és hanyag, felsőbbrendűségi érzetétől szabadul
ni képtelen politikusa zárójelbe tett m indennemű szakmai berzenkedést, és 
'keresztülnyomta' elképzelését." Bírálatából kijut a szocialistáknak is, amiért -  szerin
te kizárólag választási megfontolásból -  megszavazták a törvényt. Az ügy kiegyensú
lyozott, tárgyilagos összefoglalását -  beleértve a sajnálatos módon valóban létező EU- 
nyomásnak a Medgyessy-kormány által minden érzékelhető ellenállás nélkül engedő 
módosításokat -  ismét Kissnél olvashatjuk.

Nemcsak a státustörvény, hanem az egész kisebbségi kérdéskör nemzetközi fogadtatá
sát is érinti a témáról már sokat publikáló szakértő, Eger György.18 Joggal állapítja meg, 
hogy az Európa keleti felében fölbomlott három állam sorsa is igazolja a hosszú időn át -  
nemcsak a kommunista rendszerben -  a szőnyeg alá söpört kisebbségi-etnikai kérdés sú
lyát. A Szovjetunió valóban a lappangó nemzeti feszültségek tárháza volt, én azonban fel
bomlása kapcsán nem beszélnék „orosz Trianon"-ról, hiszen az új, nem-orosz államokhoz 
került mintegy 25 millió orosz aránya még mindig csak mintegy fele a magyar határokon 
kívül rekesztett magyarokénak, nemzeti tudatuk erőssége messze elmarad a magyar ki
sebbségekétől, nem utolsó sorban pedig nem szembesülnek a diszkrimináció, az 
elnemzetlenítési és elűzési kísérletek olyan tárházával, mint a magyar kisebbségek.

A tanulmány jogos megállapítása, hogy a demokrácia önmagában nem oldja meg a 
problémát. Jászira19 és Bibóra20 hivatkozva azonban hozzá kell tennünk, hogy a kisebb
ségekkel szembeni türelmetlen, jogsértő politika nem fér össze a valódi demokráciával, 
tehát az ún. „új demokráciák" egy részében jelentős „demokratikus deficit" mutatkozik. 
Nem osztom Égernek a „svájci modell" alkalmazhatatlanságáról mondott szavait, kivált 
az a fogalmazást, hogy „a magyar politikai közgondolkodást másfél száz éve mérgezi a 
»keleti-Svájc«-teória." Az igaz, hogy a Kárpát-medence jelentős részén a lakosság etni
kai-nyelvi szempontból vegyes, kevert, s itt az etnikumok elkülönülésén alapuló kanton- 
modell valóban nem alkalmazható. De vitathatatlan, hogy Svájcban éppen ez az elkülö
nülés a nemzeti jellegű konfliktusok hiányának a titka. Az országosan kisebbségnek mi
nősülő, de egy adott területen túlnyomó többségben élő nyelvi-nemzeti közösségek által 
lakott területek autonómiája nagyon jó megoldást kínál a konfliktusok elkerülésére, az 
adott közösség megmaradására és boldogulására. Az autonómia nem zárja ki, hogy a te
rületén csak kisebbségben jelen lévő többségi nemzet tagjai megfelelő jogokat élvezze
nek -  ahogy ezt Dél-Tirol és számos más nyugat-európai példa tanúsítja. Éger tanulmá
nya azután maga is bemutatja, hogyan, milyen jogi és politikai eszközökkel védik más 
államok határon túl élő rokonaikat, hogy a szomszédos országokban élő magyarság „jo
gai érvényesítéséért folytatott harcát maradéktalanul az európai normák, a nemzetközi 
jog és az állampolgárságuk szerinti ország belső jogrendje szerint vívta," s hogy megma
radásuk záloga a regionális autonómia.21

Tizenöt évvel a rendszerváltozások után meg kell állapítani, hogy illúziónak bizonyult 
az egykor széles körben osztott feltételezés, miszerint a Kárpát-medence kisebbségben

2005. tavasz-nyár 285



Folyóiratszemle

élő magyar közösségeinek helyzete a kommunizmus bukásával rövid időn belül radiká
lisan megjavul, és ha gazdasági helyzetük nem is éri el azonnal a nyugati színvonalat, 
politikai-jogi téren körükben is érvényesülni fog a nyugat-európai fölvilágosult gyakor
lat, s így jövőjük biztosítva lesz. A csalódás talán legszomorúbb, jellegzetes esetét mutat
ja be Hamberger Judit, aki könyvek és tanulmányok sorával bizonyította, hogy az egy
kori Csehszlovákia, annak utódállamai és magyar kapcsolataik kitűnő ismerője. Leg
újabb tanulmánya22 a hozzáférhető publikált források alapján igen fontos megállapításo
kat tesz, következtetéseket von le. Noha szememben nyitott kapukat dönget, de a ma
gyar külpolitika valóban nem hangsúlyozza eléggé, hogy a magyar-szlovák viszony iga
zi kulcsa Szlovákiában (és nem Budapesten) van, az ottani többség és kisebbség viszo
nyának a függvénye. Ebből következik az a megállapítása is, hogy „az illető magyar ki
sebbségről a többség annak megkérdezése vagy igényeinek figyelembevétele nélkül 
dönt."23 Pontosan ennek megváltozását szorgalmaztam 1994-es párizsi beszédemben is. 
Ugyancsak lényeges megállapítás, hogy a szlovákiai magyar kisebbség mennyire fontos 
stabilizáló szerepet tölt be a szlovák politikában, s ennek érdekében komoly áldozatokat 
vállalt, kockáztatva saját választói előtti népszerűségét. Miközben kormányzati szerep- 
vállalásával nagyban hozzájárult Szlovákiának Meciar és korábbi szélsőséges nacionalis
ta szövetségesei által erősen megtépázott nemzetközi tekintélye helyreállításához, az or
szág NATO- és EU-felvételéhez, az ellentételezés igen hiányos volt, 1998 óta a magyar 
közösség igényeit figyelmen kívül hagyó nyelvtörvény, és érdekeit súlyosan sértő köz- 
igazgatási beosztás született. Joggal írja a szerző: „Az ár és az erőfeszítés nagy, az ered
mény, a hozadék kicsi."24 Az EU kiábrándító magatartására is joggal utal a szerző.

Hamberger viszont hiányolja „a szlovák-magyar történelmi megbékélés elmaradt 
magyar gesztusai"-t. Az Antall-kormány erre számos kísérletet tett. Már konkrét szö
vegtervezetekről is tárgyaltam 1990-1991-ben Jan Carnogursky akkori miniszterelnök
kel és Pavel Demes külügyminiszterrel, illetve 1992-ben utódjával, M. Knazkoval, majd 
Moravcik csehszlovák külügyminiszterrel, későbbi szlovák miniszterelnökkel és szá
mos más politikussal, köztük a közelmúltban Szent Adalbert-díjjal kitüntetett Miklosko 
korábbi szlovák házelnökkel. Pozsonyban 1992-ben mondott nyilvános beszédemben25, 
majd szlovák lapoknak adott interjúkban elmentem odáig, ami a történelmi hitelesség 
keretébe belefér, sajnos azonban a szlovák társadalomba évtizedeken át belenevelt tév
eszmék és komplexusok miatt az álláspontok távolsága túl nagynak bizonyult.26

A magyar kormányok 1990-től következetesen támogatták azt az Európában nemrég 
még korántsem osztott tételt, hogy a Tátra alján -  ahogy Minác fogalmazott -  „egy nem
zet él," hogy a szlovákok nem csehek, és joguk van az önrendelkezésre. Szlovákia euró
pai integrációját és NATO-tagságát is támogatták az egymást váltó magyar kormányok, 
csak abban volt közöttük különbség, mennyire ragaszkodtak ahhoz, hogy ezzel párhu
zamosan a jelentős számú és arányú magyar nemzetiség jogos törekvéseit is elégítse ki a 
szlovák alkotmány és az új állam törvényhozása. Sajnálattal kell megállapítani, hogy
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sem az utóbbi cél érdekében konfliktusokat is vállaló konzervatív jellegű kormányok, 
sem a pragmatizmusban és az államközi jó viszonyban csodaszert látó szocialista-sza
baddemokrata kormányok nem érték el a közösen áhított célt, só't a státustörvény kap
csán Szlovákia valóságos nemzetközi kampányt indított Magyarország ellen, az EU tag
jává válva pedig a fiatal országban fölerősödött a magyarellenes nacionalizmus. A szlo
vák politikai erők -  szinte pártkülönbség nélkül, csak hangsúlybeli eltérésekkel -  szavak
ban szuverenitásukat és az ország területi épségét féltik, de tetteikkel, így például a min
den történeti, gazdasági és földrajzi szempontot fölrúgó közigazgatási beosztással, azt a 
gyanút támasztják alá, hogy igazi céljuk a magyar lakosság arányának különféle eszkö
zökkel történő további radikális csökkentése. Ha az ország mai területén az 1910-es 30%- 
ról mára alig 10%-ra sikerült azt levinni, akkor már nincs messze az időpont, hogy a szlo
vákiai magyarság szinte észrevehetetlen, negligálható tényezővé váljék. Ez az, amibe vi
szont sem Magyarország, sem a szlovákiai magyar közösség nem hajlandó beletörődni. 
Ez magyarázza a Magyar Koalíció Pártjának választási népszerűségét, s ez indukálja a 
kormányból történő kiszorítására, általánosságban pedig a magyar kisebbség megfélem
lítésére és megalázására irányuló ismétlődő incidenseket és szisztematikus lépéseket.

A szerző kitűnő tanulmányát meglehetősen pesszimista konklúzióval zárja: Magyaror
szág nem képes védhatalmi státust elérni, sem keményebb, sem puhább politikával nem 
tudja az alapvetően magyarellenes szlovák törekvéseket leszerelni. A MKP erős törvény
hozási pozíciója ellenére sem tud továbblépni alapvető célja felé, hogy a közösség jövőjét 
valódi önkormányzati státussal biztosítsa. Mindez azonban megkerülhetetlenül fölveti a 
külvilág, elsősorban az Európai Unió intézményes és tagállami szintű felelősségét.

Hasonló terjedelme és jóval több (köztük szép számú idegen nyelvű) hivatkozása el
lenére a Hambergerhez hasonlóan a Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok 
Központjában működő Szilágyi Imrének Magyarországnak a délszláv térséggel kapcso
latos politikáról írott tanulmánya27 csalódást okozott. Ebben korántsem a személyemet 
érintő egy-két kritikai megjegyzés vezérel. Noha a szerző a Külügyi Évkönyv dokumen
tumai mellett jócskán merített a korabeli hazai sajtóból, de nem használta a Külügymi- 
nisztériumi Tájékoztató28 gazdag válogatását, sem az Újvidéken megjelenő Magyar Szó írá
sait, és a fontosabb szereplők (köztük Antall vagy e sorok írója) egykorú vagy későbbi 
beszédeiből, interjúiból, publikációiból is alig merített. Ez különösen a zágrábi rendőrség 
számára magyar részről 1990 őszén, még a válságjelenségek kibontakozása előtt eladott 
tízezer géppisztoly körül kirobbant viták bemutatásánál volt sajnálatos mulasztás. Két
ségtelen ugyanakkor, hogy a magyar politikusoknak 1991. ősze, a horvát háború kirob
banása előtt tett kijelentéseiben nem fedezhető föl különösebb rendszer -  mivel az egész 
világot felkészületlenül érte a fegyveres konfliktusba, majd a jelentős nemzetközi tekin
téllyel bíró ország szétesésébe torkolló válság, és nem voltak erre kidolgozott válaszok. 
Alapjában véve azonban jól érzékeli a szerző, hogy a magyar kormány egyszerre igye
kezett cáfolni a magatartásával kapcsolatban Belgrádból terjesztett hamis beállításokat,
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védeni a vajdasági magyar kisebbséget, segíteni a nemzetközi közösséget a tájékozódás
ban és nem térni el jelentősen annak politikájától, végül de nem utolsó sorban pedig szo
ros baráti kapcsolatokat építeni ki a két új szomszédos országgal, Horvátországgal és 
Szlovéniával. Az előbbi esetében az 1830-as évekig visszamenő történelmi ellentéteket is 
föl kellett oldani. Több szót érdemelt volna annak jelentősége, hogy e két országgal 1992- 
től milyen fontos és gyakorlati haszonnal is járó egyezményeket (köztük számos rég be
zárt határátkelőhely újbóli megnyitása) kötöttünk.

A drámai események részletesebb bemutatását nem lenne indokolt számonkémi, de a 
Jugoszláv Néphadsereg 1991. eleji, a szocializmus elleni világméretű támadás visszafor
dításáról szóló napiparancsa, a Hexagonale 1991. júliusi, dubrovniki csúcsértekezlete, a 
Carrington-terv és annak számos magyar vonatkozása, a magyar külügyminiszternek a 
boszniai harcok kitörésének megelőzésére tett javaslatai, az AWACS-gépeknek a magyar 
légtérben kezdődő járőrözése, vagy a Milosevic-vezette Csonka-Jugoszláviával fenntar
tott sajátos és kényes kapcsolatok jobban megragadhatták volna a szerző figyelmét. Az 
olvasó eligazodását az is megnehezíti, hogy fontos események, nyilatkozások esetén hi
ányzik a dátum. Az 1999-ben fegyveres föllépéshez vezető koszovói válság is drámai 
módon érintette Magyarországot, komoly belpolitikai vitákat is kiváltva -  de erről is csak 
elnagyolt képet kapunk, az esetleges szárazföldi invázió tervének hazai fogadtatásáról 
pedig semmit. Örvendetes viszont az ún. „szegedi folyamat" mint a jugoszláviai válto
zások érdekében folytatott sikeres tevékenység kiemelése. Az is helyes törekvés, hogy a 
tanulmány a legfrissebb eseményekre, így a vajdasági magyarok elleni újabb atrocitások
ra is kitér, de nyilvánvaló, hogy a címben vállalt bonyolult és több önálló országra kiter
jedő, közel másfél évtizedet fölölelő folyamat egyetlen tanulmányban csak vázlatosan 
mutatható be. Jobb lett volna egy szűkebb periódust, vagy egyetlen relációt emelni ki.

Meghaladná e tanulmány terjedelmét, ha belebocsátkoznék abba a kérdésbe, amit Kiss 
J. László és Dunay röviden, Magyarics Tamás pedig egy teljes tanulmányban fölvet,29 ne
vezetesen, milyen módosulások indokoltak és lehetségesek a magyar külpolitikában Ma
gyarországnak (és több szomszédjának) az Európai Unió tagjává válása, illetve általában 
a 2001. utáni nemzetközi fejlemények következtében. Egy amerikai-magyar nem szakem
ber figyelemreméltó javaslatain túlmenően30 Magyarics írása teljes -  és széles körű törté
neti és szakirodalmi tájékozottsággal megalapozott -  világpolitikai keresztmetszetbe he
lyezve vizsgálja Magyarország mai és jövőbeli külpolitikai opcióit. Illúzióktól mentesen 
mutatja be a pozíciók romlását és a lehetőségek beszűkülését. A kétoldali viszonyokat is 
áttekintve végkövetkezetése az, hogy „az európai nagyhatalmak és az Egyesült Államok 
nem fog a magyar nemzeti érdekek mellett kiállni, ha az politikai konfrontációt jelent 
Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával és Szerbia-Montenegróval," de az EU intézménye
itől sem lehet érdemi kiállást várni. A kétségtelenül igen szerteágazó igényeknek megfe
lelni csak akkor lesz esély, mondja Magyariccsal együtt minden józan elemző, ha a meg
határozó politikai erők képesek és készek a folyamatos és egységes föllépésre.31
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Szerintem a magyar külpolitika formálóinak, szakértőknek, tanácsadóknak és végre
hajtóknak, valahol itt kell elkezdeniük a munkát. A hivatkozott tanulmányok tényeit és 
figyelmeztetéseit megismerve és elfogadva kell kitörni abból a helyzetből, ami azért nem 
kényszerpálya, mint volt a múlt század első fele, és nem idegen érdekek szolgálata, mint 
volt a második fele. Két erős szövetség, illetve integráció teljes jogú tagjaként az érdekek 
és szimpátiák alapján megerősíthető egy több irányba is kibővített „Visegrád," ami ké
pes lehet hatni az EU néhány, sokak által vitatott politikájára.32 Ehhez jöhetnek az alkal
mi koalíciók egyes konkrét ügyekben, s az EU-n kívüli hatalmakkal, elsősorban az Egye
sült Államokkal kialakítandó minél jobb viszony. Végül egyetlen vonatkozásban az idő 
a magyaroknak dolgozik: a stabilitás, a feszültségek redukálása megkívánja a nemzeti ki
sebbségek sérelmeinek orvoslását és jól indokolható igényeinek a teljesítését. Ennek 
szükségességére a Szlovákiában élő magyarok mártír-politikusa, Esterházy János már 
évtizedekkel ezelőtt rámutatott: „Az igazságos nemzetiségi politika sokkal nagyobb biz
tonsági koefficiens, mint sok-sok írott törvény... biztosabb minden Maginot-vonalnál, 
mert semmi sem erősíti meg egy államot jobban, midőn abban nemcsak a többségi, de a 
kisebbségi állampolgárok is teljes mértékben otthon érzik magukat.".
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Európa és a Nyugat jövó'je. Beszélgetés Ralf Dahrendorffal

(Europa und  die Z u k u n ft des Westens. Ein Gespräch m it Eord Dahrendorf. Blatter 
für deutsche u n d  in ternationale Politik, 2005. március)

A Berlini Katolikus Akadémián 2005. január 10-én dr. Maria-Luise Schneider be
szélgetett Ralf Dahrendorffal Európa jövőjéről, az európai identitásról, a jóléti 
állam helyzetéről.

Az első fontos kérdés arra vonatkozott, mit lehetne specifikusan európai identitás
nak tekinteni. Dahrendorf három pontban adta meg az identitás összetevőit: közös ér
tékek, az összetartozás érzete és az egységes politikai cselekvés. Az úgynevezett euró
pai identitás esetében mindháromról elmondható, hogy van is, meg nincs is.

Ami a közös értékeket illeti, Európa esetében a jogállamiságot és a demokráciát te
kinti ennek. Ezek viszont ma már nem Európa privilégiumai. Ezek az értékek -  leg
alábbis sokak szerint -  ma már a világ számos pontján ugyanazt jelentik, legyen szó 
Ázsiáról vagy az amerikai kontinensről. Az megint más kérdés, mennyire tekinthetők 
ezek univerzális értékeknek. Dahrendorf egyértelműen fejezi ki magát: a demokrácia 
és jogállamiság egyetemes alapértékek. Ugyanakkor megengedi, hogy ezek intézmé
nyi megvalósulása a helyi hagyományokhoz alkalmazkodva alakuljon ki, de ideológi
ai alapjukat tekintve azonosnak kell lenniük.

A szorosabb európai összetartozás érzete azt jelentené, hogy létezik egy európai dé- 
mosz, mint az összeurópai demokrácia hordozója. Dahrendorf szerint ez egyelőre biztos 
nincs így: az erős összetartozási tudat Európában még mindig a nemzetállamok sajátja.

Az egységes politikai cselekvés megítélése pedig egyre nehezebbé válik azáltal, 
hogy a politikai cselekvés különböző formáiban egyre több aktor vesz részt, és itt nem 
csak nemzetközi szervezetekről, államközösségekről van szó, hanem multinacionális 
vállalatokról is. Olyan döntések születnek, melyeket nem parlamentek vagy nemzet- 
gyűlések hoztak meg, de mégy csak nem is az egyes nagyvállalatok. A egységes poli
tikai cselekvés, de valójában bármilyen politikai cselekvés sokkal nehezebben áttekint
hetővé vált.

A demokrácia és jogállamiság értékeinek egyetemessége, valamint ezek terjesztésé
nek szándéka máris elvezet a gyakorlati politikai kérdésekhez. Dahrendorf -  párhuza
mot vonva a II. világháború előestéje és az iraki invázió között -  azon a véleményen 
van, hogy az ENSZ reformjának eredményként bizonyos körülmények lehetővé kelle
ne tenni az intervenciót nemzetközi erők számára akkor is, ha az eset a jelenlegei ter
minológiában szigorúan belpolitikai természetű. Példaként említi, hogy egy 1938-as 
németországi intervencióval megelőzhető lett volna háború, és hasonló indokok miatt 
állt ki Tony Blair iraki politikája mellett is. Az már más kérdés, hogy az azóta is siker
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