
A magyar külpolitika prioritásai egy cseh szakértő szemével
(Priority m ad’arské zahranicní politiky po roce 1989 [A magyar külpolitika 
prioritásai 1989 után], Slovanské historické studie, 2003. 29. szám)

Magyar szerző tollából talán még el sem készült az 1989 utáni magyar külpo
litika alapos áttekintése, amikor ebben a témában -  2003-ban -  a cseheknél 
a Slovanské historické Studie című folyóirat 29-es számában már nyolcvanolda

las, alapos tanulmány jelent meg. A cseh nyelvű áttekintést Priority m ad’arské zahranicní 
politiky po roce 1989 (A magyar külpolitika prioritásai 1989 után) címmel Éva Irmanová 
történész készítette, aki több éve a magyar történelmi és politikai folyamatok szakavatott, 
és objektivitásra törekvő kutatójaként tárja a csehek elé a magyar sorsfordulók kérdéseit.

A magyar külpolitika elemzése a szerző frissen megjelent, a szlovákiai magyar ki
sebbség utóbbi másfél évtizedes helyzetét taglaló kötetének első fejezete.1 Bár a közmon
dásossá vált hármas prioritás elemzésére vállalkozott, mégis túlnyomórészt a prioritások 
egyikével, a Magyarország határain kívül élő magyarság támogatásának és védelmének 
magyar politikájával foglalkozik (ennek oka feltételezhetően az, hogy a tanulmány az 
említett könyv egyik fejezeteként készült). A másik két prioritást, az integrációs politikát 
és a szomszédságpolitikával összefüggő regionális politikát éppen csak jelzi a szerző.

Tanulmányát Irmanová úgy építi fel, hogy rövid bevezetés után felvázolja a demokrá
cia és a nemzeti kisebbségek viszonyának összefüggéseit, majd általában ismerteti az 1989 
utáni magyar külpolitikának a határon túli magyar kisebbségekkel kapcsolatos jellemzőit. 
A legnagyobb teret az 1990-től színre lépő magyar kormányok magyar kisebbségek által 
meghatározott külpolitikájának szenteli úgy, hogy ebből a szempontból sorra veszi a négy 
kormányzati ciklust.

Rövid bevezetőjében jelzi, hogy a közép-európai térségben konfliktust jelentő prob
lémáról lesz szó, amelynek gyökerei a Habsburg-monarchia utolsó évtizedeinek és 
szétbomlásának folyamatában keresendők. Már „felütésében" kitér arra, hogy az utód
államok a nemzeti kisebbségeknek, a nemzeti önrendelkezésnek és a határok sérthe
tetlenségének meghatározottságában mozognak, ami behatárolja a közöttük levő vi
szonyok minőségét is. E térség szignifikáns jelensége a magyar kisebbségek, a határon 
túli magyarság megléte, amelyet a cseheknél hangsúlyozni kell (náluk ugyanis a saját 
nemzeti kisebbség problémája szinte meg sem jelenik). Hangsúlyoznia kell azt is, hogy 
ez nem csupán lokális jelentőségű probléma, nem korlátozódik a szlovák-magyar vi
szonyra, hanem széles nemzetközi jelentősége van, befolyásolja Közép-Európát és ezen 
keresztül egész Európát is. A magyar kisebbségek közép-európai és európai dimenziói
nak fontosságát tanulmányának egész vonulatában nem téveszti szem elől.

A nemzeti kisebbségek és a demokrácia kapcsolatának felvázolásában magyar
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szerzőket2 hív segítségül, így ennek a kapcsolatnak a magyarok általi értelmezését 
nyújtja a cseh olvasóknak. Hangsúlyozza azt, hogy a kettő e térségben gyakran paradox 
helyzeteket eredményez, vagy pedig a kisebbség és a többség között jelentős feszültsé
geket szül. A nemzeti identitás alapján szerveződő többség és a kisebbség közötti fe
szültségek intézményi, strukturális problémákat jelentenek. Annak megvédésére, hogy 
most a különféle nemzeti többségi társadalmak a saját magyar kisebbségük problémáját 
csupán az egyéni jogok alapján kívánják megoldani, és nem kívánják a kollektív jogo
kat megadni, felhozza a XIX. századi magyar nemesi politika (Eötvös, Kossuth, Deák) 
ugyanilyen megfontoláséi javaslatait. A nemzeti kisebbségek és a demokrácia viszo
nyának rövid taglalását azzal zárja, hogy nincs objektív kritérium, amelynek alapján 
meg lehetne különböztetni a nyelvi, vallási vagy etnikai csoport jogos követelését az 
önmeghatározásra vagy függetlenségre. A klasszikus értelemben vett demokrácia tehát, 
amely az emberi jogokat védi, nem képes választ adni az érintett nemzeti kisebbségek 
problémájára.

Egy másik fejezetben áttekinti, hogy a magyar külpolitika hogyan viszonyult a hatá
ron túli magyarokhoz 1989 előtt. Mint a két háború közötti magyar viszonyok jó ismerője3 
leszögezi, hogy a magyar társadalmi tudatban a határon túli magyarság külső hatalmi 
tényezők kényszeréből alakult társadalom. A velük való törődés imperatívusza a két há
ború közötti időszakban alakult ki, és azóta meghatározó jellemzője a magyar külpoliti
kának és a belpolitikának is. Röviden szól a revíziós magyar külpolitikai törekvésekről 
és az ezeket kísérő irredentamozgalomról. Az 1947. utáni lehetőségekről megállapítja, 
hogy a második világháború után véget ért a magyar külpolitika revizionista jellege, 
és megerősödött a határokon kívül maradt magyar kisebbségek sorsa iránti aggodalom, 
a velük való törődés érzése és szempontja. 1949 után az önálló magyar külpolitika is 
megszűnt létezni, és ezzel együtt eliminálták a nemzetiségeknek és jogaiknak a problé
máját is. A határon túli magyar kisebbségekről csak a helsinki záróokm ány aláírása után, 
1975-től kezdtek újra beszélni. Megalakult a Magyarságkutató Intézet, és Kádár János 
néhányszor -  általában sikertelenül -  fellépett a magyar kisebbségek védelmében.4

Az 1989-ig tartó időszak magyarságpolitikájának áttekintését alapvetően a Beszélő  
körüli demokratikus ellenzék szempontjainak és véleményének -  elsősorban Kis János 
cikkeinek (A nemzeti kisebbség, 1983, Társadalmi Szerződés, 1987) ismertetése segítsé
gével fogalmazza meg. Hangsúlyozza, hogy a demokratikus ellenzék a kisebbségi prob
lémákat az egyéni emberi jogok betartásának és a demokratikus intézmények kialakítá
sának a segítségével képzelte el, és a határrevízió követelését már akkor is veszélyesnek 
tartotta. Azt is kiemeli, hogy a Beszélőben megfogalmazódott: a magyar kisebbségek 
kritikus helyzetével szembehelyezkedni elsősorban erkölcsi kötelesség, ami azonban 
nemzeti stratégiát is igényel. Fontos megállapítása, hogy a politizáló demokratikus el
lenzék akkor még az egyéniek mellett kollektív jogokat igényelt a magyar kisebbségek
nek, és a cikkek szerzői leírták, hogy a kisebbségi jogok kérdése nemcsak az adott álla-
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mok belügye, hanem a nemzetközi közösség védelme alá is tartozik. Megfogalmazták 
az egyetemes magyar nemzet fogalmát, de óva intettek, hogy a magyar állam a magyar 
kisebbségek miatt beavatkozzon más államok belügyeibe.

Ezek után leszögezi, hogy a határokon túl élő magyar kisebbségek kérdése a magyar 
külpolitikának csak a kommunista rendszer 1989-es bukása után vált prioritásává, szer
ves részévé. A hivatalos magyar külpolitika 1990-től vonta be elsődleges céljai közé ezt a 
problémát. Irmanová az 1990-es évek hivatalos magyar külpolitikájának -  dicséretes ob
jektivitásra és tárgyszerűségre törekvő (bár a baloldali és liberális irodalom látványosan 
egyoldalú megállapításait néha átvevő) -  elemzésében az indításkor megállapítja azt is, 
hogy a hármas prioritás kérdésében konszenzus uralkodott, a viták mindig csak a ho
gyanról, a módszerről és a három elsődleges cél egymáshoz való viszonyáról folytak.

A folyamatok részletes taglalásában a fő szempontja az volt, hogyan jött létre a külpo
litikai hármas prioritás. A kialakult pártrendszert és a kialakuló kétpártrendszert szem 
előtt tartva sorra vette a releváns magyar pártokat abból a szempontból, hogy program
jaik alapján hogyan értelmezték a három fő külpolitikai célt, és azok egymással milyen 
belső viszonyban voltak az adott párt programjában. Mint már említettük, Irmanová 
a hármas prioritást tekintve a magyar kisebbségek védelmére és a nemzeti program 
összefüggéseire helyezi a hangsúlyt, így a pártok és a megalakuló kormányok nemzeti 
irányultságát, a nemzeti hangsúlyok érvényesítését emeli ki. Tehát számára az a fontos, 
hogy az egyes pártok hogyan értelmezték a külpolitikai feladatokat, valamint hogy az 
egymáshoz fűződő viszonyukban hogyan fejezték ki nézetkülönbségeiket. Minden re
leváns párt külpolitikai szempontjait felvázolja.

Az egyes magyar kormányok külpolitikájának áttekintésében a Medgyessy-kormá- 
nyig jutott el. Mindegyik kormány (Antall-kormány, Horn-kormány, Orbán-kormány, 
Medgyessy-kormány) valamennyi, a határon túli magyarság védelmében megtett fontos 
külpolitikai lépését (közöttük az alapszerződések aláírását és a státustörvényt, a kettős 
állampolgárság ügyét), valamint kül- és belpolitikai következményeiket ismertette és ele
mezte. Megfigyelte a magyarországi választók „váltógazdálkodási akaratát" és a külpoliti
kai prioritások belső hangsúlyeltolódásait. A hármas prioritás belső viszonyrendszerének 
felvázolásában megállapította, hogy a nemzeti jobboldali kormányok (az MDF-kormány és 
a Fidesz-kormány) a magyar kisebbségek védelmének rendelték alá a másik két elsődleges 
célt, tehát az integrációs struktúrákba való bejutást, valamint a regionális és szomszédsági 
politika javítását. Emiatt még a regionális és nemzetközi konfliktusokat, Magyarország 
kedvező nemzetközi helyzetének és megítélésének elvesztését is felvállalták.

A két jobboldali kormánnyal szemben a baloldali-liberális kormánykoalíció a prio
ritások belső viszonyrendszerét mindkét ciklusban úgy módosította, hogy a magyar 
kisebbségek védelmét alárendelte az integrációs előrehaladásnak és a szomszédsági vi
szony javításának. E módosítást a baloldali-liberális kormányok azzal indokolták, hogy 
az integrációs folyamat előrehaladása és a magyar kisebbségek helyzete függ a régió
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stabilitásától, tehát a szomszédokkal való jó kapcsolatok kialakításától. A magyar ki
sebbség helyzetén a magyar kormányok úgy tudnak lényegesen javítani, ha elsősorban 
az integrációs folyamatokat és a jószomszédi kapcsolatokat támogatják, annál is inkább, 
mert az integrációs lehetőségek a határokat is fölöslegessé teszik.

Irmanová a magyar kormányok külpolitikai lépéseiben a váltógazdálkodást úgy 
mutatja be, hogy plasztikusan kirajzolódik belőle, ahogyan egymás előzőleg megho
zott, külpolitikát érintő döntéseit korrigálják. Világossá válik az a folyamat, ahogyan a 
baloldali liberális kormányok ellensúlyozzák a jobboldaliak hangsúlyos nemzeti prog
ramjait, és ahogyan rendezniük kell kifelé a magyar kisebbségekkel rendelkező, „meg
sértett" szomszédok „érzékenységét", és fordítva: a baloldali kormányoknak a magyar 
kisebbségeket „elhanyagoló" külpolitikáját hogyan rántják vissza oda, hogy a hármas 
prioritásban újra a magyarságvédő szempontok legyenek elsődlegesek.

így látva és láttatva a magyar külpolitika problémáit, az olvasó előtt világossá válhat 
az is, hogy akár a jobboldal, akár a baloldal van kormányon, a magyar külpolitikának 
rendkívül nehéz a helyzete: borotvaélen táncol, amikor a belpolitikával szorosan össze
függő külpolitikai feladatokat úgy kell ellátnia, hogy a térségben speciális, és a szomszé
dokénál jóval megterheltebb „folyó ügyeit" súlyos konfliktusok elkerülése árán kezelni 
tudja. Irmanová közvetve azt is megfogalmaztatja az olvasóval, hogy hármas prioritás 
pedig nem létezik; mindazok alapján, ahogyan bemutatja a magyar külpolitika folyama
tait és dilemmáit, megállapítható, hogy prioritás (már a fogalom lényegéből fakadóan is) 
csak egy lehet, a többit mindig az egyik mögé kell sorolni.

Hamberger Judit
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