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Kocsi László: magyar-történelem szakos tanár, népművelő;
Kozma József: matematika-fizika szakos tanár, egyetemi adjunktus, a Bolyai
Intézet Geometriai Tanszékének munkatársa, volt országgyűlési képviselő;
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A munkacsoport ülésén mások mellett meghallgattuk Baja Ferenc, Balogh András,
Földes György, Hiller István, Ormos Mária és Varga Lajos előadásait. A
munkacsoport bevonta az MSZP Kül- és Nemzetpolitikai Tagozatának tagjait is a
munkába. A programot 2013. február 8-án megvitatta az MSZP Országos
Választmánya. A Táncsics Alapítvány és a József Attila Alapítvány, valamint a
Friedrich Ebert Alapítvány rendezvényeinek résztvevői is véleményezték azt. A
program készítésében, szerkesztésében jelentős munkát végeztek európai parlamenti
szakértőink, Kenessey Tamás, Tóth-Czifra András, Kecskés István, Koppány Gergely
és Keiger Tamás.
A nemzeti program elkészítésekor számos más anyag mellett figyelembe vettük az Új
Iránytű megfelelő fejezeteit, a Policy Solutions Intézetnek a Táncsics Alapítvány
megrendelésére készített, a baloldali értékrenddel foglalkozó tanulmányát, a József
Attila Alapítvány és a Táncsics Alapítvány programjait, a már elérhető
oktatáspolitikai, foglalkoztatáspolitikai vitaanyagokat, valamint az MSZP regionális
programjait, így a Kelet-Magyarország, a Nyugat-Magyarország, a Budapest- és a DélDunántúl programokat.
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Demokrata hazafiság és európaiság
Az MSZP nemzeti programja
ÖSSZEGZÉS
A 2014-es választáson többre lesz szükség, mint egyszerű kormányváltásra.
Célunk: helyrehozni, jobbat teremteni, új korszakot nyitni. Helyreállítani a
Fidesz által szétvert nemzeti egységet, stabil alapokat teremteni hazánk és a
magyar nemzet fejlődéséhez, véghezvinni a demokratikus magyar politika
korszakváltását!
Az új korszak a szerves társadalomépítés kezdetét jelenti. Nyugodt,
nagyszabású változás megindítását, megbékélést, amely új nemzeti
összefogáshoz vezet.
A magyar szocialisták felfogása szerint a nemzet sorsközösség. Közös
történelmi, szellemi és nyelvi örökség egyrészről, másrészről a nemzet tagjainak
a jövőre irányuló közösségi vállalkozása, a szó legnemesebb értelmében. A
nemzeti összetartozás és a társadalmi igazságosság programja egymástól
elválaszthatatlan. A társadalomból kiszorult, reménytelen helyzetben élő
embertársainknak esélyt kell adni arra, hogy kitörjenek a napi szűkölködésből, a
mélyszegénységből. Legfőbb tennivalónk: négymillió szegénységben élő
honfitársunk felemelése a nemzetbe! Mint Széchenyi mondta: "A nemzet
sorába kell iktatni a népet."
A megújult MSZP megbékélést, valódi nemzeti egységet kíván teremteni. A
korszakváltással az ország- és nemzetépítés új szakaszát nyitjuk meg.





Helyreállítjuk a demokráciát, a jogállamiságot, megerősítjük
annak képviseleti és civil jellegét;
Megteremtjük a gazdasági fellendülés, az ösztönző vállalkozói és
befektetői környezet feltételeit;
Új társadalmi megegyezést hozunk létre a gazdagok, a jómódúak,
és a szolidaritásra szorulók között;
Megállítjuk a további elszegényedést, csökkentjük a társadalmi
rétegek, az egyre tehetősebbé váló gazdag kisebbség és a sokasodó,
lecsúszó szegények, a fejlett és a lemaradó térségek közötti anyagi,
szociális és oktatási-esélyegyenlőségi különbségeket;
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Hozzájárulunk a korszerű magyarságtudat kialakulásához;
Megerősítjük az Európai Unió iránti elkötelezettséget, mint az
ország számára egyetlen lehetséges nemzetközi alternatívát.
Milliók érzik azt, hogy Magyarország szabad, de igazságtalan. Az 1990-es
évek elején hazánk visszanyerte függetlenségét. A rendszerváltozás legfőbb
vívmányaként kiépült a demokratikus jogállam. A magyarországi piacgazdaság
azonban távol van a szociális piacgazdaság követelményeitől. Nem biztosít
méltó megélhetést a magyar társadalom többsége számára, ezért a
rendszerváltozás ma még nem nyerte el a lakosság többségének bizalmát.
A magyar társadalom fejlődése két évtized óta széttart. A gazdagok és a
szegények, a fejlődő és az elmaradott térségek közti különbségek, a 2002-2006
közötti időszakot leszámítva egyre nőnek. A társadalomban aggasztó módon
felerősödött az önzés, a kizárólagos egyéni érvényesülés, a szegényekkel, a
leszakadókkal szembeni ellenérzés. Súlyos hiány van az emberi szolidaritásból
és a közösségi összetartozás érzéséből. Mindez gyengíti a nemzeti összetartozástudatot is. A magyar szocialisták ezért a magyar nemzetépítés kulcskérdésének
tekintik a közösségi érzés, a szolidaritás erősítését, a közösségek
szerveződésének állami támogatását. Az MSZP azt vallja, hogy társadalmi
szolidaritás nélkül nincs nemzeti összetartozás.
Az elmúlt évtizedben hazánkban a politikai, világnézeti és értékrendbeli
szembenállás olyan súlyossá vált, amely mára megakadályozza az ország
normális működését, gazdasági fejlődését, családokat, emberi kapcsolatokat
szakít szét. Egyre nő azon honfitársaink száma, akik aggódva teszik fel a
kérdést: ilyen politikai és közéleti háborúskodás közepette van-e jövője
Magyarországnak? Személy szerint van-e jövőjük? A Budapest és vidék, a
város és falu, az idős és fiatal, a magyar és magyarországi roma, a keresztény és
nem keresztény jobboldal által erőltetett szembeállítása helyett az MSZP a
társadalmi szolidaritás erősítéséért, a kölcsönös felelősségvállalásért, a
megbékélésért munkálkodik. Mi magyar szocialisták hisszük, akarjuk és
teszünk azért, hogy Magyarországnak legyen jövője!
Az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és a roma-ellenesség megmételyezi a
magyar társadalom lelkét és tudatát. A gyűlölet kiküszöbölése nem csak
rendőrségi, sokkal inkább politikai ügy, erkölcsi és nevelési kérdés. Minden
demokratikus középpártnak kötelessége lenne elhatárolódni a szélsőséges
nézetektől, a gyűlöletbeszédtől.
Az MSZP célja, hogy normális, demokratikus, félelem nélküli közéletet
teremtsen, és ezzel valódi nemzeti összefogást hozzon létre. Mindehhez
alapvető fordulatra van szükség. Újra kell indítanunk a társadalmi párbeszédet,
az érdemi érdekegyeztetéseket a munkavállalók képviselőivel, a
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szakszervezetekkel, a munkáltatói szervezetekkel, a demokratikus politikai erők
közötti megbeszéléseket, egyeztetéseket.
Kezdeményezzük, hogy a parlamenti demokrácia kereteit kiegészítendő,
hozzuk létre az Új Nemzeti Kerekasztalt. Ennek keretében
végiggondolhatnánk Magyarország hosszú távú fejlődési irányait, nemzeti
sorskérdéseit. Az Új Nemzeti Kerekasztal megfelelő kerete lehetne a különböző
társadalmi csoportok szembenállásából, érdekütközéseiből, a kormányzati
politikákból származó XX. századi kollektív és egyéni sérelmek kibeszélésének,
a kölcsönös megértés, a kiengesztelődés és a megbékélés érdekében. Az
Új Nemzeti Kerekasztal munkájában a demokratikus parlamenti pártok
mellett a Magyar Tudományos Akadémia, a szellemi, kulturális és vallási élet
meghatározó személyiségei, a szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek, a
jelentős társadalmi támogatottsággal bíró civil szervezetek, a hazai nemzeti és
más kisebbségek képviselői, a külhoni magyarság legitim képviselői egyaránt
helyet kapnának. A Kerekasztal maga határozhatná meg, hogy mely témákat
tekint nemzeti sorkérdésnek.
Fejlődő magyar gazdaságot, munkahelyeket! Esélyt az egyéni képességek
kibontakoztatására
Nincs jólét, nincs gondoskodó állam gazdasági fejlődés nélkül. A
globalizáció körülményei között nincs gazdasági fejlődés a világversenyben
való aktív részvétel és sikeres helytállás nélkül. Márpedig hazánk is a
nemzetközi gazdasági verseny részese. Nem mehetünk szembe a világgal,
hátrányainkat mérsékelnünk kell, előnyeinket ki kell használnunk.
Magyarországnak be kell vonnia minden olyan külföldi tőkét a magyar gazdaság
fejlesztésébe, amely saját profitérdekei mellett hazánk javát is szolgálja, modern
technológiát hoz az országba, munkahelyeket teremt, és tisztességes adót fizet.
Tőkére és technikai tudásra van szükségünk, mert beruházás nélkül sem új
munkahely, sem gazdasági talpra állás, sem növekedés nincsen.
A Fidesz gazdaságpolitikája alkalmatlan az ország felemelésére. Az
MSZP végrehajtja
a versenyképesség visszaszerzéséhez
szükséges
változásokat, vállalkozásbarát környezetet teremt és új munkahelyeket hoz
létre. Mindez azonban nem lehet egyetlen párt vagy kormány ajándéka. Közös
teendőnk tehát több kormányzati cikluson áthúzódó, jól megtervezett és
megszervezett nemzeti feladat.
Magyarország legyen mindannyiunké!
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Amikor esélyt teremtünk az egyéni képességek kibontakoztatására, segítő kezet
is kell nyújtanunk a lemaradóknak a felzárkózáshoz. Az MSZP azt mondja:
Magyarország legyen mindannyiunké!
A Fidesz a gazdagok és a kiváltságosak Magyarországát akarja
megteremteni és fenntartani. A Fidesz úgy tekint Magyarországra, mint saját
birtokára és eszerint is cselekszik. Társadalom- és nemzetfelfogása megosztáson
és szembefordításon alapul. A "mi és ők", a polgárok és nem polgárok, a
nemzetiek és nem nemzetiek szembeállításán, a társadalom megosztásán, a
négymillió szegénynek a nemzetből történő kirekesztésén.
Az MSZP mindannyiunk Magyarországának megteremtését tűzi ki célul.
Egy olyan közös Magyarországét, amelyet mindenki hazájának vallhat,
gazdagíthat, és annak védelmére számíthat. A magyar szocialisták
nemzetfelfogása az őszinte párbeszédre, az összefogásra, a megbékélésre, a
társadalmi és a nemzeti szolidaritás összekapcsolására épül.
Demokrata hazafiság és európaiság
A nemzet jövőjét most két Magyarország-felfogás küzdelme dönti el: a
bezárkózásé és a nyitásé. A Fidesz harsány, magamutogató és üres
nacionalizmusa nemzetközileg elszigetelte az országot. Felkeltette az európai
közösség gyanakvását, és óvatossá, sőt fásulttá tette a magyar állampolgárok
jelentős részét is. A nacionalizmussal szemben az MSZP a demokrata
hazafiság és az együttműködő európaiság esélyét kínálja.
A „nemzeti” jelzőt egyetlen párt, vagy ideológiai irányzat sem sajátíthatja
ki. Senki sem oszthatja a társadalmat „nemzetiekre” és „nemzetietlenekre”.
Illyés Gyula véleményével értünk egyet, miszerint az a magyar, aki annak
vallja magát. Az igazi nemzeti öntudat hazafiúi teljesítményben, tettekben
nyilvánul meg. Csak egy önmagában bízó, a maga értékeit ismerő és
megbecsülő nemzet lehet sikeres a globális világban, különösen a helyét kereső,
kemény történelmi kihívásokkal szembenéző Európában.
A nemzeti megbékélés jegyében az MSZP őszinte párbeszédet kezdeményez
a múltról. Elutasítja annak aktuális politikai érdekek céljára való felhasználását.
A IV. Köztársaság szakít a nemzeti hagyományokat eltorzító és a történelmet
meghamisító jobboldali politikával, annak alkotmányban rögzített tételeivel. Mi
az oszthatatlan nemzeti örökség részeként tisztelünk minden olyan
baloldali-progresszív, konzervatív, szabadelvű-liberális személyiséget,
politikai-szellemi irányzatot, akik és amelyek a mindenkori magyar nemzeti
érdekeket szolgálták. A magyar történelmi folytonosság jegyében a magyar
szocialisták a nemzeti büszkeséget erősítő hagyományokat helyezik előtérbe.
7

Magyarország a XX. században két meghatározó eseménnyel írta be nevét a
világtörténelembe, az 1956-os forradalom- és szabadságharccal, és az 198990-es békés átmenettel, a német újraegyesítéshez való hozzájárulással.
Az MSZP büszkén vállalja és ápolja nemzeti múltunk haladó történelmi
örökségét, kiemelkedő magyar teljesítményeit. Tisztelettel tekint a Rákóczi
szabadságharc, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az 1867es kiegyezés Deák Ferenc fémjelezte bölcs kompromisszumára, a XIX. századi
nemzeti liberalizmusra, az 1918-as őszirózsás forradalomra. Egyszerre
tekintjük a szellemi-kulturális örökségünk kiemelkedő részének a Nyugat című
folyóirat körének modernizáló törekvéseit és a népi írók szociográfiai
tevékenységét. A magyar baloldal sajátjának vallja a több mint egy
évszázados magyar szociáldemokrata mozgalom, az antifasiszta küzdelem
örökségét, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc miniszterelnöke
Nagy Imre és társai tevékenységét, a demokratizálást szolgáló reformerek
eredményeit. Az MSZP megbecsüléssel tekint azokra az erőfeszítésekre és
eredményekre, amelyeket Magyarország - az idegen függőség, a szovjet
megszállás ellenére - a kádári konszolidáció alatt az életszínvonal emelkedése,
a szociális biztonság, a magyar mezőgazdaság versenyképessége, az oktatás, a
kultúra, a hátrányos helyzetű emberek társadalmi felemelkedése terén, az 1968as gazdasági reform révén elért. Az MSZP büszkén vállalható politikai és
erkölcsi vívmánya a reformerek, a reformköri mozgalom tevékenysége az
1980-as évek második felében. Mindennek eredményeként hazánk élen járt
Európában a demokratikus jogállam és a piacgazdaság megteremtésében. Ez a
politika nagymértékben hozzájárult a berlini fal lebontásához, megnyitotta az
utat a német újraegyesítéshez, később az Európai Unió keleti bővítéséhez.
Enélkül nem lett volna "tárgyalásos forradalom", békés átmenet
Magyarországon.
Trianon és a Holocaust Magyarország két legnagyobb XX. századi tragédiája
volt. Elítéljük a Horthy-rendszer demokráciát, választójogot korlátozó, a
nagybirtokrendszert átmentő, szegényellenes belpolitikáját, revansista
külpolitikáját. Tragikus, óriási áldozatokat követelő nemzeti megpróbáltatásnak
tartjuk részvételünket a II. világháborúban, a magyar katonák feláldozását a
Don-kanyarban. Elítéljük a magyar zsidóság teljes jogfosztását és tömeges
legyilkolását, a cigányok koncentrációs táborokba kényszerítését és
megölését,
a nyilasterrort,
a
Szovjetunióba
kényszermunkára
elhurcoltaknak, a kitelepített németeknek okozott szenvedéseket, a Rákosirendszer társadalom- és nemzetellenes bűneit, az 1956-os forradalom és
szabadságharc külső katonai erővel való leverését és a korai Kádár-korszak
megtorlásait.
A nemzetépítés feladatai határainkon innen és túl
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A külhoni magyarságot az MSZP az egyetemes magyar nemzet részének tekinti.
Trianon traumája és következményei hazánk részéről csak aktív
magyarságpolitikával és a szomszédos országok pozitív kisebbségi
politikájával haladható meg. A magyar szocialisták joggal várják el, hogy a
szomszédos országok demokratikus politikai pártjai illetve kormányai
programjaikban,
mindennapi
politikájukban
súlyának
megfelelően
foglalkozzanak az ott élő magyar közösség ügyével, és az európai normák
szellemében folytassanak megfelelő kisebbségi politikát. Az MSZP a
leghatározottabban kiáll a magyarságpolitika azon alapelve mellett, miszerint a
külhoni magyaroknak szülőföldjükön kell méltó emberi megélhetést,
boldogulást biztosítani.
Az MSZP a magyar belpolitika küzdelmeit nem viszi határon túlra. Nem
avatkozik be sem a külhoni magyar szervezetek közötti versengésbe, sem az
egyes szervezetek belső életébe, döntéseibe. A külhoni magyar kapcsolatokban
partneri viszonyra törekszik az egyenjogúság, a be nem avatkozás és a
kölcsönös felelősség elvei alapján.
A magyar szocialisták a nemzetközi gyakorlattal összhangban fellépnek a
többség és a kisebbség megegyezésén alapuló közösségi autonómiaformák
megteremtéséért, a külhoni magyarok személyi elvű, önkormányzatiközigazgatási és területi autonómiájáért.
Az MSZP ismét átláthatóvá teszi és az érintettek bevonásával működteti a
külhoni magyar támogatások rendszerét. A támogatáspolitikának elsősorban
az anyanyelv használatát, az óvodától egyetemig terjedő oktatást és a
kulturális-tudományos élet megerősítését kell elősegítenie. Több évtizedes
hiányt pótolva külön figyelmet kívánunk fordítani a szomszédos országok
többségi társadalmának anyanyelvükön történő megszólítására, Magyarország és
a külhoni nemzetrészek törekvéseinek, kultúrájának megismertetésére,
elsősorban az internet segítségével.
A magyar szocialisták számítanak a Nyugat-Európában és más földrészeken
élő magyarságra, tapasztalatukra, kapcsolatrendszerükre. Külön figyelmet
fordítunk a magyar nyelvet nem beszélő, de a magyarsághoz kötődő új
nemzedékre. Intézményesített kapcsolattartást alakítunk ki az egyre növekvő
létszámú, külföldön munkát vállaló magyar honfitársainkkal is.
A hazai kisebbségi kérdés a nemzetpolitika része
Az MSZP a magyar politikai nemzet részének tekinti a magyarországi
kisebbségeket. Elismeri a magyar kulturális nemzethez való tartozásukat is,
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amely egyéni vállaláson alapul. Folyamatos párbeszédet folytat a kisebbségek
képviselőivel, bevonja őket a közösségüket érintő döntésekbe. A nemzeti
kisebbségekkel
együttműködve
kiszámítható
és
fenntartható
kisebbségi támogatási rendszert alakít ki, amelynek középpontjában
az anyanyelvű oktatás, a kultúra és a hitélet támogatása áll. Az MSZP a
legfőbb célnak a kisebbségi nyelv elsajátításának és hasznossá tételének
elősegítését, a felgyorsult nyelvi-identitási beolvadás csökkentését, illetve
megállítását tekinti. Az MSZP szorgalmazza, hogy a nemzeti
kisebbségek legyenek saját intézményeik gazdái, kiteljesítve ezzel a kulturális
autonómiát. A magyar szocialisták érdemben szeretnék erősíteni a hazai
nemzetiségek megbecsülését, kisebbségi illetve kettős kötődésük tiszteletét a
többségi társadalom részéről.
A magyarországi romák társadalmi integrációja sorskérdés!
A magyarországi romák minél nagyobb részének integrációja, beilleszkedése a
tanulás, a munka világába, az ország jövőjének, stabilitásának és belső
békéjének kulcskérdése. Ha a romakérdést nem kezeljük súlyának megfelelően,
olyan szociális és etnikai konfliktusok robbanhatnak ki, amelyek Magyarország
működését fenntarthatatlanná teszik. Ezzel nemcsak őszintén szembe kell
nézzünk, hanem cselekednünk is kell, ha el akarunk kerülni egy újabb nemzeti
megrázkódtatást. A romák helyzete komplex programokkal, az oktatási,
a foglalkoztatási,
az egészségügyi és
a szociális
rendszerek összehangolásával, megfelelő átalakításával javítható tartósan.
A magyar többségnek és a magyarországi roma kisebbségnek egyaránt
megvannak a maga feladatai a társadalmi befogadásban és a beilleszkedésben. A
felelősség kölcsönös, de nem egyenlő mértékű. A nagyobb gazdasági-,
társadalmi-, politikai erővel bíró többségi társadalom felelőssége sokkal
nagyobb abban, hogy azok a roma honfitársaink, akik a tanulás terén, a munka
világában kívánnak boldogulni valódi esélyt kapjanak. A társadalmi együttélés,
a törvények betartása, a munkával való hozzájárulás a közösség gyarapításához
egyetemes kötelessége valamennyi polgárnak, többségi magyarnak,
magyarországi romának egyaránt.
Hazánk uniós tagsága lehetőség és felelősség is!
Hazánk uniós tagsága egyidejűleg lehetőség és felelősség. A lehetőséggel
csak akkor élhetünk, ha érdekeinkért határozottan kiállunk, és eközben készek
vagyunk a kölcsönösen előnyös együttműködésre is. Magyarországot
megváltoztathatatlan földrajzi helyzete, ezeréves múltja és jövője is Európához
köti. Sorsunk összefonódik az európai nemzetek sorsával. Ezt a
jövőt fenyegeti a Fidesz elzárkózó, sőt egyenesen Európai Unió-ellenes
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politikája. Ha ez folytatódik, Magyarország elkerülhetetlenül ismét zsákutcába
jut.
Az európai civilizáció alapértékeit, a demokráciát, a jogállamot, a
jogbiztonságot, a szólás- és sajtószabadságot, a félelem nélküli életet, a
közvagyon közösségi érdekű felhasználását, a tanuláshoz és tudáshoz való jogot
nem az Unió, hanem a jelenlegi magyar kormány sérti meg napról napra.
Magyarországot nem az Európai Unió gyarmatosítja, hazánkban belső
gyarmatosítás folyik. Az Orbán-kormány meglopja a nemzeti közösség
vagyonát, a magyar földet, a legnagyobbak kivételével megkárosítja a
társadalom valamennyi rétegét, feléli a közös erőfeszítéssel felhalmozott, a jövő
nemzedékek boldogulását elősegítő tartalékokat. Orbán Viktor országlása több
millió magyart kiszolgáltatott, alávetett, gyarmati létbe taszított.
Az MSZP egyértelműen elkötelezett Magyarország uniós tagsága mellett,
mert tagságunk az ország és a magyarság érdekét szolgálja. Tevékeny részt
kívánunk vállalni ezért az Európai Unió előtt álló kihívások megoldásában, az
Unió mély és átfogó válságának leküzdésében. Egyszerre szükséges érdemben
javítanunk az Unió és benne hazánk globális versenyképességét, átalakítanunk
az európai szociális modellt, megőrizve annak alapvető értékeit. Hazánk
alapvetően érdekelt az unió tagállamainak minél szorosabb együttműködésében,
a nemrég életbe lépett gazdasági kormányzás sikerességében, a formálódó
pénzügyi unió megvalósulásában és a nemzetállamok föderális integrációjában.
Ennek során szükség van a fokozott közösségi együttműködés, és a
nemzetállami érdekek érvényesítése közötti egyensúly biztosítására. Kiemelten
fontos, hogy a jövőben az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek
érdemben ellenőrizhessék az Európai Bizottság, a Tanács, és más uniós
intézmények működését. Új módszerek kellenek az eltérő helyzetű
országcsoportok közötti ellentétek kezelésére, a felzárkózásra törekvő országok,
köztük hazánk erőfeszítéseinek fokozott uniós támogatására, a szolidaritás, az
Unió egységének fenntartása érdekében.
Az Európai Unió intézményeiben határozottan kiállunk a magyarság
érdekei mellett. Összhangot kívánunk teremteni az uniós közösségi
követelmények és a sajátos nemzeti érdekeink között. A magyar érdekeket nem
szolgálja sem a hajbókolás, a megfelelési kényszer, sem az értelmetlen
kötekedés, partnereink folyamatos becsmérlése. Jelszavunk: Európában a
magyar érdekekért, itthon az európai értékekért!
***
A nemzetpolitika a magyar nemzet jövőjéről szóló gondolkodás és politikai
gyakorlat. Nemzetpolitikán a magyar politikai és kulturális nemzet
11

sorskérdéseire, stratégiai kihívásaira adandó válaszokat, megoldási
módozatokat értjük. A nemzetpolitikának éppen úgy a része a külhoni
magyarokkal kapcsolatos magyarságpolitika, a hazai kisebbségeket érintő
politika, mint a magyarságtudat ápolása, nemzeti önazonosságunk formálása is.
Az MSZP tizenkét olyan létfontosságú feladatot sorol a "nemzeti
sorskérdések" közé, amelyeknek a megoldása széles társadalmi, nemzeti
összefogást, több kormányzati cikluson át megvalósítandó stratégiát kíván.
Elkerülhetetlen ezért a politikai erők minimális egyetértése:
1. a szegénység elleni küzdelem,
2. a társadalmi-szociális esélyegyenlőtlenségek csökkentése,
3. Magyarország európai felzárkóztatása, modernizációs irányainak
meghatározása,
4. a romák társadalmi integrációja, a többségi magyar társadalom és a
magyarországi romák együttélésének fenntarthatóvá tétele,
5. a közbeszéd gyűlölettartalmának csökkentése, a szélsőségek elleni
fellépés,
6. a népességfogyás ellensúlyozása, a család, mint alapvető emberi
közösség erősítése,
7. a lakosság egészségi állapotának javítása,
8. a magyar humántőke, a kutatás-fejlesztés, az innováció kiemelt
kezelése, az oktatás korszerűsítése,
9. a nemzeti kultúra, a magyar nyelv ápolása,
10. a magyar falu felemelése, az ország hátrányos helyzetű
térségeinek fokozott fejlesztése,
11. az Európai Unióban történő hatékony nemzeti érdekérvényesítés,
12. a külhoni magyarság hatékony támogatása terén.
A XXI. századi magyarságtudat kívánatos irányait a magyar szocialisták a
demokrata hazafiság 12 pontjában fogalmazzák meg:
1. A magyar nemzethez, mint sorsközösséghez való tartozás személyes
vállaláson és a közösségi szolidaritáson alapul.
2. A nemzethez való tartozásunk lényege a közösség felemelkedését
szolgáló egyéni és csoportos teljesítmény. A sikeres egyéni teljesítmények
és a közös boldogulás válik a nemzeti összetartozást megerősítő közös
élménnyé.
3. Nemzeti összetartozás nincs társadalmi szolidaritás nélkül. A szűkösen
élők, a szegények, a leszakadó térségben élők helyzetének érdemi javítása
nélkül nem létezhet nemzeti közösség.
4. Felelősek vagyunk az itthoni és a külhoni magyarság szellemi, kulturális
együvé tartozásának erősítéséért. Felelősek vagyunk annak elősegítéséért,
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hogy lehetőség szerint minden magyarnak szülőföldjén legyen
megélhetése, méltó emberi élete!
5. Alakítsunk ki türelmes, kirekesztéstől mentes, kisebbségbarát társadalmi
közhangulatot!
6. Tiszteljük a magyar történelmi teljesítményt, de a múlt sérelmei helyett
összpontosítsunk a jelenre és a jövőre!
7. Építsünk saját képességeinkre, értékeinkre! A jövő Magyarországa legyen
az önmagukban és egymásban bízó, önmagukat és egymást megbecsülő,
optimista szemléletű emberek közössége.
8. Tegyük hazafiságunk szerves részévé természeti és épített környezetünk
védelmét!
9. Más népek tiszteletére alapozva keressünk szövetségeseket a világban!
10. Nemzeti érdekünk a közép-európai sorsközösség tudatosítása és
erősítése.
11. Az Európai Unió közösségének tagjaként a nemzet jövőjéért dolgozzunk.
Nincs hazafiság európaiság nélkül, amiként nem lehet hiteles európaiság
hazafiság nélkül.
12. A humanizmus elve alapján legyünk nyitottak az emberiség iránt.
Magyarságban, Európában, emberiségben gondolkodjunk és ekként
cselekedjünk!
***
A XXI. század elején változatlanul időszerű Ady Endre kérdése: mit ér az
ember, ha magyar? Mi szocialisták azt valljuk: ugyanannyit ér, mint
bármely más nemzet fia, de a legtöbbet annak, aki magyarnak vallja
önmagát.
***
Minden magyarnak a szülőföldjén legyen méltó megélhetése!
Ápoljuk és gazdagítsuk a magyar nemzeti közösség értékeit, hagyományait!
Legyünk büszkék rájuk!
A mindennapokban mutassuk ki szolidaritásunkat és nemzeti
összetartozásunkat!
Tegyünk meg mindent, hogy minden magyar előtt megnyíljon a
szülőföldjén való méltó megélhetés lehetősége!
***
Magyarország legyen mindannyiunké!
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A magyar szocialisták
kezdeményezései
1. Az MSZP vállalásai a magyarságtudat megerősítése érdekében
 Új Nemzeti Kerekasztal összehívását kezdeményezzük a tartós nemzeti
párbeszéd elindítására, a hosszú távú nemzeti sorskérdések
megvitatására. Javasoljuk, hogy ebben a demokratikus parlamenti pártok
mellett a Magyar Tudományos Akadémia, a szellemi, kulturális és vallási
élet meghatározó személységei, a jelentős társadalmi támogatottsággal
bíró civil szervezetek, valamint a magyarországi nemzeti és más
kisebbségek képviselői, a külhoni magyarság legitim szervezetei is
kapjanak helyet. A Kerekasztal maga határozhatná meg, hogy mely
témákat tekint nemzeti sorkérdésnek.
 Célunk, hogy az Alaptörvény módosítása során érvényesítsük a
demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok alapvető európai értékeit,
illetve a preambulum és az Alaptörvény egész szövege kiegyensúlyozott
módon az egész nemzet értékrendjét tükrözze.
 Megalapítjuk a "Harmadik Évezred" Intézetet az ország előtt álló
stratégiai kihívások tudományos kutatása és a politikai döntések
előkészítése céljából.
 Létrehozzuk a Magyar Országkép Tanácsot, az országkép és a
nemzetkép külföldi és hazai alakítására, amelyet a Magyar Országgyűlés
nevezne ki és felügyelne.
 Megalapítjuk a "Hosszú XX. század” múzeumát, amely keretbe
foglalja a kiegyezés utáni korszakot, az I. világháborút, Trianont, a
Horthy-korszakot, a Holocaustot, és a II. világháborút, a Rákosi
diktatúrát, az 1956-os forradalmat és leverését, a Kádár korszakot és a
rendszerváltozást.
 Megalapítjuk az Egyetemes Magyar Értékek múzeumát, , hogy
bemutassa a Trianon által szétszakított országrészek, nemzetrészek
kulturális, irodalmi, gazdasági szerepét a történelmi Magyarország
keretében, valamint a magyar és az egyetemes kultúra, a tudomány és a
sport gazdagodását ezen nemzetrészek révén. Az értéktár bemutatná a
nyugati emigráció kulturális örökségét egyaránt.
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 Javasoljuk, hogy a 'Fedezzük fel Magyarországot' sorozat mintájára
induljon szociográfiai sorozat a jelenkori magyar társadalmi valóság
feltárására.
 Javasoljuk, hogy minden történelemtanárnak juttassuk el a
Magyarország története 24 kötetes sorozatát, a Kossuth Kiadó
kiadványát.
 Fejlesztési programok kidolgozását kezdeményezzük a településeken,
a kistérségekben és a régiókban, hogy alulról építkező mozgalommá,
össztársadalmi üggyé tegyük Magyarország fejlesztését, az uniós források
hatékony, bölcs felhasználását.
 A Digitális Nemzet programjának keretében minden iskolai tanulónak
hordozható számítógépet és ingyenes internet-hozzáférést biztosítunk,
uniós források bevonásával.
 Célunk, hogy megóvjuk az ifjúságot az embertelen, gyűlöletkeltő
eszmék hatásától. A Nemzeti Alaptantervet mentesítjük a kirekesztő,
antiszemita személyiségektől (Prohászka Ottokár, Wass Albert, Nyírő
József).
 Javasoljuk, hogy a Megyeri hidat Nagy Imréről vagy Bartók Béláról
nevezzék el.
 Kezdeményezzük, hogy Magyarországon az euró bevezetésekor a
Lánchíd, József Attila illetve Bartók Béla arcképe jelenjen meg az
euró-pénzérméken.

2. Az MSZP vállalásai a külhoni magyarság érdekében
 Hosszú távú kárpát-medencei stratégiát kezdeményezünk hazai és
külhoni magyar szakértők bevonásával, amely javaslatot tenne egy tízéves
kárpát-medencei fejlesztési programra.
 Támogatjuk az óvodától az egyetemig terjedő anyanyelvű oktatást,
amely kulcsfontosságú a közösségek nemzeti identitásának megőrzése
érdekében. Minden magyarok lakta településen meg kellene őriznünk az
óvodákat és az elemi iskolákat! A középfokú oktatás szintjén térségi
közoktatási iskolaközpontok kialakítására van szükség.
 Támogatjuk azt, hogy a térségi iskolaközpontok működőképessége
érdekében ezen tanintézeteket
bentlakásos kollégiumokkal,
iskolabuszokkal lássuk el. Olyan ösztöndíjrendszert kívánunk
kialakítani, amely a magyar anyanyelvű beiskolázást segíti.
 Szorgalmazzuk az oktatás területén az információs és kommunikációs
technológiákon alapuló magyar közoktatást, valamint a kulturális és
történelmi örökség elektronikus formában való gyűjtését, tárolását és
ismertetését.
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 Szorgalmazzuk a minőségbiztosítás kiterjesztését, az iskolai teljesítményt
és a tanárok munkáját mérhetővé tevő magyarországi iskolai
kompetenciamérések megjelenését a külhoni magyar középiskolákban is.
 Szükségesnek tartjuk a szórványközpontok, oktatási intézmények és
kollégiumok további fejlesztését és hálózatba kapcsolását.
 Támogatjuk a magyar nyelvű internetes kommunikáció fejlesztését és
minél szélesebb körben való terjesztését. Fontosnak tartjuk, hogy a
magyar közösségekről szóló tájékoztatók és szolgáltatások két nyelven
jelenjenek meg, hozzájárulva a többségi társadalom és a magyar
közösségek közötti kapcsolatok fejlesztéséhez is.
 Elősegítjük a magyarországi tanári továbbképzési rendszer, a
tehetségpont-rendszerének kivitelét a külhoni magyar oktatásba. Hozzá
kívánunk járulni a hazai középiskoláknak megfelelő idegennyelv-tanulás
feltételeinek megteremtéséhez.
 Újjáalakítjuk, átláthatóvá, igazságossá tesszük a Nemzeti Jelentőségű
Intézmények támogatásait, a külhoni szakmai szervezetekkel közösen
kialakítjuk ezen intézmények értékelési rendszerét.
 Az MSZP támogatja a nemzeti közösségek tulajdonában és kezelésében
levő művelődési hálózat, igény szerint nyelvi és jogvédő irodák
fejlesztését, az erre irányuló kezdeményezéseket, többek közt a Magyar
Ház-láncolat, a tájházak, a teleházak, a térségi oktatási és kulturális
intézmények és civil információs központok kialakítását.
 Támogatjuk a külhoni magyar tudományos kutatást, és javítjuk az
európai uniós forrásokhoz való hozzáférés esélyeit a külhoni magyar
kutatók számára. Előttük is nyitottá kívánjuk tenni az OTKA és más
magyarországi tudományos pályázatokat.
 Támogatjuk a hivatásos művészeti intézményeket, a magyar
könyvkiadás és folyóiratok finanszírozását, a községi könyvtárakat és
javítjuk a művelődési házak működési feltételeit.
 Az MSZP kezdeményezi, hogy a vegyes népességű településeken a
magyar nyelv a hivatalos nyelvhasználaton túl egyenrangúan legyen
jelen a kereskedelemben és a gazdaságban is.
 Az MSZP nagyra értékeli a külhoni magyar egyházak erkölcsi, oktatóinevelői szerepét a közéletben, ezért együttműködésre törekszik ezen
intézményekkel.
 Érdemi segítséget nyújtunk a különböző országok települései, így a
testvérfalvak,
testvérvárosok,
testvérmegyék
közötti
kapcsolattartáshoz és azok továbbfejlesztéséhez.
 A schengeni vízum kibocsátásához szükséges garancialevelek ügyében
felszámoljuk a Fidesz által kialakított kárpátaljai rendszert, több mint
huszonötezer ember hátrányos megkülönböztetését.
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 Az MSZP egyetért a Magyar Állandó Értekezlet, a Kárpát-medencei
Magyar Képviselők Fóruma, a Diaszpóra Tanács és a Magyar
Ifjúsági Konferencia munkájának folytatásával, azok hatékonyabbá
tételét szorgalmazza.
 A Magyar Ifjúsági Konferencia hatékony működtetése céljából
szakbizottsági rendszert hozunk létre, hogy a fiatal képviselőket is
bekapcsoljuk a MÁÉRT szakértői bizottságainak munkájába.
 Újraindítjuk a közös kormányülések gyakorlatát, Ausztria,
Horvátország, Szlovénia, Románia vonatkozásában és kiterjesztjük ezt
a gyakorlatot Szerbiára, Szlovákiára és Ukrajnára is.
 Tanácskozásokat és találkozókat kezdeményezünk „Magyarország
2020” címen, a kilencvenes években működő "Magyarország 2000"
konferencia-sorozat mintájára. Ennek keretében hasznosítsuk a világ
különböző országaiban élő ismert magyarok tapasztalatait, szakértelmét és
kapcsolatrendszerét a Kárpát-medence politikai- gazdasági fejlődése
érdekében.
 Folytatjuk a Nemzetpolitikai Szakértői Kerekasztal munkáját, amelybe
minden külhoni régió egy-egy szakértőjét kértük fel.
 Az MSZP újra megszervezi az Európai Ifjúsági Akadémiát, amely a
külhoni magyar fiatal politikusok, szakértők évenkénti szakmai-politikai
képzését szolgálja.
 Átalakítjuk a Bethlen Gábor Alap döntéshozatali rendszerét,
demokratikus módon ismét bevonjuk a külhoni magyar szakértőket a
döntések előkészítésébe, a döntéshozatalba. Szorgalmazzuk, hogy a
támogatási keretösszeg 95%-ban legyen megpályázható nyílt pályázati
keret formájában.
 Továbbfejlesztjük a Kárpát Régió Üzleti Hálózatot a hazai
vállalkozások külhoni magyar területekre történő befektetésének segítése
érdekében.
 Az újonnan létrejövő Miniszterelnöki Hivatal keretében, vagy tárca
nélküli miniszter felügyelete alatt önálló, a külhoni magyarsággal
foglalkozó szakigazgatási szervet hozunk létre.

3. Az MSZP vállalásai a magyarországi nemzeti kisebbségekkel, a
romákkal kapcsolatosan
 Érdemivé tesszük a Nemzetiségek Fórumának munkáját, amely az
érintettekkel közösen lehetőséget nyújt a magyarországi kisebbségi
politika stratégiai kérdéseinek megvitatására.
 Biztosítani kívánjuk a kisebbségek érdemi részvételét a nemzetiségi
támogatások elosztásáról szóló döntésekben.
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 A Miniszterelnöki Hivatal keretében önálló, a magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségekkel foglalkozó szakigazgatási szervet hozunk létre.
 Hosszú távon kiszámítható, fenntartható módon biztosítjuk a
nemzetiségi tannyelvű és a kétnyelvű oktatás finanszírozását,.
 Érvényesítjük a magyarországi nemzeti kisebbségek sajátos
szempontjait a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatakor.
 A nemzeti kisebbségek önkormányzatiságának kiteljesítéseként nyitottak
vagyunk a nemzetiségi törvény módosítására, amennyiben ezt a
nemzeti kisebbségek országos önkormányzatainak többsége igényli.
 Biztosítjuk a kisebbségi nyelven való oktatás, illetve a kisebbségi nyelv
tanítását a helyi közösség igényei szerinti ott is, ahol az oktatási
intézmény az önkormányzattól az egyházhoz került.
 A nemzetiségi és a kistelepüléseken dolgozó pedagógusok munkájának
kiemelt elismerését megjelenítjük a pedagógus életpálya-modellben.
 Ösztöndíjakkal támogatjuk a kisebbségi anyanyelvű pedagógusok
képzését.
 Nemzetiségi ösztöndíjakat alapítunk a tehetséges, többszörösen
hátrányos helyzetben élő fiatalok számára.
 Országos mentori program keretében anyagi- és előmeneteli
ösztönzőkkel kívánjuk támogatni a hátrányos helyzetű tanulók
oktatásában többletfeladatot vállaló tanárokat.
 Szorgalmazzuk az oklevelek és a diplomák kölcsönös elismerését a
kisebbségek anyaországaival kötött államközi szerződéseken keresztül.
 Kezdeményezzük, hogy a kisebbségek anyaországaival kötött
szerződésekben javítsuk, illetve teremtsük meg a televízió- és
rádióműsorok műholdas és interneten történő vételi lehetőségeit.
 Fokozottan támogatjuk a nemzeti kisebbségi szerkesztőségek
tevékenységét, illetve a kisebbségi műsorokra elkülönített műsoridő
növelését.
 A hátrányos helyzetű kistérségek korábban bevált célzott támogatásokat
nyújtunk a regionális fejlesztéspolitika keretében.
 Az MSZP a kölcsönös nyelvtanulást szolgáló diákcsere programokon
és gazdasági együttműködések formájában ösztönözni kívánja a
települési partnerkapcsolatokat.
Komplex programok a magyarországi romák társadalmi integrációjáért
 Az MSZP vállalja, hogy új középtávú kormányzati roma programot
dolgoz ki, a feladatok, a végrehajtásra vonatkozó határidők, a
költségvetési források és a felelősök megjelölésével.
 Kezdeményezzük a közmunka-rendszer gyökeres átszervezését. A
közmunkával keresett bér érje el a minimálbért, legyen elégséges a tisztes
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megélhetéshez. A közmunkások kapjanak támogatást képességeik
fejlesztéséhez, hogy idővel a munkaerőpiacon is el tudjanak helyezkedni.
Kezdeményezzük a romák társadalmi integrációja érdekében az egykori
"népi kollégiumok" mintájára, tanodaszerűen működő középiskolai
tehetséggondozó kollégiumok létrehozását a szegény sorsú többségi és
roma fiatalok számára, különös hangsúlyt fektetve a korai fejlesztésre, az
óvodai nevelésre.
Újraindítjuk és megerősítjük a közép- és felsőfokú továbbtanulást
szolgáló célzott roma ösztöndíjprogramokat, többek között a
Magyarországi Romákért Közalapítvány keretében.
Étkezési és ruhatámogatást nyújtunk az óvodai és iskolai nevelésben a
szegénység hátrányainak csökkentése érdekében.
A tehetséges roma fiatalok támogatására iskolai, középiskolai és
egyetemi előkészítő ösztöndíj és gyakornoki programokat indítunk
civil szervezetekkel, szponzorálására kész vállalkozókkal közösen, a
vállalkozásokat adókedvezményekkel ösztönözve,.
Felsőoktatási és felnőttképzési fejlesztéseket indítunk a roma lakosság
iskolázottságának és elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében
differenciáltan, a helyi sajátosságokra tekintettel.
Újraélesztjük a Gandhi Közalapítványt.
Újjászervezzük
a
roma
származású
köztisztviselők
és
közalkalmazottak foglalkoztatását szolgáló programokat.
Visszaállítjuk a „diszkriminációellenes” roma jogvédő hálózatokat.
Rendezzük a roma lapok és a Rádió C támogatását.
Biztosítjuk a fővárosi Roma Ház működési feltételeit megfelelő
ingatlanvagyon, tartós támogatási és szabályozási keretek mellett.
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PROGRAM A MAGYAR
NEMZETTUDAT
FORMÁLÁSÁRÓL, A
KISEBBSÉGEKRŐL, ÉS A
KÜLHONI MAGYAROKRÓL
I. fejezet - A nemzeti kérdés
időszerűsége és a 2014-es
választások
Az Orbán-rendszer örökségét felszámolni kívánó magyar szocialisták és a többi
demokratikus erő előtt 2014-ben a korszakváltás, a "helyrehozó forradalom"
rendkívül összetett feladata áll. Négy egyidejű cél, a helyreállítás, a
megújítás, a létrehozás és az egyensúlyteremtés lesz napirenden. A
demokráciát, a jogállamiságot helyre kell állítani. A szociális ellátórendszerek
átalakítása, fenntarthatóvá tétele nem odázható tovább. Szükséges a szociális
biztonságot erősítő új intézmények, mechanizmusok létrehozása. Végül, de nem
utolsó sorban szociális-erkölcsi valamint szellemi egyensúlyokat kellene
teremteni a magyar társdalomban. A sarkaiból kifordított-kifordult ország
normalitásra, megnyugvásra, élhető életre vágyik. A "helyrehozó forradalom"
Jürgen
Habermas,
német
A sarkaiból kifordított- kifejezés
kifordult
ország gondolkodótól ered, aki a közép-európai
térségben
lezajlott
rendszerváltozást
normalitásra,
megnyugvásra, élhető életre jellemezte így. Értelmezésében a helyrehozó
forradalom
a
társadalmi
normalitás
vágyik.
visszaállítása.
A
korszakváltás
feladatainak
megvalósítása
sziszüphoszi elszántságot igényel. Nem jelent
restaurációt, mert szinte semmilyen területen nem lehet
visszatérni a 2010 előtti politikákhoz. Az ország helyzete

A
korszakváltás
célja a IV. Magyar
Köztársaság
felépítése!
20

ugyan forradalmian drámai, a társadalom beletörődő hangulata viszont nem.
Nyilvánvalóan botorság lenne forradalmi lendülettel és ütemben végrehajtani a
korszakváltás intézkedéseit egy olyan országban, amely sokkal inkább
megnyugvásra, normális életre, konszolidációra, társadalmi békességre vágyik.
Ezért figyelemmel kell lenni az ország hangulatára, tűrőképességére.
A korszakváltás, a "helyrehozó forradalom" célja a IV. Magyar
Köztársaság felépítése, amely egyidejűleg:
 visszaállítja a demokráciát, de erősíti annak részvételi jellegét,
civil ellenőrizhetőségét és átláthatóságát;
 a jogbiztonság helyreállításával megteremti a gazdasági
növekedéshez szükséges feltételeket, az elengedhetetlenül
szükséges bizalmat a vállalkozói munkahelyteremtés és a befektetői
tevékenység ösztönzése érdekében;
 növeli a társadalmi igazságosságot, vagyis végrehajtja a
rendszerváltás szociális korrekcióját;
 megteremti a demokrata hazafiság alternatíváját a jobboldali
nacionalizmussal szemben;
 egyértelművé teszi az Európai Unió iránti elkötelezettséget,
mint az ország számára egyetlen lehetséges nemzetközi alternatívát.
A jobboldal gátlástalanul és alaptalanul ki akarja
sajátítani magának a nemzet képviseletét.
Újraértelmezné egész történelmi és kulturális
örökségünket, hogy ezzel saját önző politikai céljait
szolgálja.
Hamisan
arra hivatkozik, hogy
Magyarországon a "jobboldal" - vagyis a Fidesz - testesíti meg a "nemzeti
oldalt", szemben a "nemzetidegen" bal- és liberális oldallal.
A nemzeti jelzőt senki,
egyetlen politikai erő
sem sajátíthatja ki!

A demokratikus baloldalnak alternatívát kell nyújtania a jobboldal
nemzetfelfogására:
 A jobboldali politizálás és közbeszéd által sugallt nemzeti kontra
balliberális különbségtételt fel kell oldani, szóban és tettekkel meg kell
azt cáfolni.
 Sürgetően szükséges a mindennapi közbeszéd, a politikai és közéleti stílus
gyűlölettartalmának radikális csökkentése, a gyűlöletbeszéd kiszorítása.
 Azonosulási lehetőséget kell biztosítanunk a magyar társadalomnak, hogy
a szociális elbizonytalanodás, a középosztály egyre növekvő részének
lecsúszása, a szegénység és a mélyszegénység növekedése ne adhasson
alapot a jogos, öntudatos hazafiság helyett a korlátolt nacionalizmusra, az
idegengyűlöletre, a szegénygyűlöletre, az antiszemitizmusra és a
romaellenességre.
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 Szembe kell néznünk azzal, hogy az elmúlt 10-15 évben Magyarországon
a nacionalizmus és az idegengyűlölet elburjánzása, sőt
radikalizmusának drámai erősödése mélyebb történelmi-társadalmi
okokra, főképpen a magyar nemzettudat kóros zavaraira vezethető
vissza. Megnyilvánul benne a félperifériális ország felzárkózási,
modernizációs kudarca, a rendszerváltás gazdasági-szociális bukása, a
társadalom csalódottsága, a "rendszerváltozási fáradtság". Máig
megemésztetlen Trianon tragédiája. Feltáratlan a többségi magyar
társadalom részéről elkövetett bűnrészesség a Holocaust során, amely
ezért kizárja az egyértelmű erkölcsi felelősségvállalást is. Kibeszéletlenek
a Horthy-korszak, a Rákosi-, és a kora Kádár-korszak, illetve a
rendszerváltás során a különböző társadalmi csoportok szembenállásából,
érdekütközéséből származó kollektív és egyéni sérelmek. Hiányzik a
kölcsönös megértés és megbékélés. Nincs illúziónk: ez nem megy, nem
mehet végbe egy kormányzati ciklus alatt. De hozzá kell fognunk!
Milyen elemek képezhetik a modern magyar
nemzettudat alapját, és miként kapcsolódik össze a
demokrata
hazafiság
és
az
európaiság?
Napjainkban a történelmi múlthoz való viszony
nem jelent közös örökséget, hanem még tovább
mélyíti a törésvonalat a magyar politikai-szellemi
élet különböző csoportjai között. Nincs egyetlen
XX. századi sorsforduló sem, amelynek
megítélésében a baloldal, a jobboldal és a
liberálisok egyetértenének. Sem Trianon, sem a Horthy-korszak, sem a
Holocaust, sem a Kádár-korszak megítélésében nincs nemzeti egyetértés. Az
egymással élesen szembenálló álláspontok a tisztázás igénye nélkül ütköznek
meg. A közös múlt nemhogy összekötné, de egyre inkább megosztja a
magyarságot.
Olyan
politikai
és
szellemi életre lenne
szükség,
amelynek
egyaránt fáj Trianon és
a Holocaust, de nem a
fájdalmakból
és
a
sérelmekből
kíván
építkezni.

A nemzeti megbékélés jegyében az MSZP őszinte párbeszédet kezdeményez
a múltról. Elutasítja annak aktuális politikai érdekek céljára való felhasználását.
Olyan politikai és szellemi életre lenne szükség, amelynek egyaránt fáj
Trianon és a Holocaust, de nem a fájdalmakból és a sérelmekből kíván
építkezni. A nemzettudat alakításánál és a politikai lépéseknél mindig
figyelembe kell vennünk a huszadik század e két legnagyobb tragédiáját, de
mindenkor csupán az előrenézés szándékával.
Ha a demokrata hazafiság nem kínál alternatívát a
jobboldali, nemzeties-nacionalista, populista és a
szélsőjobboldali kirekesztő nacionalizmussal szemben,
akkor ezek a politikai erők továbbra is visszaélnek a

Demokrata,
hazafi, európai
alternatívát!
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magyar nemzettudattal és annak sérüléseivel. Nem elég csak hangsúlyoznunk,
hogy a nemzeti elkötelezettség kisajátításához, önös politikai célokra való
kihasználásához egyetlen politikai erőnek sincsen joga! A demokrata hazafiság
alternatívájának hiánya mindaddig mérgezni fogja a politikai küzdelmek
légkörét, roncsolni a szellemi élet folyamatait, a társadalom értékrendjét, amíg
megalkotására nem fordítunk elegendő figyelmet és erőt.
A baloldal, a jobboldal és a liberálisok éles szembenállása a magyar politikai és
szellemi életben, sőt az emberi kapcsolatokban is mára olyan méreteket öltött,
hogy sokszor felvetődik: képes-e a nemzet közösségi mozgósító erőként
működni a mai Magyarországon? Van-e még egyáltalán magyar nemzeti
összefogás? Olyan, a nemzet jelenét és jövőjét meghatározó célokban,
sorskérdésekben sincs a minimális egyetértés, mint
 milyen eszközökkel állítható Magyarország a fenntartható gazdasági
növekedés pályájára;
 a társadalom tagjai milyen áldozatokat vállaljanak a tartós gazdasági
fejlődésért, az ország felzárkózása érdekében;
 milyen mértékű szolidaritást vállaljanak egymással a különböző
társadalmi rétegek, a tehetős, adózó és a szolidaritásra szoruló szegények;
 hogyan működjenek az ország szociális rendszerei, milyen keretekben és
mértékben történjen az idős és nehéz helyzetben lévő polgártársainkról
való gondoskodás;
 hogyan biztosítható hazánk stabilitásának és békéjének megőrzése a
többségi magyar társadalom és a magyarországi romák együttélése;
 milyen az európai integrációban a hatékony nemzeti érdekérvényesítés;
 miként kerüljön egyensúlyba Magyarország és a külhoni magyarok
közötti viszony?
2014-ben az új kormánynak, illetve az új koalíciónak túl azon, hogy helyreállítja
a demokráciát, és fejlődési-modernizációs
Az Új Nemzeti Kerekasztal a pályára állítja az országot, el kellene érnie
különböző
társadalmi egy minimális nemzeti egyetértést,
csoportok szembenállásából, megegyezést is e nemzeti sorskérdésekben.
érdekütközéseiből,
a Mindezt úgy és akképpen - megmutatta ezt a
kormányzati
politikákból 2002-2012 közötti évtized -, hogy jobboldal
származó
XX.
századi részéről nincs, és nem is várható érdemi
kollektív és egyéni sérelmek együttműködési szándék. Ezért hosszú és
kibeszélésének
fóruma türelmes párbeszéd elindítására lesz szükség.
lehetne,
a
kölcsönös
megértés, a kiengesztelődés és Kezdeményezzük, hogy a parlamenti
demokrácia kereteit kiegészítendő, hozzuk
a megbékélés érdekében.
létre az Új Nemzeti Kerekasztalt. Ennek
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keretében végiggondolhatnánk Magyarország hosszú távú fejlődési irányait,
nemzeti sorskérdéseit. Továbbá az Új Nemzeti Kerekasztal megfelelő kerete
lehetne a különböző társadalmi csoportok szembenállásából, érdekütközéseiből,
a kormányzati politikákból származó XX. századi kollektív és egyéni sérelmek
kibeszélésének, a kölcsönös megértés, a kiengesztelődés és a megbékélés
érdekében. Az Új Nemzeti Kerekasztal munkájában a demokratikus
parlamenti pártok mellett a Magyar Tudományos Akadémia, a szellemi,
kulturális és vallási élet meghatározó személyiségei, a szakszervezetek, a
munkáltatói szervezetek, a jelentős társadalmi támogatottsággal bíró civil
szervezetek, a hazai nemzeti és más kisebbségek képviselői, a külhoni
magyarság legitim szervezetei egyaránt helyet kapnának. A Kerekasztal maga
határozhatná meg, hogy mely témákat tekint nemzeti sorkérdésnek.
A magyar nemzet egyszerre kulturális, s egyszerre politikai, ám a szomszédos
országok magyarságának tömeges állampolgárrá válásával és a szavazati jog
kiterjesztésével a politikai és a kulturális nemzet hagyományos kettéosztása
bonyolultabbá vált. Korábban a politikai nemzet az ország területén élő magyar
állampolgárok közössége volt, akik esetében egyensúlyban állnak az
állampolgári jogok és kötelezettségek. A politikai nemzetnek nem voltak tagjai
azok a külhoni magyarok, akik életvitelszerűen nem Magyarországon élnek,
alapvetően nem itt viselik szavazásuk következményeit. A magyar kulturális
nemzet tagjainak tekintettük ugyanakkor mindazokat, akik magyarnak vallják
magukat függetlenül lakóhelyüktől és állampolgárságuktól, ám a történelem a
határainkon kívülre szakította őket, illetve kényszerből vagy önkéntesen
külföldre vándoroltak ki.
Az MSZP felfogása szerint a magyar nemzet egyszerre politikai és kulturális
közösség. A politikai nemzet a Magyarország területén élő állampolgárok
közössége, akik szociális felelősséggel és szolidaritással tartoznak egymás
iránt. Ennek érdekében gyakorolják politikai jogaikat, és viselik közösen
döntésük következményeit. A nemzet ereje legfőképpen a közösség társadalmi
szolidaritásán, a szűkösen élők, a szegények, az elesettek megsegítésén, a belső
összefogáson mérhető le. A magyar állampolgárok közösségének természetes
egyenrangú és egyenjogú tagjai a Magyarországon élő kisebbségekhez tartozók.
Belső integrációjuk külön felelősség, önazonosságuk, kettős identitásuk
megőrzése nemzeti fontosságú ügyünk.
A magyar kulturális nemzet természetes részei mindazok, akik magyarnak
vallják magukat, ám a történelem a határainkon kívülre szakította őket,
kényszerből vagy önkéntesen külföldre távoztak. A kulturális nemzet a
határokon átívelő közösség, amelyet a közös nyelv, a közös kultúra, a történelmi
hagyományok és az önazonosság tudata egyesít. A hazai társadalom felelőssége,
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hogy segítse a magyar kultúra határokon inneni és túli kibontakozását, a
magyarság összetartozás tudatának erősítését, a világban élő magyarok
kapcsolattartását, és a szülőföldön való boldogulását. A közös nyelv, a kultúra és
a történelem okán minden magát magyarnak valló ember a kulturális
nemzet része, éljen bárhol a világon. A magyar állam különleges felelősséggel
tartozik a nemzet egésze, az egyetemes magyarság iránt. A Magyar Szocialista
Párt vállalja, hogy osztozik ebben a politikai, gazdasági és kulturális
felelősségben.
A Magyar Szocialista Párt értelmezésében a nemzeti
elkötelezettség a teljesítményen alapul. A nemzeti Az MSZP a
teljesítmény annak mércéje, hogy egy adott tevékenység demokrata
az ország lakosainak javát szolgálja-e, elősegíti-e hazafiság pártja.
Magyarország és a magyarság helytállását a világban. A nemzeti retorikának és
a szimbolikus cselekvésnek bár fontos szerepe lehet, de nem pótolhatja a
teljesítményt. A nemzeti önérzet nem öncélú magamutogatás, akkor sem, ha a
teljesítményalapú
nemzetfelfogás
hatékony
kommunikációjához
nélkülözhetetlenek a szimbólumok, az érzelmi azonosulást lehetővé tevő
formák.
A mai Magyarországon a nemzeti értékrendhez való viszonyban a
következő fő kategóriák különböztethetőek meg:
1. Rasszista, kirekesztő, radikális nacionalizmus. Ezt a kategóriát a
leglátványosabban a Jobbik képviseli. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
Jobbik valamennyi támogatója romaellenes, antiszemita, illetve
szélsőséges nacionalista lenne.
2. A populizmus, a szélsőséges és a mérsékeltebb nacionalizmus illetve a
patriotizmus egyszerre jellemzi a Fideszt. Általában nincs világos
elválasztó vonal a Jobbik és a Fidesz álláspontja közt, politikájuknak
számos érintkezési pontja van. Sőt, azzal, hogy a Fidesz 2006 után egyre
szélsőségesebb irányváltása miatt nem húzott egyértelmű választóvonalat
a maga és a szélsőségesek közé, szalonképessé tette, legitimálta, mi több
felbátorította a szélsőjobbot, amiért történelmi felelősség terheli.
3. A liberális szellemi-politikai felfogást a modernitás értékeinek
eltökélt képviselete, erőteljes európai és globális elkötelezettség jellemzi.
A liberális véleményformálók jelentős része egyenlőségjelet tesz a
nemzeti elkötelezettség és a nacionalizmus közé, továbbá a nemzetállamot
gyakran a globalizáció és az európai integráció legfőbb akadályozójának
tekinti.
4. Az MSZP fennállása óta birkózik azzal a problémával, hogy miként
lehetne összekötni a demokrácia, a modernizáció, az európai
integráció ügyét egy korszerű nemzettudat kimunkálásával, a nemzeti
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érdekek és értékek határozott képviseletével. Az MSZP önazonosságában
történetileg a modernizáció melletti elkötelezettség, az európaiság a
döntően hangsúlyos elem. Olykor hat az internacionalizmus erősebbgyengébb hagyománya, a Kádár-korszakban a nemzeti azonosság
háttérbe szorítottsága, az iránta tanúsított közömbösség is. Az MSZP
magatartására sokáig hatott az utódpártiság bélyegétől és a szélsőséges
nacionalizmus vádjától való félelem ellensúlyozásaként a "nyugat-európai
normák" feltétlen elfogadása és hirdetése. Jelentős hatása volt annak is,
hogy az MSZP gyakorlatias, pragmatista, sőt gyakorta technokrata
felfogása és politizálása sokszor nélkülözte az ideológiai
megközelítéseket, az elvi kérdéseket, s ritkán élt a politika érzelmi
mozgósító, szimbolikus eszközeivel, pedig a hazafias elkötelezettség
szimbolikus és érzelmi mozgósító formák nélkül sehogy, vagy csak alig
érzékelhetően jeleníthető meg.
A nemzeti kérdésnek két vonatkozása erősödött fel az utóbbi években. Egyfelől,
a rendszerváltás után akuttá vált társadalmi feszültségek és a politikai osztály
hallgatása következtében kiemelkedő problémává vált a többségi társadalom és
a magyarországi roma kisebbség közötti viszony. Másfelől, különösen az
elmúlt két évben a Fidesz nyíltan euro-szkeptikus, sőt Európa-ellenes
politizálása következtében a hazai politika mélyülő törésvonalává vált az
európai uniós tagságunkhoz való viszony is.
A többség–kisebbség viszonyát tekintve a szélsőjobbot kirekesztő, rasszista
magatartás jellemzi, amely szerint csak és kizárólag a magyar többség érdekeit
kell számításba venni. E felfogás szerint a kisebbségek, a roma és zsidó
honfitársaink is kirekesztendőek, a romákat és a szélsőjobb torz emberképétől
eltérő kisebbségeket, gettókba kellene szorítani, vagy az országból kiűzni.
A Fideszt a magyarországi romák esetében sajátos kettősség jellemzi. Néhány
képviselője szembenéz a probléma súlyával, és tenni is próbál kezeléséért, a
kormányzati többség azonban roma-ügyekben is cinkos és cinikus
szavazatszerző megfontolásból összekacsint a jobbikos felfogással.
A liberális szemlélet a különböző kisebbségek, különösen a romák kérdését
kiemelt figyelemmel kezeli. Ez a felfogás gyakran a többségi társadalmat teszi
kizárólagosan felelőssé a magyarországi romák
A felelős baloldali politika helyzetéért. Olvasatukban a magyarországi
számára egyszerre fontos a roma kisebbség szinte minden problémája a
többség és a kisebbség, többségi társadalom előítéleteinek és a részéről
mert mindkét csoport megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetésnek
számára
élhető a következménye. A liberálisok nem, vagy alig
társadalmat
kíván érintik a romák önmagukért viselt felelősségét, a
teremteni.
26

többség és kisebbség közti konfliktusokban játszott szerepét.
Önvizsgálatra lenne szükség a baloldal és a liberálisok esetében is, mivel a
szélsőjobboldal térnyeréséhez jelentős mértékben hozzájárult e két politikai erő
alapvetően téves romapolitikája 2002 és 2010 között, a nemzeti kérdések iránti
közömbössége, a 2004-es népszavazási kampányban tanúsított magatartása.
A felelős baloldali politika számára egyszerre fontos a többség és a kisebbség,
mert mindkét csoportnak nyugalmat kíván teremteni. A két oldal felelőssége
kölcsönös, de eltérő mértékű. A többségi magyar társadalom felelőssége
lényegesen nagyobb, hiszen ő rendelkezik a meghatározó anyagi eszközökkel,
politikai és médiabefolyással. Ennek megfelelően a többség viseli a nagyobb
felelősséget a magyarországi romák sikeres társadalmi integrációért, a békés
együttélésért. A kölcsönösség jegyében azonban a magyarországi roma
kisebbségnek is aktív szerepet kell vállalnia.
Az MSZP számára egyszerre fontos a magyar többség önazonosság-tudata és a
kisebbségek iránti elkötelezettség. A magyar szocialisták előtt kettős
küzdelem áll. Mindenekelőtt harcolniuk kell az etnikai alapú nacionalizmus, a
nemzeti kirekesztés, az antiszemitizmus, a romaellenesség, a rasszizmus
valamennyi megnyilvánulása ellen. Ezzel párhuzamosan elfogadhatatlan a
nemzeti érzéketlenség, a magyarság teljesítményének lebecsülése, mivel ez
állandó ürügyet szolgáltat a nacionalista hangulatkeltésre, a jobb- és a
szélsőjobboldal támadásaira.
Magyarország európai uniós tagsága
Az MSZP legyen az a politikai erő tekintetében a Jobbik teljes mértékben
Magyarországon,
amely
az elutasító, kifejezetten unióellenes. Vele
egyértelmű európai elkötelezettség összejátszva a Fidesz a belpolitikában
és a nemzeti érdekérvényesítés euro-szkeptikus, ma már nyíltan EUösszekapcsolására törekszik.
ellenes. Taktikailag kettős beszéd
jellemzi. Miközben nemzetközi színtéren elkötelezettséget mutat az európai
integráció iránt, már csak azért is, hogy ne veszítse el az uniós támogatási
forrásokat, befelé, Magyarországon - valódi arcát megmutatva - az
euroszkeptikus, vagy - ahogyan José Manuel Barroso, az Európai Bizottság
elnöke
fogalmazott
a
"nemzeti
provincializmus"
jellemzi.
A liberálisok ezzel szemben egyértelműen uniópártiak, nyugat-centrikusak.
Az LMP elkötelezettséget mutat az uniós alapértékek, illetve Magyarország
uniós tagsága iránt, ugyanakkor számos téren erőteljes kritikát fogalmaz meg a
globalizáció és az európai integráció egyes jelenségeivel kapcsolatban.
Az MSZP az a politikai erő Magyarországon, amely nemcsak elismeri, hogy
Magyarország számára nincsen hely az Unión kívül, hanem az egyértelmű
európai elkötelezettség és a nemzeti érdekérvényesítés összekapcsolására és
összhangjára törekszik. Az MSZP szerteágazó európai és nemzetközi
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kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Tagsággal bír az Európai Szocialisták
Pártjában, az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták Frakciójában,
valamint aktívan részt vesz más európai fórumokon. Az MSZP nemzetközi
elismertsége és aktivitása képessé teszi a magyar baloldalt a nemzeti érdekek
hatékony képviseletére.
A demokrata hazafiság központi eleme a társadalmi szolidaritás. Baloldali
nézőpontból a nemzeti és a szociális program egymástól elválaszthatatlan. A
nemzetpolitika csak szolidáris társadalompolitika és a szociálpolitika
összefüggéseiben
értelmezhető.
A
Fidesz
szociálisan
érzéketlen
kormányzásának következtében tovább mélyült a társadalmi szakadék a
szegények és a gazdagok, az adófizetők és a segélyezettek között. Az egyik
legfőbb tennivaló a társadalmi összetartás, a szociális kohézió megerősítése.
Ezen a téren sem térhetünk vissza a 2010 előtti állapotokhoz. Az MSZP belátta az Új Iránytű című dokumentum részletesen taglalja, hogy a középosztály
mellőzésként és sérelemként élte meg a szocialista és liberális kormányok
szociálpolitikáját, segélyezési rendszerét. A szociális ellátórendszert adóival
fenntartó tehetősebb rétegekkel és a középosztállyal új társadalmi szerződés
keretében szükséges megértetni és elfogadtatni, hogy a nagyobb mértékű
szolidaritás nekik is érdekük. Ezzel szemben az öngondoskodásra nem, vagy
csak részlegesen képes segélyezettek oldaláról joggal várható el a közösségi
célokhoz való fokozottabb hozzájárulás. A kölcsönös és fokozott szerepvállalás
nélkül nem szavatolható a társadalmi összetartozás. Eltérő kezelési módot
igényelnek egyrészt az öngondoskodásra képes gazdagok és középosztálybeliek,
másrészt az öngondoskodásra csak részben képes közép- és alsóosztálybeliek,
továbbá a társadalmi szolidaritásra tartósan rászoruló, öngondoskodásra nem
képes szegény rétegek. Fontos, hogy az öngondoskodásra csak részben képes
rétegek, csoportok számára olyan mechanizmusokat, intézményeket továbbképzés, felnőttképzés, átképzés - alakítsunk ki, amelyek hozzájárulnak,
hogy minél nagyobb mértékben legyenek képesek a részbeni vagy teljes
önellátásra. Különösen fontos a megkapaszkodás elősegítése azon
középosztálybeli és nyugdíjas rétegek számára, akiknek egzisztenciája
megingott, akik a lecsúszás mindennapos veszélyével küzdenek.
A demokrata hazafiságnak része az
esélyteremtés. A lehetőség megteremtése
arra, hogy a társadalom valamennyi
csoportja,
minden
állampolgár
kibontakoztathassa
képességeit
felemelkedése érdekében. Különösen
fontos a megrekedt társadalmi mobilitás
helyreállítása, az esélykülönbségek javítása
nemzeti programmá emelése.

A demokrata hazafiság része az
esélyteremtés,
hogy
a
társadalom valamennyi tagja
lehetőséget kapjon egyéni
képességei
kibontására,
a
társadalmi felemelkedésre.
a képzés, az önképzés, az oktatás
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A demokrata hazafiság hozzájárulhat az
egyensúlyteremtéshez is. Alig maradt olyan
területe a magyar életnek, ahol ne az
egyensúlytalanság
lenne
jellemző.
A
magyarság a XXI. század elején nemcsak mély
gazdasági-társadalmi,
hanem
erkölcsi,
identitás- és értékrendbeli válságot él át. Elengedhetetlennek tűnik ezért a
közösségi érzés, szolidaritás, nemzeti önazonosság felelősségteljes erősítése, egy
új, korszerű magyarságtudat kialakítása. Enélkül nem létezhet sem sikeres
modernizáció, sem szociális összetartás, sem esélyteremtés. Történelme során a
szociáldemokrácia mindig egyensúlyt próbált teremteni a tőke és a munka,
a piac és az állami szabályozás között. A mai Magyarországon egyensúlyt
kellene teremteni az egyéni felelősség és társadalmi szolidaritás, az egyén
identitásválasztása és nemzeti kötelezettségvállalása között. Egyensúlyt kell
teremteni a szociális szolidaritás és a nemzeti szolidaritás között, a többségi
magyar patriotizmus és a kisebbségbarát magatartás között. Egyensúlyra van
szükség a politikai nemzet és a kulturális nemzet között. Egyensúlyra van
szükség a hazai magyarság érdekei és a külhoni magyarság támogatása között.
Egyensúlyra van szükség a demokrata hazafiság és az európai
elkötelezettség között.
Új egyensúlyt kell létrehozni
gazdasági,
társadalmi,
erkölcsi szinten és a
társadalom értékrendjében!
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II. fejezet - Demokrata hazafiság
és európaiság
A nemzet sorsközösség, a szó nemes értelmében vett „közösségi
vállalkozás”. A nemzetnek számunkra, magyar szocialisták számára a XXI.
század első évtizedeiben, a globalizáció és az integráció korszakában is
meghatározó jelentősége van. A nemzet az a legnagyobb emberi közösség,
amely az egyes ember számára is
azonosulási keretet, érzelmi és értelmi A nemzet egyéni vállaláson
sorsközösség.
kötődést kínál. Értékek és hagyományok, alapuló
érdekek és célok egységét hordozza. A Azonosulási keret: értékek,
nemzet az egyének szabad önazonosság- hagyományok és érdekek
vállalására épülő sorsközössége, erkölcsi közössége.
kötelezettsége.
1.) A demokrata hazafiság alapja a magyarság vállalása
A magyarsághoz való tartozás vállalás és nem származás kérdése. Magyar
az, aki magát annak vallja. E megfogalmazás mára elfogadottá,
közmegegyezéses normává vált. A magyar jogrend alapján a szabad
identitásválasztás az egyén elidegeníthetetlen, alapvető emberi joga. Illyés
Gyula meghatározásában: "Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog...
A magyar az, aki bátran szembenéz a nép bajaival: a nemzet fejlődésének
akadályaival. Nem az a fő kérdés, hogy ki a magyar, hanem az, hogy mit vállal
az, aki magyarnak tudja és vallja magát, milyen történeti múltat és sorsot és
milyen jövendőt."
Az önazonosság-tudat többrétegű, hiszen a globális, az európai, a közteseurópai, a magyar tájegységi (például jászkun), a lokálpatrióta, a kisebbségi
identitások egymásra épüléséből jön létre, azok együttese alkotja. A magyar
szocialisták a kettős, illetve a többes önazonosulást, identitást természetes
állapotnak tekintik.
2.) A demokrata hazafiság teljesítményelvű
A magyarságtudat a cselekvő hazafiság és az érzelmi-mozgósító hazafiság
kettősségére épül. A hazafiság legfőbb mércéje az, hogy az egyén, illetve a
közösségek tevékenysége és teljesítménye mennyiben segíti elő az ország
helytállását a világban. Nevezetesen, hogy az egyén és a közösség tettei
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szolgálják-e a magyar nép felemelkedését, valamennyi állampolgára
boldogulását, szabadságát, emberi jogainak és esélyeinek egyenlőségét, a
társadalmi és nemzeti szolidaritás erősítését, az egyetemes és a magyar kultúra
megismerését, elsajátítását, a nemzeti kultúra fejlesztését? Növelik-e hazánk
nemzetközi versenyképességét? Hozzájárulnak-e európai beilleszkedéséhez, a
sikeres uniós integrációjához?
Kizárólag a valóságos teljesítmény minősége, a cselekvő hazafiság alapján
tekinthetünk egy tevékenységet "nemzeti"-nek. Ezzel párhuzamosan szükség
van az érzelmi-mozgósító hazafiságra, a nemzeti jelképrendszer, a
hagyományok és az értékek ápolására, gazdagítására is. A nemzeti közösség
érzése képes a jelen nemzedékek erőfeszítéseit történelmi távlatokba helyezni, a
múlt és a jövendő nemzedékei között kapcsolatot teremteni. A nemzet a
legszélesebb értelemben otthonosságérzetet nyújt a közösség tagjainak. Tamási
Áron megfogalmazása alapján: "Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon
legyünk benne".
3.) A demokrata hazafiság egyszerre jelenti a társadalmi és a nemzeti
szolidaritást
A nemzeti összetartozás nem lehetséges társadalmi szolidaritás nélkül. A
szűkösen élők, a szegények, a leszakadó térségekben élők helyzetének érdemi
javítása nélkül nem létezhet nemzeti közösség. Már a nagy francia forradalom
szereplője, Jean-Paul Marat is megfogalmazta: „a szegényeknek nincs hazájuk”.
Hasonlóképpen, a mai Magyarországon a
legnagyobb veszélyt a társadalom végletes Nincs annál nagyobb
gazdasági kettészakadása jelenti. A szegénység, a nemzeti teljesítmény,
mindennapi elemi megélhetési gondok, a mint újra esélyt adni a
hajléktalanság éppúgy eltávolítanak a nemzeti társadalom peremére
közösségtől, mint a származás vagy vallás szerinti szorultaknak.
hátrányos megkülönböztetés.
4.) A demokrata hazafiság az összmagyarság egybetartására törekszik
Felelősek vagyunk az itthoni és a
külhoni
magyarság
szellemi,
kulturális együvé tartozásának
erősítéséért. A magyarországi és a
külhoni
magyarság
szellemi,
kulturális, gazdasági összefogása
alkotmányos, nyelvi-kulturális és
erkölcsi kötelezettségünk. Magyarország köteles minden alkotmányos eszközzel
segíteni a külhoni magyarok boldogulását, nemzeti és nyelvi önazonosságuk
A magyarországi és a külhoni
magyarság szellemi, kulturális,
gazdasági összefogása alkotmányos,
nyelvi-kulturális
és
erkölcsi
kötelezettségünk.
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megerősítését, az egyetemes magyar nemzet erősítését. A magyar szocialisták
kezdeményezik olyan külhoni magyar stratégia kidolgozását, amely az alapvető
kérdésekben újra nemzeti közmegegyezésen alapul.
5.) A demokrata hazafi kisebbségbarát
Alakítsunk ki mindenféle megkülönböztetéstől mentes, kisebbségbarát
társadalmi közhangulatot! A magyar demokrata hazafiság nyitott, türelmes és
megértő a Magyarországon élő nemzeti, etnikai, vallási és szexuális kisebbségek
Olyan
társadalmi
A kisebbségbarát közhangulat irányában.
előfeltétele, hogy a többségi közhangulatot kell kialakítanunk, amely
bármiféle
hátrányos
magyarság
tisztázza mentes
önazonosságát, és magabiztosan megkülönböztetéstől és kirekesztéstől.
elutasítson bármiféle társadalmi Erre akkor lesz esély, ha a többségi
magyar
társadalom
egyértelműen
kirekesztést.
tisztázza önazonosságát. Ha a magyar
nemzeti öntudat természetes állapottá
válik, ha a többségnek nem lesz sem kizárólagossági, vagy felsőbbrendűségi
komplexusa, sem önbecsülési zavara, sem kisebbrendűségi érzése. Ha a
társadalom többsége határozottan elutasítja a rasszizmus, a sovinizmus, a
szélsőségek akár csak hallgatólagos támogatását.
A bármilyen irányú előítéletesség elleni Egyetlen alkalommal sem
fellépésnek határozottnak, gyorsnak és hagyhatjuk szó nélkül a
következesnek kell lennie. Egyetlen fajgyűlölő, az antiszemita, a
alkalommal sem hagyhatjuk szó nélkül a romaellenes
fajgyűlölő, az antiszemita, a romaellenes megnyilvánulásokat!
megnyilvánulásokat. Mindez akkor lehet
igazán hatékony, ha a demokratikus politikai erők egységben lépnek fel.
Kezelnünk kell ezen jelenségek társadalmi, gazdasági, szociális, tudati,
társadalmi lélektani eredőit, okait is. A kirekesztés bármilyen formája
ellentétes a magyar nemzet érdekeivel. „Az vagyok, aki vagyok, miért féljek
hát fölfedni önmagam?” - kérdezte Szophoklész. Olyan társadalmi-lélektani
légkört kell kialakítanunk, amelyben a kisebbséghez tartozók identitásuk
megvallását és kiteljesítését szabadon, szorongás nélkül megtehetik.
6.) A demokrata hazafiság történeti megalapozottságú, de a múlt sérelmei
helyett a jelenre és a jövőre irányul
A demokrata hazafi nemcsak óvja és tiszteli a nemzeti hagyományokat, de képes
alkalmazkodni az újhoz is. Arra alapoz, hogy a világra való nyitottság –
évszázados tapasztalatok alapján – tényleges fejlődést eredményez térségünk,
benne a magyarság és Magyarország számára. A nemzetet nem a múltba
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révedve, de nem is jelenlegi állapotában szemléli, hanem folyamatos
fejlődésében értelmezi, cselekvően segíti azt.
Történeti tudat nélkül nincs nemzet. A jobboldal a magyarság történelmi
sérelmeire alapozza nacionalizmusát. A múlt sérelmei helyett
összpontosítsunk a jelenre és a jövőre! Terméketlen, ha a történelemben
visszafelé mutogatunk és mentegetőzünk. Ehelyett új és reális, nemzetközi
látókörű magyar nemzettudatra van szükség. Olyanra, amely egyaránt tudatában
van a magyar történelem teljesítményeinek és a jogos sérelmeknek, feldolgozva
őket mégis képes valóságos helyzetértékelést adni a jelenről, ennek alapján
ambiciózus, de elérhető célokat kitűzni a jövőre nézve. Olyan nemzettudatra van
szükség, amely nem a múltat óhajtja átértelmezni, hanem a jövőt akarja
szolgálni.
7.) A demokrata hazafiság a nemzeti önbecsülésre épül
A XXI. században a magyar nemzet saját képességeire és értékeire építsen, ne
pedig szembenállásra és ellenségképekre. A magyar nemzettudat nem lehet
elhárító jellegű. Többé nem lehetséges az idegen elnyomásra való hivatkozás, a
kifelé mutogatás, ugyanis nincsen idegen elnyomás. Ha valamikor, akkor most
valóban kizárólag rajtunk áll, tőlünk, magyar hazafiaktól függ a helytállásunk!
Ha a magyar társadalom hátrányait le akarja dolgozni, törekednie kell, hogy
felzárkózzon az európai haladás élvonalához. Átérezve felelősségét, vállalja
nemzeti mivoltát, ismerje fel képességeit, és törekedjen azok kifejtésére. Ebben
a több évtizedet igénylő folyamatban még benne
van az ország mai félperiferiális helyzete, a A jövő Magyarországa
„szegény rokon” állapota. Jó lenne, ha a legyen az önmagukban
önmagukat
felzárkózás során nem jelentkeznének sem újabb bízó,
optimista
kompenzáló érzések, sem új ellenségképek. A becsülő
demokrata hazafiság önkritikus, de nem emberek közössége!
önostorozó. Önbecsülő, de nem önhitt. A
nemzeti kishitűség, a „hungaropesszimizmus” leküzdése nélkül nem lehetséges
a sikeres nemzetközi helytállás. Jó lenne, ha a jövő Magyarországa az
önmagukban bízó, önmagukat becsülő optimista emberek közössége lenne!
8.) A demokrata hazafiság környezettudatos.
Környezetünk védelmét tegyük hazafiságunk szerves részévé! A hazafi
érzékeny saját táji-földrajzi, természeti környezete iránt. Nincs nemzeti
felelősségérzet fenntartható gazdasági fejlődés, a természeti értékek megóvása, a
magyar táj és az épített környezet megőrzése nélkül.
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9.) A demokrata hazafiság szövetségépítő.
A demokrata hazafi alapvető jellemvonása más népek tisztelete. A magyar
nemzettel egyenrangúnak tart minden más nemzetet. Az országok és népek
együttműködését és kölcsönös tiszteletét tekinti egyik legfőbb céljának.
Nemzeti jövőnkről szövetségben gondolkodik. A magyarság évszázados
negatív élménye, az „egyedül vagyunk” szorongása után most megtanulhatunk
az általunk választott, valóságos szövetségi rendszerben működni.
Elsajátíthatjuk nemzeti érdekeink hatékony érvényesítését.
10.) A demokrata hazafiság elkötelezett a közép-európaiság mellett
A demokrata hazafi képes e térségben gondolkodni és cselekedni, erősítve a
regionális
együttműködést.
A
magyar
nemzettudat Közép-Európa érdekeit, értékeit is A szomszéd népekkel való
magába foglalja, e térségben is gondolkodik. megbékélésünk
Magyarországnak, a magyarságnak erősítenie megkerülhetetlen feladat!
kell a közép-európai egymásrautaltság, a
sorsközösség tudatát. Magyarország Közép-Európában összekötő kapocs, s
nem ütközési pont szeretne lenni. Itt, Európa közepén stabilizáló szerepet kell
betöltenünk. Nemzeti érdekünk szomszédaink uniós tagságának, illetve
csatlakozásának segítése, az uniós felvételi kritériumok, többek között a
kisebbségi jogok maradéktalan szavatolása mellett. Sajnos történetileg – számos
oknál fogva – nem alakult ki a közép-európai identitás. A magyar politikai
osztálynak ezzel is számolva célszerű lépéseket tennie Közép- és Kelet-Európa
intenzívebb tudományos kutatására, a térség országaival való együttműködés új
minőségi szintre emelésére, egymás kultúrájának, nyelvének jóval alaposabb
megismerése. A demokrata hazafiság egyik nagy paradoxona, hogy miközben a
magyar identitás európai, sőt egyetemes dimenziókat vesz fel az integráció
során, mindinkább „nyugat-európaivá” válik, mégis megmarad a közép-európai
vonatkozás, dimenzió is.
Román és szlovák szomszédaink történelmi félelmének, fenntartásainak oldása a
hosszabb távú megbékélést szolgálná. Ezt segítené a magyar–szlovák és a
magyar–román „Megbékélési Nyilatkozat” kölcsönös aláírása. Mi, magyarok
megkövetnénk szlovák és román partnereinket a történelmi együttélés során a
részünkről elkövetett mulasztásokért, esetleges bűnökért – de nem felednénk a
közösen megélt történelmet, a jó együttélést sem. Szlovák és román részről
szintén megkövetnék a magyar népet a kisebbségi magyar nemzeti közösségeket
sújtó bántalmazásokért. E cél érdekében, nekünk, magyaroknak kellene
megfelelően időzítve, kezdeményezően fellépnünk, oldva a történelmi
görcsöket.
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11.) A demokrata hazafiság és az európaiság egymástól elválaszthatatlan
Nincs hazafiság európai elkötelezettség nélkül, amiként hiteles európaiság
sem lehet hazafiság nélkül. A nemzet jövőjéről gondolkodjunk
szövetségben, az Európai Unió tagállamainak léptékében. Vegyük
figyelembe, hogy az Európai Unióban egyszerre van jelen a tagállamok
határozott érdekérvényesítési törekvése, időnként kemény küzdelme, és az
integrációs szövetség egyben tartásához elengedhetetlen szolidaritás és
kompromisszumkészség. Az Európai Unió
tagországai között az érdekek kemény
A demokrata hazafi
ütköztetése és egyeztetése folyik. Reális
magyarságban, Európában,
európai súlyunk, helyünk felmérése, a
emberiségben gondolkodik, és
pontos nemzeti „méretérzékelés” ezért
cselekszik.
kulcsfontosságú. Az Európai Unióban a
tagállamok
folytonos
és
változó
koalícióépítése folyik, ezért különösen fontos, hogy Magyarországnak milyen a
megítélése, vannak-e támogatói, szövetségesei.
12.) A demokrata hazafi nyitott az emberiség iránt
A humanizmus elvei alapján legyünk nyitottak az Európán kívüli országok,
kultúrák és civilizációk iránt. Az egyre inkább globalizálódó világ is
szükségessé teszi ezt. A demokrata hazafi magyarságban, Európában,
emberiségben gondolkodik, és akként cselekszik. Ez pontosabb irányjelzés, mint
a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” elve. Ahhoz, hogy sikeresen
helytálljunk a globalizáció és az integráció kemény versenyében, folyamatosan
meg kell újítanunk alkalmazkodóképességünket és nemzeti érdekérvényesítési
eszközeinket.
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III. fejezet - A magyarországi
nemzeti kisebbségek helye a
politikai és kulturális nemzetben
I.
A Magyarországon élő kisebbségek évszázadokra visszamenően bizonyították,
hogy nemzeti identitásuk megőrzése mellett egyúttal a magyar nemzetnek is
részeseivé, valódi polgáraivá váltak. Országépítő munkájukkal, gazdasági,
tudományos és kulturális teljesítményükkel, - s ha a sors úgy hozta - választott
hazájuk szabadsága és függetlensége érdekében vállalt fegyveres harccal, akár
életük feláldozásával szereztek elidegeníthetetlen jogot arra, hogy a magyar
politikai és kulturális nemzet részévé váljanak.
Ez a teljesítmény, a magyar társadalmat gazdagító hozzájárulás ma és a
távolabbi jövőben akkor folytatódhat, ha a magyarországi nemzeti kisebbségek a
lehető legszélesebb szabadságot és támogatást kapják anyanyelvük,
kultúrájuk, vallásuk, történelmi hagyományaik megőrzésére és gyarapítására.
A kisebbségek jogainak védelme és érvényesíthetősége a modern
társadalmakban érvényesülő demokrácia fokmérője. A nemzeti kisebbségek
közösségei és tagjai számára biztosítani kell a politikai nemzettel való
azonosulás lehetőségét, az állampolgárságon alapuló jogok teljes körét, s
egyúttal az önazonosságuk megőrzéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen
társadalmi légkört, kisebbségbarát környezetet.
Az MSZP továbbra is államalkotó tényezőnek, a politikai nemzet részének
tekinti a magyarországi nemzeti kisebbségeket, és készen áll arra, hogy ezt mint megkérdőjelezhetetlen tényt A magyarországi nemzeti
visszahelyezze
az
alkotmányos
kisebbségek a politikai és a
rendelkezések
sorába,
melyet
a
kulturális nemzet részei.
kétharmados fideszes többség megtagadott
Nyelvük, kultúrájuk, vallási- és
tőlük. A nemzeti kisebbségek együttélése a
történelmi hagyományaik
magyarsággal olyannyira szerves a közös
pótolhatatlan értéket jelentenek
történelmi és kulturális örökség, a
Magyarország számára.
folyamatos etnikumközi kapcsolatok, a
nagy számú vegyes házasság okán, hogy e
népcsoportok tagjait nem egyszerűen, mint velünk élő kisebbségeket, hanem
mint a kulturális magyar nemzet részeit tartjuk számon. A kulturális
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nemzethez való tartozás azonban kizárólag a kisebbségi polgárok egyéni
vállalásán alapulhat.
Az MSZP elkötelezett a kisebbségbarát környezet megteremtése mellett.
Partneri kapcsolatra törekszik a magyarországi kisebbségekkel, őszintén
szembenéz kulturális, nyelvi, szociális, foglalkoztatási és más problémáikkal,
azokat átfogó módon kívánja kezelni. A magyar szocialisták érdemben szeretnék
erősíteni a hazai nemzetiségek megbecsülését, kisebbségi illetve kettős
kötődésük tiszteletét a többségi társadalom részéről. A kisebbségek
képviselőivel folyamatos párbeszédet kíván folytatni.
Annak tudatában, hogy a magyarországi kisebbségek fennmaradása és fejlődése
sajátos többletjogokat, kedvezményes bánásmódot igényel, az MSZP fellép a
mindennapokban érvényesülő tényleges esélyegyenlőség megteremtéséért.
Elengedhetetlen a kisebbségi létből adódó hátrányos helyzet széleskörű
kompenzálása. A magyar szocialisták mindehhez szükségesnek tartják a
többségi társadalom megértését és segítőkészségét.
A hazai kisebbségi kérdés a nemzetpolitika
Külön kell kezelni a
része. Önálló jogon kell társadalmi súlyának
magyarországi kisebbségek és
megfelelő értékelést és nyilvánosságot kapnia. a külhoni magyar közösségek
A magyar szocialisták szerint - a nyilvánvaló
ügyét.
kölcsönhatások ellenére - külön kell kezelni a
magyarországi kisebbségek és a külhoni magyar közösségek ügyét. Joggal sérti
a magyarországi nemzeti kisebbségieket az az időnként tapasztalható nyílt, vagy
burkolt összekapcsolás, miszerint a hazánkban élő kisebbségekkel való törődés
mozgatórugója a külhoni magyarság támogatása lenne.
A magyar szocialisták helytelenítik, hogy a fideszes többségű Országgyűlés
törölte a "nemzeti kisebbség" kifejezést, amely az Európa Tanács, az Európai
Parlament, az EBESZ és más nemzetközi szervezetek dokumentumaiban a '90es évtizedben általánosan elfogadottá vált. Ily módon a magyar alaptörvény és a
nemzetiségi törvény fogalomhasználata szembemegy az európai folyamatokkal,
idegen nyelvre történő fordítása zavart kelt, és visszatérést jelent a Kádárkorszak terminológiájához.
Anyanyelvű oktatás, kultúra és hitélet
Az MSZP a kisebbségi közösségek önkormányzatainak álláspontjával
egyetértve a legfontosabb célnak a kisebbségek anyanyelvű oktatásának,
kultúrájának és anyanyelvi hitéletének biztosítását, szükség szerinti
támogatását tekinti. Újra biztosítani kívánjuk a kisebbségek, a nemzetiségek
demokratikus részvételét a támogatásokról szóló döntések meghozatalában. Az
MSZP a legfőbb célnak a kisebbségi nyelv elsajátításának és hasznossá
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tételének elősegítését, a felgyorsult nyelvi-identitási beolvadás csökkentését,
illetve megállítását tekinti.
A magyar szocialisták a kulturális autonómia
Az MSZP támogatja az
keretei közt kiemelten fontosnak tartják az
anyanyelvű oktatás
anyanyelvű óvodai, alap- és középfokú
bővítését, az anyanyelvű
oktatás bővítését. Ez a kisebbségek
pedagógusok képzését.
önazonosságának megőrzése és fejlesztése
Méltó helyet biztosít a
szempontjából is kulcsfontosságú. A második
nemzeti kisebbségeknek a
Orbán-kormány által elfogadott új Nemzeti
közmédiában.
Alaptanterv jelentős mértékben korlátozta az
általános- és középiskolai oktatásban központilag meghatározott tananyagtól
való eltérést. A kisebbségek igényeihez igazodó tananyag kialakítása ezáltal
ellehetetlenült.
Az MSZP vállalja, hogy a Nemzeti Alaptanterv szabályainak
felülvizsgálatakor érvényesíti a magyarországi nemzeti kisebbségek sajátos
szempontjait. Törvényileg biztosítani kívánja, hogy ahol a helyi oktatási
intézmény fenntartása az önkormányzattól az egyházhoz került, ott továbbra is
a helyi közösség igényeinek megfelelő szinten folyjon a kisebbségi nyelvű
oktatás. Kezdeményezzük, hogy a pedagógus életpálya-modellben kiemelt
szempontként jelenjen meg a nemzetiségi és a kistelepüléseken dolgozó
pedagógusok ösztönzése. Hosszabb távon kiszámítható, a kisebbségi tannyelvű
és a kétnyelvű oktatást kiemelten támogató nemzetiségi oktatásfinanszírozást
kívánunk biztosítani.
A felsőfokú oktatásban határozottan támogatjuk a kisebbségi anyanyelvű
pedagógusok képzését. Ösztöndíjakkal, a kisebbségek anyaországaival kötött
államközi szerződések, valamint az Európai Unió által biztosított mobilitási
eszközök révén kívánjuk biztosítani a
Nemzetiségi ösztöndíjat
kisebbségiek teljes, rész-, illetve posztgraduális
hozunk létre a hátrányos
továbbképzését. Kiemelt figyelmet fordítunk a
helyzetű fiatalok
kisebbségi értelmiség utánpótlására. Az MSZP
tanulásának
nemzeti kisebbségi ösztöndíjat alapít, amellyel
támogatására.
támogatni kívánjuk a tehetséges, hátrányos
helyzetű, döntően kistelepülésen élő kisebbségi fiatalokat. További
erőfeszítéseket kívánunk tenni az oklevelek és a diplomák kölcsönös
elismeréséért. A felmerülő igényektől függően célszerű kétoldalú államközi
szerződéseket kötnünk, hogy biztosítsuk az anyaországi vendégtanárok és
vendégpapok tevékenységét.
Az identitás megtartása, az anyanyelvű szellemi örökség megértése és
megőrzése szempontjából elengedhetetlen a művészetek, a kommunikáció és
egyéb, a társadalomtudományok körébe tartozó anyaországi képzések,
továbbképzések és kutatások rendszerének fejlesztése.
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A kisebbségek anyaországaival kötött szerződésekben javítjuk, illetve
megteremtjük a televízió- és rádióműsorok műholdas vételi lehetőségeit.
Támogatjuk azokat az anyaországi erőfeszítéseket, amelyek irodalmi, sajtó és
egyéb kulturális termékeiknek a magyarországi kisebbségekhez történő
eljuttatását szolgálják.
Méltó helyet kívánunk biztosítani a
közmédiában a hazai nemzeti kisebbségeknek,
hogy a többségi társadalom jobban megismerje
életüket,
kiemelkedő
eseményeiket,
kultúrájukat, hagyományaikat, a közös magyar
történelemben
betöltött
szerepüket.
Ez
megkívánja
a
nemzeti
kisebbségi
szerkesztőségek tevékenységének fokozottabb
támogatását, illetve a kisebbségi műsorokra elkülönített műsoridő növelését. A
közmédia regionális szerkesztőségeinek újraindítása nemzetiségi szempontból is
fontos feladat lesz.
Az MSZP megteremti a
kiemelt jelentőségű
nemzetiségi kulturális és
tudományos intézmények
tartós, kiszámítható
támogatási rendszerét.

Kisebbségi intézményrendszer
A kisebbségek kulturális és tudományos életében az intézményrendszer
államosításával, átszervezésével a nemzetiségek számára is fontos intézmények
(megyei könyvtárak, múzeumok, levéltárak, kutatóműhelyek) támogatása szűnt
meg.
Az MSZP továbbra is szorgalmazza, hogy a nemzeti kisebbségek legyenek
egyre inkább saját intézményeik fenntartói, gazdái, mivel ily módon
teljesedhet ki a nemzeti kisebbségek kulturális autonómiája. Minden szinten
segítséget kívánunk nyújtani azoknak a helyi- és országos nemzetiségi
önkormányzatoknak, szervezeteknek, amelyek nem
Ösztönözni kell az
csupán megfogalmazzák az általuk képviselt
érdekképviselet mellett
kisebbség igényeit, hanem konkrét tevékenységgel
a jogsegély- és
segítik azok megvalósulását. Fontos, hogy az
vállalkozói tanácsadó
érdekképviselet
mellett
jogsegélyszolgálatot,
tevékenységeket.
vállalkozói tanácsadó szolgálatot, oktatási, vallási
szolgálatot,
hagyományőrző,
kulturális,
tudományos kutató és egyéb identitáserősítő tevékenységet folytassanak. A
kisebbségi önazonosság megőrzésének lényeges eleme a nemzeti kisebbségek
anyanyelvű hitéletének ápolása, támogatása. Az egyházi autonómia
legteljesebb mértékű tiszteletben tartása mellett jogosnak tartjuk a kisebbségi
nyelvhasználatot a hitéletben.
Az MSZP általános törekvése, hogy megakadályozza a társadalom által
biztosított jogokkal való visszaélést. Biztosítani szeretnénk, hogy az adott
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kisebbségi csoporthoz tartozók szavazatai alapján hozzák létre a kisebbségi
önkormányzatokat.
A hazai kisebbségi politikában közmegegyezésre törekszünk. Működtetni
fogjuk a Nemzeti Kisebbségek Fórumát, amely jelenleg nem tölti be feladatát.
Fontosnak tartjuk, hogy e fórum keretében megvitassuk a magyarországi
kisebbségi politika stratégiai kérdéseit, és az érintettekkel közösen határozzuk
meg a hazai kisebbségpolitikát. A Fórum kisebbségi tagjai lennének az országos
önkormányzatok vezetői, a Magyar Országgyűlésbe megválasztott nemzetiségi
képviselők, a szószólók, az országos kulturális és civil szervezetek képviselői
egyaránt. Biztosítjuk a fórum működéséhez szükséges anyagi és szervezeti
feltételeket. A nemzetiségi támogatások elosztásáról szóló döntésekben
biztosítani fogjuk a kisebbségek részvételét.
Vissza kívánjuk állítani a Miniszterelnöki Hivatal keretein belül, illetve tárca
nélküli miniszter felügyelete alatt a magyarországi kisebbségekkel foglalkozó
önálló kisebbségügyi szakigazgatási szervet.

Fejlesztéspolitika
A kistelepülések hátrányainak mérséklése, az ország elmaradott térségeinek
fejlesztése nélkül nem orvosolhatjuk a hazai kisebbségi problémák jelentős
részét sem. A megélhetés biztosítása, a munkához jutás ma adott esetben
lényegesen fontosabbnak tűnik számos kisebbségi állampolgár számára, mint
nyelvének, önazonosságának, hagyományainak megőrzése.
A szocialisták üdvözölnek minden olyan
törekvést, amely a kisebbségi közösségek A nemzeti kisebbség kapocs
gazdasági erejének fejlesztését szolgálja. A a szomszédos országok és
területfejlesztési koncepció kidolgozásakor Magyarország között!
együttműködésre törekszünk a szomszédos
országokkal
a
Magyarországon
élő
kisebbségeik által lakott területek közös fejlesztése érdekében. Részt veszünk a
határokon átnyúló euro-régiók, az EGTC-k keretében megvalósuló
fejlesztésekben. Külön figyelmet fordítunk a kisebbségek által lakott leszakadó
térségek fejlesztésére, hogy elejét vegyük a gazdasági leszakadás további
etnicizálódásának, etnikai színezetévű válásának. A regionális fejlesztéspolitika
keretében a hátrányos helyzetű kistérségek korábban bevált célzott
támogatását újra működtetni fogjuk. A kölcsönös nyelvtanulást szolgáló
diákcsere programokon és gazdasági együttműködések formájában ösztönözzük
a települési partnerkapcsolatokat.
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II.
A magyarországi romák társadalmi integrációja nemzeti sorskérdés!
A romák a magyar nemzet részei. A magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségek döntő többsége kettős kötődésű, így - kisebbségi nyelvük és
kultúrájuk tiszteletben tartása mellett - a kulturális értelemben vett magyar
nemzetbe is beletartoznak. Kettős identitásuk megőrzése és fejlesztése,
valamint az önálló döntésen alapuló fokozatos integrációjuk nemzeti ügy.
Tiszteletben tartjuk azon roma állampolgárok döntését is, akik a magyar
politikai nemzet részeként a roma identitást tartják elsődlegesnek, és nem
kívánnak a magyar kulturális nemzet részei lenni. A magyar szocialisták
számára elvi és gyakorlati politikai kérdés, hogy a romák integrációja során
elkerüljük a korábbi időszakok erőltetett asszimilációját.
A romák sorsának
pozitív változása egész
országunk és a többségi
társadalom jövőjét is
közvetlenül
érintő,
meghatározó
jelentőségű
nemzeti
ügy.

A magyarországi roma állampolgárt nem
kisebbségi mivoltában, hanem hátrányos szociális,
illetve munkaerő-piaci helyzete miatt kell
támogatásban részesíteni. Az ellátási rendszerben,
a munkaközvetítő helyeken, illetve az általános
társadalmi kapcsolatokban a roma állampolgárokat
gyakorta
sújtó
hátrányos,
etnikai
alapú
megkülönböztetésekkel
szemben
ugyanakkor
határozottan fel kívánunk lépni.

A romák létszámára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre pontos adatok, de
szociológiai kutatások 750 ezer főre becsülik a magyarországi roma lakosság
lélekszámát. Leszakadásuk hosszú történelmi folyamat következménye. A
jellemzően roma tevékenységi formák a második világháborút követő
marginalizálódtak. A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején a romák
először nem az etnikai hovatartozásuk, hanem az
oktatás és a szakképzés területén jelentkező A roma állampolgárt
kisebbségi
alulképzettségük
miatt
estek
ki
a nem
hanem
munkaerőpiacról. Később
azonban
egyre mivoltában,
szociális,
erősödött a hátrányos megkülönböztetés, az hátrányos
előítéletesség a romák iránt. A rendszerváltást illetve munkaerő-piaci
követően a hátrányos helyzetű térségekben helyzete miatt kell
túlreprezentált roma lakosság tömegesen veszítette támogatásban
el állását, így a szociális lecsúszás etnikai részesíteni!
színezetűvé vált, etnicizálódott. Az elmúlt
évtizedben a magyar társadalomban folyamatosan csökkent a szolidaritás, nőtt a
türelmetlenség, az elutasítás a leszakadó, elszegényedő rétegek, így a romák
iránt. A szegényellenesség és a romaellenesség egyre szorosabban
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összekötődött. Ez a jelenség tovább súlyosbította a romákkal szembeni
előítéleteket.
A magyarországi romák szociális lesüllyedése drámai méretűvé vált. A
társadalom szemében sajnálatos módon egyre elfogadottabbá válik az a nézet,
amely a szegénység-konfliktusoknak egyértelmű etnikai jelleget tulajdonít.
Különösen kártékonyak a szélsőjobboldali politikusok megnyilvánulásai, az
általuk gerjesztett gyűlöletbeszéd. A romák egyre gyakrabban szembesülnek
hátrányos megkülönböztetéssel, különösen az oktatás, a foglalkoztatás és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés terén. Az A rendszerváltást követően a
etnikai indíttatású konfliktusok az elmúlt szociális lecsúszás etnikai
években több alkalommal súlyos tragédiákba jelleget öltött. Mára ez a
torkolltak. Az ezekkel kapcsolatos őszinte lecsúszás drámai méretűvé
szembenézéssel az egész magyar társadalom a vált.
mai napig adós maradt. A romák sorsának
pozitív változása egész országunk és a többségi társadalom jövőjét is
közvetlenül érintő, meghatározó jelentőségű nemzeti ügy.
Statisztikai becslések szerint 2050-re Magyarország népessége nyolcmillió fő
lesz, közülük másfél millió magyarországi roma. A társadalmi ellátórendszerek,
sőt az egész ország működőképessége múlik azon, hogy sikeres lesz-e a
magyarországi roma lakosság foglalkoztatási, oktatási és társadalmi-politikai
rendszerbe történő integrációja.
A romák társadalmi integrációjával kapcsolatos alapelvek
A magyarországi romák társadalmi integrációjának egyenrangú partnerségen,
a többségi társadalom és a kisebbség kölcsönös erőfeszítésein kell alapulnia.
A romák sikeres társadalmi beilleszkedésének alapja a többségi és a kisebbségi
társadalom kölcsönös, de eltérő mértékű felelőssége. A többségi társadalom
felelőssége sokkal nagyobb, hiszen ő rendelkezik az anyagi, intézményi és
emberi erőforrások zömével. A kisebbség felelőssége elsősorban abban áll, hogy
maga is hozzájárul-e saját sorsának jobbra fordításához.
A Magyar Szocialista Párt számára a romák A romák sikeres társadalmi
szociális lesüllyedése nem etnikai probléma, beilleszkedésének alapja a
hanem egy sokkal szélesebb körű, drámai többségi és a kisebbségi
gyorsaságú társadalmi folyamat része. Ezért a társadalom kölcsönös, de
társadalmi lecsúszás megakadályozását, az eltérő mértékű felelőssége.
esélyegyenlőség javítását, majd biztosítását
széles körű szegénységellenes programba kívánja illeszteni. Ennek érdekében
megváltoztatjuk a Fidesz vezette kormányzat ideje alatt született szegényellenes
jogszabályokat. A szegénység enyhítését célzó programban számos
kedvezmény szerepel a területi hátrányok enyhítése, a tudásjavakhoz való
hozzájutás segítése, a munkaerő-piaci esélyek javítása érdekében. Ezek az
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eszközök nem etnikai alapon célzott támogatások, hanem a társadalmi
összetartozás, a kohézió fenntartását illetve újraépítését célzó politikai eszközök.
A szociális juttatások esetében is meg kell
teremteni
a
támogatások
és
a
kedvezményezettek teljesítménye közötti
közvetlen és állandó kapcsolatot. A
második
Orbán-kormány
sorozatos
megszorításai teljes mértékben leépítették a
szociális támogatási rendszert. A
segélyek
mértékének
csökkentésével
párhuzamosan nem jelentek meg azok az ösztönzők, amelyek a tartós
foglalkoztatás irányába terelték volna a segélyezetteket. Egyes társadalmi
rétegekben teljes mértékben hiányoznak az önellátáshoz szükséges képességek
is. Az MSZP szerint a foglalkoztatási és a szociális támogatási rendszert úgy
kell átalakítani, hogy az biztosítsa a megélhetés feltételeit, ugyanakkor pozitív
ösztönzőkkel segítse az öngondoskodáshoz szükséges képességek
megszerzését.
Megyei
tehetséggondozó
kollégiumok, országos mentori
programok,
célzott
ösztöndíjprogramok,
az
oktatási és foglalkoztatási
szegregáció teljes felszámolása
szükséges.

A Magyar Szocialista Párt álláspontja szerint a magyarországi romák helyzete
csak komplex programokkal, az oktatási, a foglalkoztatási, az egészségügyi és
a szociális rendszerek összehangolásával, azok átfogó reformjával, és
következetes területfejlesztési politikával javítható tartósan.
Együttműködésre van szükség az országos szint, az Országgyűlés, a kormány,
valamint a helyi önkormányzatok, a polgármesterek, az államigazgatás területi
szervei és a területfejlesztési tanácsok, a romákat képviselő országos és helyi
kisebbségi önkormányzatok és szervezetek között. Kiemelt figyelmet kell
fordítani a többség és a kisebbség helyi szintű együttműködésére,
problémakezelésére. Fontos, hogy nyilvánosságot kapjanak a sikeres
integrációs megoldások tapasztalatai.
A hátrányos helyzetű fiatalok, közöttük a magyarországi romák oktatási,
foglalkoztatási és társadalmi helyzetének javítása érdekében az MSZP átfogó
intézkedéscsomagot javasol, amely az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális
intézkedések, az egészségügy és a kultúra területét egyszerre átfogja. Olyan
feltételeket kellene teremteni a roma családokban, amely lehetőséget ad a
gyermekek számára az oktatási rendszerben való részvételre. Ez egyben annak is
előfeltétele, hogy az állam az iskoláztatás feltételéhez kösse az egyes szociális
támogatásokat.
Oktatás
 Szorítsuk vissza és számoljuk fel a romák óvodai, és iskolai
diszkriminációját és szegregációját. Országosan mintegy 170
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településen működik szegregált iskola, további 700 intézményben
elkülönített osztályokban tanítják a romákat. Ezzel párhuzamosan
tisztáznunk kell elvi és gyakorlati kérdéseket is. Ha az Országos Roma
Önkormányzat vagy más romaszervezet fenntartóként alapít vagy átvesz
döntően romák által látogatott iskolát, az a nemzetiségi törvény által
biztosított kulturális autonómia kiteljesülése, és nem tekinthető
szegregációnak.
 Szociális alapon nyújtsunk étkezési és ruhatámogatást az óvodai és
iskolai nevelésben a szegénység hátrányainak csökkentése érdekében;
 Megyénként az egykori "népi kollégiumok" mintájára, Kemény István
elképzelése alapján hozzunk létre tanodaszerűen működő középiskolai
tehetséggondozó kollégiumokat. Ezzel biztosítható lenne az
elszegényedett többségi és a magyarországi roma fiatalok középfokú
tanulmányainak eredményes befejezése, felsőfokú oktatási intézményekbe
való felvételük.
 Fektessünk különös hangsúlyt a korai fejlesztésre, az óvodai nevelésre.
 Alakítsuk ki azt az országos mentori programot, amely anyagi- és
előmeneteli ösztönzőkkel támogatja a hátrányos helyzetű tanulók
oktatásában többletfeladatot vállaló tanárokat;
 Indítsuk újra, illetve erősebben támogassuk a közép- és felsőfokú
továbbtanulást szolgáló célzott ösztöndíjprogramokat, többek között a
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány keretében;
 Indítsunk iskolai, középiskolai és egyetemi előkészítő, ösztöndíj és
gyakornoki programokat civil szervezetekkel, szponzorálására kész
vállalkozókkal közösen, a vállalkozásokat adókedvezményekkel
ösztönözve, a tehetséges roma fiatalok támogatására;
 Olyan fejlesztéseket indítsunk el a felnőttoktatásban és a
felnőttképzésben, amelyek differenciált módon, a magyarországi roma
lakosság iskolázottságát és elhelyezkedési esélyeit javítják, a regionális
különbségekre is tekintettel;
 Állítsuk fel újra a Gandhi Közalapítványt;
Foglalkoztatás
 Nagyobb súlyt kell fektetni a magyarországi roma lakosság
munkaerőpiacra történő bevonására. Ahhoz, hogy elérhetővé váljanak a
munkaügyi szervezet alapszolgáltatásai (szakképzés, közmunkaprogram,
tanácsadás), ösztönözni szükséges a munkaügyi szolgálatnál történő
regisztrációt.
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 Az elmaradott térségekben élő romák foglalkoztatásában továbbra is
kiemelt szerepe van a közfoglalkoztatási programoknak. A
közfoglalkoztatást azonban össze kell kapcsolni a későbbi munkaerőpiaci
elhelyezkedést szolgáló szaktudást adó képzésekkel, illetve
továbbképzéssel.
 Kezdeményezzük a közmunka-rendszer gyökeres átszervezését. A
közmunkával keresett bér érje el a minimálbért, legyen elégséges a tisztes
megélhetéshez. A közmunkások kapjanak támogatást képességeik
fejlesztéséhez, hogy idővel a munkaerőpiacon is el tudjanak helyezkedni.
 Szervezzük újra a roma származású köztisztviselők és
közalkalmazottak (központi szervek, helyi önkormányzatok, munkaügyiés szociális központok, rendvédelmi erők, stb.) foglalkoztatását szolgáló
programokat.
 Az elmaradott térségekben élő, alacsony képzettségűek, köztük kiemelten
a romák foglalkoztatási helyzetén iskolázottsági, illetve területi alapon
nyújtott célzott adó- és járulékcsökkentéssel segítsünk.
 Az elmaradott régiókban tartósan létrehozott munkahelyek jelentsenek
lényeges szempontot az uniós gazdaságfejlesztési pályázatok
elbírálásakor.
 Szociális-,
erdőgazdálkodási-,
mezőgazdasági
szövetkezések,
szövetkezetek létesítésével segítsük a termelőeszközök hiányában
gazdasági tevékenység végzésére nem képes többségi és magyarországi
roma lakosságot, köztük kiemelten az elmaradott térségben élőket.
 Helyi, regionális és országos kampányokkal hívjuk fel a közvélemény
figyelmét a romák sikeres munkaerő-piaci beilleszkedését eredményező
programokra.
Szociális intézkedések
 A társadalmi leszakadás megakadályozása érdekében, a többségi
társadalom és a roma kisebbségi állampolgárok érdekében szükség van
olyan széleskörű szegénységellenes programra, amely növeli az
esélyegyenlőséget.
 A magyar többségi és a magyarországi roma állampolgárok lakhatási
problémáinak megoldása érdekében szükséges a szociális bérlakásállomány jelentős fejlesztése, a lakhatási támogatások célzottabbá tétele.
A lakhatási támogatások hatékonyabb hasznosulását eredményezheti, ha
azt az állam összekapcsolja a családsegítő, mentori, életmód-tanácsadási
szolgáltatások nyújtásával.
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 Jelentős mértékben javítani szükséges a magyarországi roma lakosság
egészségügyi helyzetét. Mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a
szűrővizsgálatokat, és ösztönzőkkel kell javítani az azokon való
részvételt. Fontos feladat a hátrányos helyzetű térségekben üresen álló
házi- és szakorvosi pozíciók betöltése. Ehhez bérpótlékkal és ingyenes
hivatali bérlakás biztosításával szükséges ösztönözni az orvosokat.
Kultúra
 Kiemelt figyelmet fordítunk a roma festészet, irodalom, zene és más
művészeti ágak támogatására, bemutatására itthon és külföldön egyaránt.
 Támogatjuk, hogy a kulturális értékeket őrző archív felvételek
kerüljenek bemutatásra a médiában, valamint új roma kulturális
produkciók készítésére kerüljön sor.
 Rendezzük a roma lapok és a Rádió C támogatásának kérdését.
Szükséges továbbá a roma kultúrára szánt pénzeszközök átcsoportosítása,
a nyilvánosság számára is átlátható pályázati rendszer kialakítása;
 Biztosítjuk a fővárosi Roma Ház működési feltételeit a megfelelő
ingatlanvagyont, tartós támogatási és szabályozási keretekben.
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IV. Magyarságpolitika - a
nemzetépítés feladatai
határainkon innen és túl
A Magyar Szocialista Párt megújulásának alapvető feltétele volt a külhoni
magyarsággal kapcsolatos viszonyának újragondolása. Az elmúlt években a
jobboldal mindent megtett a nemzeti kérdés kisajátítása érdekében, ezzel egy
időben az MSZP magyarságpolitikája nem mindig kapott kellő hangsúlyt. Nem
mindig értettük, hogy a külhoni magyarság ügye nem pusztán problémamegoldást, pragmatikus kapcsolattartást és finanszírozást jelent, hanem ennél
sokkal többet: érzelmi azonosulást kifejező szimbolikus politizálást is. A
szocialista kormányok idején a napi ügyek előre vitele, a külhoni magyarság
érdekében megoldott problémák, számos program, vagy beruházás támogatása,
a nemzetközi színtéren általunk képviselt határozott álláspont, a konfliktusok
rendezése kézzelfogható eredményeket hozott, és segítséget adott a külhoni
magyar közösségeknek. A baloldal részéről azonban sokkal többször lett volna
szükség az egyetemes magyarság összetartozásának és a szocialisták nemzeti
elkötelezettségének megfogalmazására és az ezt kifejező tettekre. A cselekvő
hazafiságot gyakran nem kötöttük össze az érzelmi-mozgósító hazafisággal. A
külhoni magyar közösségek számára is oly fontos nemzeti érzést nem kellően
hangsúlyozó politika hiányérzetet keltett, sőt 2004 decemberében komoly kárt
okozott. A Magyar Szocialista Párt elnöksége a múltbeli téves politikai
döntéseket, helyzeteket elemezte, értékelte, és levonta azokból a tanulságokat.
Ezek alapján az elmúlt két évben új alapokra helyezte nemzetpolitikáját,
folyamatosan konzultálva a meghatározó külhoni magyar szervezetek
képviselőivel.
1. A külhoni magyarság az egyetemes magyar nemzet része!
A magyarságpolitika meghatározó feladata a külhoni magyarság nemzeti
önazonosságának, anyanyelvének, kulturális hagyományainak szülőföldjén
történő megőrzése, fejlesztése, társadalmi-gazdasági emancipációja, méltó
emberi megélhetésének segítése, valamint a Kárpát-medencei magyar integráció
ösztönzése.
A külhoni magyarság iránti állami felelősség és szolidaritás a magyar nemzeti
szolidaritás szerves része, annak egyik központi eleme. Érzelmi, tudati tényező
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és erkölcsi követelmény egyszerre. Ennek kiinduló pontja a magyar állam
felelőssége.
A trianoni katasztrófához a közép-európai etnikai arányok XVIII-XIX. századi
változásai, az európai politikai, katonai erőviszonyok alakulása, a kollektív
nemzetiségi jogok, a teljes kisebbségi oktatási rendszer és a hivatali
nyelvhasználat biztosításának hiánya, a magyar uralkodó elit szűkkeblűsége és
rövidlátása vezetett. A hibás és mélyen
igazságtalan nagyhatalmi döntések A magyar szocialistáknak is
következményeként magyarok milliói ugyanannyira fáj Trianon, azonban
kerültek
kisebbségi
sorba,
a a válaszaink erre a tragédiára
szomszédos
országokban
magyar eltérőek egyes magyar politikai
kényszerközösségek jöttek létre. A erőkétől. Mi a nemzet jelenét és
magyar állam ezen 1918 előtti polgárai jövőjét nem területi kérdésként
– az elszakadást támogató nemzetiségi kezeljük, hanem a magyarországi és
csoportoktól eltérően - az állammal külhoni
magyarok
közös
kötött „szerződést” nem mondták fel, boldogulásában, jólétében és a
hanem lakóhelyükkel és utódaikkal kulturális
magyar
nemzet
együtt elszakították attól. Ezért a közösségének
megerősítésében
magyar állam a külhoni magyar látjuk.
közösségek
tagjaiért
kiemelt
felelősséggel tartozik.
A kisebbségi helyzetbe került magyar közösségek esetében a trianoni trauma
jelenti a sorsközösség alapját. Az első világháború után más országokhoz került
magyar családoknak Trianon a személyes sorsuk, életük meghatározó eseménye.
Évtizedek teltek úgy el, hogy a magyar önazonosság megélésére, megőrzésére, a
magyar történelmi ismeretek átadására gyakran csak a családban volt lehetőség.
A Magyar Szocialista Párt a trianoni szerződések nyomán létrejött határokat
realitásnak, de történelmi igazságtalanságnak tekinti. A trianoni határok a
történelmi tényeknek, az ország akkori etnikai és gazdasági viszonyainak,
kulturális, szellemi hagyományainak teljes figyelmen kívül hagyásával, egy
igazságtalan és méltatlan nemzetközi döntés nyomán alakultak ki. A XX.
századi
magyar
történelem
Trianon
traumáján
csak
a tragédiájának tartjuk az ország
szomszédos
országok
pozitív felosztását, több millió magyar más
kisebbségpolitikájával és hazánk országokba kerülését. A folytonosan
hivatkozó
részéről aktív magyarságpolitikával Trianonra
nemzeti
lehet túllépni, ily módon jelképessé pártnyilatkozatokat
szempontból viszont terméketlennek,
tenni, légiesíteni a határokat.
sőt károsnak tartjuk. A külhoni
magyarság jogainak határozott védelmét a nemzeti önsajnálat és a sérelmek
emlegetése nem pótolhatja. Számukra megoldást a kisebbségben élő
népcsoportok jogainak biztosítása jelenthet: a kulturális, a közigazgatási-,
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önkormányzati és a területi autonómiájuk szavatolása, a regionális autonómiák
megteremtése, illetve e formák kombinálása. Trianon traumáját és
következményeit csak a szomszédos országok pozitív kisebbségpolitikájával
és hazánk részéről aktív magyarságpolitikával lehet orvosolni. Így
lehetséges jelképessé tenni, légiesíteni a határokat. A magyar baloldal célul tűzte
ki, hogy európai keretek között az államhatárok tiszteletben tartásával elősegítse
a magyar nemzet újraegyesítését.
2. A szomszédos országok feladata a külhoni magyarok jogainak
szavatolása, autonómiájuk biztosítása
Összhangban a kisebbségi jogokkal foglalkozó nemzetközi szervezetek
dokumentumaival, valamennyi államban - így a szomszédos országokban is alkotmányosan szavatolni kell a magyar közösségek számára a szabad
identitásválasztást, az anyanyelv elsajátítását, az anyanyelven való oktatás és
szakképzés jogát, az anyanyelv használatát a közigazgatásban, az
igazságszolgáltatásban, a közéletben és az egyházi szertartások során.
Biztosítani kell számukra az igényeiknek megfelelően az önszerveződés
lehetőségét. Lehetőséget kell adni a helyi és az országos képviseletre, illetve az
anyaországgal és a nemzeti közösséggel való akadálymentes kapcsolattartásra.
Ehhez biztosítani kell a saját pártjaik, vagy civil szervezetek megalakításának
lehetőségét. Meg kell adni mindazokat a kisebbségi népcsoportokat - mint
közösségeket - megillető jogokat, amelyek önazonosságuk megőrzéséhez és
kiteljesítéséhez szükségesek.
A magyar szocialisták a nemzetközi gyakorlattal összhangban határozottan
fellépnek a kisebbségben élő magyar közösségek autonómiájának
megteremtéséért. A kisebbségi autonómia azt jelenti, hogy az adott népcsoport
saját ügyeiről maga dönthet, igazgathatja életét. Autonómia nélkül nincs
kisebbségi jogérvényesítés!
A különböző - kulturális, önkormányzati-közigazgatási és területi autonómiaformák megfelelnek a szomszédos országokban élő magyarság eltérő
kisebbségi létfeltételeinek. Míg a személyi elvű kulturális autonómia elsősorban
az interetnikus környezetben élők és a szórványban élő magyarság számára
biztosítja a megmaradás és fejlődés lehetőségét, addig a területi autonómia, a
széleskörű decentralizáció alapvetően a tömbben élő magyar közösségek
életkörülményeit javítja. Ezek a közjogi megoldások kölcsönösen kiegészítik
egymást. A személyi elvű és a területi autonómia alapvető államszervezési
kérdés.
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Az autonómia
 alapja az EU-ban is alapelvként kezelt önkormányzatiság és
szubszidiaritás eszméje,
 érvényesülésének
kerete a működő, demokratikus jogállam
intézményrendszere,
 különböző formái mindenkor a többség és a nemzeti kisebbség
megegyezésén, demokratikus hatalommegosztásán alapul,
 eszköz, amellyel a külhoni magyarság szülőföldjén megalapozhatja
gazdasági és kulturális fejlődését, megteremtheti megmaradásának
anyagi, politikai és jogi feltételeit és garanciáit.
Autonómia csak ott jöhet létre, ahol a többség és a kisebbség demokratikus
módon megegyezik a hatalommegosztásról, a különböző hatáskörök
felosztásáról. Megalapozatlanok ezért azok a félelmek, miszerint az autonómia a
többségi társadalom érdekei ellen hatna. Az autonómiaformák nem kérdőjelezik
meg az ország területi egységét, ellenben kiszélesítik a hatalom demokratikus
gyakorlását, erősítik a jogállam működését, valamint az ország, a társadalom
belső etnikai, nemzetiségi békéjét.
Az MSZP támogatja a külhoni magyar közösségek által megfogalmazott
igényt, miszerint Erdélyben, Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján a
személyi elvű, az önkormányzati-közigazgatási és a területi autonómia
párhuzamos kialakítására, sajátos kombinációjára van lehetőség és
szükség. Ez teljes mértékben összhangban áll az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésének 1201-es ajánlása 11. cikkelyével, amely kimondja: “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 státussal
rendelkezzenek."
A külhoni magyar közösségek már több területen jelentős eredményeket értek el
azt megelőzően, hogy az autonómiaformák jogi keretei az alkotmányokban,
illetve a törvényekben rögzítésre kerültek volna. Ezek az eredmények
tartalommal töltik ki, alulról építik ki az autonómiát. Különösen fontos, hogy a
Romániában, a Szlovákiában, a Szerbiában és az Ukrajnában élő magyarság
több mint fele olyan településen él, ahol a magyarok döntő módon befolyásolják
a helyi viszonyokat. Kárpátalját kivéve ezen szomszéd államokban erősebb az
önkormányzatiság, mint Magyarországon. Ezért a helyi közigazgatásban és a
helyi döntéshozatalban való részvétel a magyarság autonómia-igényeinek
érvényesítésében kiemelt fontosságú terep. A magyar szocialisták ezért
kezdeményezik, hogy a külhoni magyar közösségekkel együttműködésben,
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nemzetrészenként regionális fejlesztési terveket dolgozzunk ki. Ennek példája,
kiinduló pontja lehet az RMDSZ által kidolgozott "Erdély 2020" átfogó
fejlesztési terv, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány regionális fejlesztési
terve.
3. A szülőföld a haza!
A külhoni magyar közösségek több
alkalommal kifejezték akaratukat, hogy
továbbra is meg akarják őrizni nemzeti
önazonosságukat, anyanyelvüket, hagyományaikat, kulturális sajátosságaikat.
Nem akarnak sem elvándorolni, sem a többségi nemzetbe beolvadni. A
szülőföldhöz való jogot alapvető egyéni és közösségi, az Európai Unió
intézményei által is elismert jognak tekintik.
Minden magyarnak szülőföldjén
legyen méltó emberi megélhetése!

A rendszerváltás idején kialakított hármas külpolitikai főirány részeként a
magyar politikai pártok egyetértettek abban, hogy a külhoni magyarság
megmaradásához, a szülőföldön való méltó megélhetéshez, nyelvük,
hagyományaik,
kulturális
sajátosságainak
megőrzéséhez
saját
intézményrendszerre és egzisztenciára van szükségük. Ezt Magyarország
részéről a célok megvalósítását támogató nemzetpolitikával és
szomszédságpolitikával, valamint a szomszédos államok által biztosított
kisebbségpolitika és autonómiák megteremtésével lehet elérni. Az MSZP
ismét megerősíti azt a korábban minden magyar politikai erő által
elfogadott elvet, amely a külhoni magyarság szülőföldön való boldogulását,
méltó emberi megélhetését támogatja.
Az elmúlt több mint két évtizedben a különböző kormányok és az ellenzék a
nemzetpolitikában is sokszor szembekerültek egymással. Pártpolitikai csatározás
folyt számos ügy kapcsán, az alapkérdésekben mégis volt egyfajta kormányokon
átívelő folytonosság. A 2010-ben megalakult kormány ezt a folyamatosságot is
megtörte. Szakított a külhoni magyarság szülőföldön való méltó emberi
megélhetésének alapelvével és ennek megfelelően alakította ki
magyarságpolitikáját. A nemzetegyesítés/nemzeti együttműködés címszava alatt
politikailag és egzisztenciálisan egyre inkább Magyarországhoz kívánja kötni
a határon kívül élő közösségeket. Az elmúlt húsz év támogatáspolitikai
gyakorlatától eltérően ezért nem támogatja a kormány a határon túli
egzisztenciateremtést, a vállalkozások fejlesztését. A jelenlegi kormány számára
nem fontos a külhoni magyarság erős parlamenti, önkormányzati jelenléte
a lakóhelyén, sőt gyanakvással tekint a magyar pártok kormányzati
részvételére. Az Országgyűlés elnöke nem magyar, sőt kollaboráns erőknek,
nemzetárulóknak nevezte a kormányzati szerepet vállaló határon túli vezetőket.
A kormány beavatkozik a szomszédos országok választási kampányaiba,
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egy-egy általa preferált szervezet támogatásával megosztja a külhoni
magyarságot, és gyanakvást kelt a többségi társadalomban. Ezáltal leszűkíti
a külhoni magyarság politikai mozgásterét. Azt a hamis és veszélyes illúziót
kelti, hogy a szomszédos országokban élő magyarság problémáit
Magyarország önállóan meg tudja oldani, a megmaradásukat, az
önazonosságukat szolgáló nyelvi, kulturális jogaikat biztosítani tudja.
4. Szomszédságpolitika
szellemében!

-

működjünk

együtt

az

alapszerződések

Az Antall-kormány által Ukrajnával megkötött alapszerződés után a Hornkormány Szlovákiával és Romániával is alapszerződést kötött. Ez egyértelműen
pozitív hatással volt térségünk stabilitására, egyben hozzájárult ahhoz, hogy a
magyarság legitim képviselői először Romániában, majd pedig Szlovákiában
kormányzati tényezőkké váljanak. A magyarság a kormányzati pozícióban
mindkét országban jelentősen előmozdította a magyar nemzeti közösségek
helyzetét, hozzájárult a demokrácia, a jogállamiság és a piacgazdaság
elmélyítéséhez, az európai uniós integrációhoz, s a szülőhazája és Magyarország
közötti sokoldalú kapcsolatok erősödéséhez.
A magyar szocialisták meggyőződése, hogy nem ideologikus, hanem
pragmatikus külpolitikára és nemzetpolitikára van szükség. Nem a
küldetéstudatos, irritáló, hanem a következetes politikai stílus és a
kompromisszumkészség a célravezető a szomszédokhoz való viszonyban. A
retorikus és érzelmi indíttatású magyarságpolitikai stílus helyett visszafogott,
higgadt hangnem és határozottság szükséges.
Az MSZP kormányra kerülésével újra kívánja indítani a közös
kormányülések gyakorlatát Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia
vonatkozásában és kiterjesztjük ezt a gyakorlatot Szerbiára, Szlovákiára és
Ukrajnára is. A jelenlegi kormány ezeket az RMDSZ kifejezett kérése ellenére
sem volt hajlandó Románia vonatkozásában megszervezni és működtetni, holott
a szocialista kormányok által megszervezett négy magyar-román közös
kormányülésen nagyon fontos eredmények születtek (a csíkszeredai magyar,
illetve a gyulai román főkonzulátus megnyitása, az aradi Szabadság-szobor
újbóli felállítása, a Gozsdu-örökség rendezése, valamint a Sepsiszentgyörgyön
és Szegeden megnyitott magyar, illetve román kulturális fiókintézet létesítése).
A magyar szocialisták a kétoldalú kapcsolatokban is szorgalmazni kívánják a
különböző nemzetiségű állampolgárok közötti harmonikus együttélési formák
kialakítását, a sokrétű etnikumközi kapcsolatok megteremtését, egymás
kölcsönös, valós megismerését. Fontosnak tartjuk ezért a gyanakvás, a nemzeti
előítéletek, a verbális agresszió, a nacionalizmus, a sovinizmus és az
antiszemitizmus visszaszorítását. Kiemelt feladat a gyűlöletkeltés bármely
formájának törvény általi büntetése. Társadalmi megbékélésre törekszünk,
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aminek elengedhetetlen feltétele a szomszédos országok valamennyi
állampolgárának teljes jogegyenlősége, a társadalmi igazságtalanságok és az
etnikai alapon történő hátrányos megkülönböztetés teljes felszámolása és
jóvátétele.
5. Politikai vagy kulturális nemzetfelfogás?
A mai Magyarországon, történelmi adottságaink miatt is, egyszerre kell
alkalmaznunk a politikai és a kulturális nemzetfelfogást. A politikai
nemzetfelfogás, amely szerint a magyar politikai nemzet Magyarország magyar
és más nemzetiségű polgárainak összessége - elismeri a hazánkban élő
kisebbségeket, mint államalkotó tényezőket, de nem foglalja magába a magyar
állampolgársággal nem rendelkező külhoni magyarokat. A kulturális
nemzetfelfogás ugyanakkor kiterjed a külhoni magyarokra, nem tartalmazza
azonban a más identitású magyarországi állampolgárokat (13 elismert
kisebbség).
A rendszerváltozást követően a magyar közgondolkodásban a kulturális
nemzetfelfogás került előtérbe, éppen a külhoni magyarsággal kapcsolatos
politika nyomán. A jelenlegi kormány azonban a politikai-kulturális
nemzetfelfogást teszi zavarossá, amikor a magyar állampolgárság megadásával
közjogi viszonyt, valamiféle politikai nemzeti kötődést teremtett az anyaország
és a külhoni magyarok között, amely azonban nem felel meg az állampolgári
jogok és kötelezettségek közötti egyensúly demokratikus követelményének.
6. Az eredményes magyarságpolitika háttere egy korszerű, demokratikus,
gazdaságilag erős Magyarország
A külhoni magyarságnak Magyarország akkor támasz és megtartó, ha fel lehet
rá nézni, ha jó miatta magyarnak lenni a Kárpát-medencében, Európában és a
világban bárhol. Ha nem utasításokat ad a mindenható magyar kormány a
határon túli magyaroknak, hanem megkérdezi, hogy szerintük mire van szükség
a megmaradásukhoz. Ezzel párhuzamosan folyamatosan tárgyal a szomszédos
államokkal, Európával és a világgal úgy, hogy mindez a külhoni magyarságnak
is hasznos legyen.
7. Európai Uniós és kárpát-medencei magyar integráció
Magyarország és számos környező ország Európai Uniós csatlakozásával
nemzetpolitikánk is új helyzetbe került. A Szlovákiában és Szlovéniában élő
magyarok 2004. május 1. óta, a Romániában élő magyarok pedig 2007. január 1je óta ugyanannak a politikai és gazdasági közösségnek a tagjai. Ez a magyar
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nemzet, a magyar nyelvi közösség nagyobb részének uniós tagságát jelenti. A
schengeni övezet kiterjesztésével 2007 decembere óta ellenőrzés nélkül
utazhatunk Felvidékre, Burgenlandba és a Muravidékre.
Horvátország 2013-as tagfelvételével az ottani magyarság is az európai
közösség részévé válik. Reményeink szerint Románia mielőbbi schengeni
csatlakozása jelentős további könnyítést jelent a kapcsolattartásban. Ugyanakkor
azzal kell számolnunk, hogy a Vajdaságban élő nemzettársaink még legalább
egy évtizedig, a kárpátaljai magyarok pedig tartósan az Európai Unión kívül
maradnak. Ezért Magyarországnak ebben a két vonatkozásban lépéseket kell
tennie a határátkelés további könnyítése érdekében.
Az MSZP kormányra kerülését követően felszámolja a schengeni vízum
kibocsátásához szükséges garancialevelek ügyében az elmúlt két évben
kialakított kárpátaljai hátrányos megkülönböztetést. Ennek során több mint
huszonötezer kárpátaljai honfitársunkat minősítették B- kategóriás magyarrá,
akiknek egyetlen bűnük, hogy nem a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
tagjai vagy annak szimpatizánsai, hanem a nagyobb befolyású
érdekképviseletnek, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek a támogatói.
A kapcsolattartás szabadsága mellett meg kell teremtenünk a magyarországi és
a külhoni magyar kulturális, tájékoztatási, és részben az oktatás
intézményrendszer összehangolását.
8. Intézményesített kapcsolattartás a külhoni magyarsággal
A Horn-kormány a magyar-magyar párbeszéd intézményesítésére 1996-ban
rendezte meg az első “magyar-magyar csúcs"-ot. Ebből jött létre 1999-ben a
Magyar Állandó Értekezlet. A külhoni magyarság képviselőinek és a
mindenkori kormány felelős tisztségviselőnek, továbbá a magyar parlamenti
pártok képviselőinek intézményesített párbeszéde a közös érdekű kérdésekről
egyaránt szolgálja a határainkon túli magyarság érdekeit és az adott országokkal
a jószomszédi kapcsolatok fejlesztését.
A Magyar Szocialista Párt a Magyar Állandó Értekezlet, a Kárpát-medencei
Magyar Képviselők Fóruma, a Diaszpóra Tanács és a Magyar Ifjúsági
Konferencia munkájának folytatását, tartalmi gazdagítását szorgalmazza. E
tanácskozásoknak hatékony szakmai és politikai egyeztető fórumokká kell
válniuk a külhoni politika stratégiai kérdéseinek kialakítása, a nemzeti
közmegegyezés megteremtése érdekében.
A Magyar Ifjúsági Konferencia hatékony működtetése céljából szakbizottsági
rendszer létrehozását kezdeményezzük, melynek révén a fiatal képviselőket is be
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kívánjuk kapcsolni a MÁÉRT szakértői bizottságainak munkájába.
Meggyőződésünk, hogy csak a folyamatos egyeztetés, illetve annak
intézményesítése teszi lehetővé azt, hogy a külhoni magyarok ügyében
mérséklődjön a napi pártcsatározások hatása, és nemzeti összefogás jöjjön létre.
Szorgalmazzuk a Határtalanul! program folytatását, amelynek elsőszámú
célkitűzése, hogy minden magyarországi közoktatásban tanuló diák jusson
el egyszer a magyarlakta területekre az
Az MSZP tiszteletben tartja a
állam támogatásával.
külhoni magyar
közösségek
önállóságát, eszmei, ideológiai és
A központi kormányzat szervezetén belül
politikai sokszínűségét!
helyre kell állítani a magyarságpolitikai
feladatok megfelelő államigazgatási szintű hierarchiáját. Ennek érdekében az
újonnan létrejövő Miniszterelnöki Hivatal keretében, vagy tárca nélküli
miniszter felügyelete alatt önálló, a külhoni magyarsággal foglalkozó
szakigazgatási szervet hozunk létre.
Tanácskozások és találkozók szervezését kezdeményezzük a Magyarország
2020 címen, a kilencvenes években működő "Magyarország 2000" konferenciasorozat mintájára. Ennek keretében a világ különböző országaiban élő ismert
magyarok tapasztalatait, szakértelmét és kapcsolatrendszerét a Kárpát-medence
politikai- gazdasági lehetőségeinek bővítésére kívánjuk hasznosítani.
Érdemi segítséget nyújtunk a különböző országok települései, így a
testvérfalvak, testvérvárosok, testvérmegyék közötti kapcsolatteremtéshez és
–építéshez, vagy a meglévő kapcsolatok szorosabbá fűzéséhez.
A pártközi kapcsolatokban a jövőben is működtetjük az Európai Ifjúsági
Akadémiát, amely a külhoni magyar fiatal politikusok, szakértők évenkénti
szakmai-politikai képzését, találkozóját biztosítja. Folytatjuk az MSZP által
kezdeményezett Nemzetpolitikai Szakértői Kerekasztal munkáját, amely
testületbe minden külhoni régió egy-egy szakértőjét kértük fel. Ez az egyeztető
fórum is lehetőséget teremtett a régiók közötti közvetlen párbeszédre, a külhoni
magyar közösségekben felmerülő problémák megfogalmazására, valamint a
mindenkori magyar kormány magyarságpolitikai tevékenységének értékelésére.
Mindkét fórum munkájától azt várjuk, hogy gyors és szakmailag megalapozott
javaslatokkal segítse a párt magyarságpolitikájának alakítását.
9. Nemet mondunk arra a politikára, amely a külhoni magyar közösségeket
megosztja, egyes szervezeteket hátrányosan megkülönböztet, továbbá
kiviszi a magyar belpolitikai konfliktusokat!
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A jelenlegi jobboldali kormány egyoldalú politikai és pénzügyi támogatást
biztosít a neki elkötelezett szervezeteknek. Ezzel párhuzamosan semmibe veszi,
ellehetetleníti a szomszédos országok helyi közösségei által támogatott és a
választásokon is legitimitást nyert szervezeteket. A Nemzeti Együttműködés
Rendszere nem mindenkire terjed tehát ki.
Az MSZP korábban sem avatkozott be sem a külhoni magyar szervezetek
közötti versengésbe, sem az egyes szervezetek belső életébe, döntéseibe, s a
jövőben is így cselekszik. Meggyőződésünk, hogy a magyar politika mindenkori
partnerei azok a szervezetek, amelyeket a szomszédos országokban lezajlott
választásokon a külhoni magyar közösségek szavazataival legitimáltak. A
magyar-magyar kapcsolatokban és a szomszédságpolitikában súlyos károkat
okoz a magyarországi belpolitikai konfliktusok exportja, a külhoni magyar
közösségek megosztása, egyes szervezetek hátrányos megkülönböztetése.
Az MSZP új nemzeti összefogást
szorgalmaz a magyarságpolitikában. Új kiegyezésre van szükség a
Olyan közéleti légkört szeretnénk magyarságpolitikában!
teremteni, amelyben a más véleményen
lévőket tiszteletet érdemlő partnernek és nem megsemmisítendő ellenségnek
tekintik. Felhívunk valamennyi magyar politikai erőt arra, hogy tartsák
tiszteletben a külhoni magyarság szervezeteinek önállóságát, ne szóljanak bele
belső viszonyaik alakításába. Támogassák ugyanakkor autonómia-törekvéseiket
és segítsék elő, hogy a határainkon kívül élő honfitársaink szülőföldjükön
magyarként boldogulhassanak!
10. Állampolgárság
Az állampolgárság könnyített megszerzésének - a közbeszédben pontatlanul a
kettős állampolgárság - ügye a 2004. december 5-i népszavazás és az azt
megelőző kommunikációs kampány után az egy nemzethez tartozás
jelképeként szimbolikus jelentőségre tett szert. Korábbi álláspontját
felülvizsgálva a Magyar Szocialista Párt is támogatta 2010 májusában a
könnyített honosítási eljárást lehetővé tévő törvény elfogadását.
11. Támogatáspolitika az érintettek bevonásával
A jelenlegi kormány által a külhoni magyar támogatások koncentrált elosztására
létrehozott Bethlen Alap Zrt-ben politikai ígéretek alapján dőlnek el a
támogatások. Az alap teljes korábbi igazgatósága testületileg kénytelen volt
lemondani, mivel a szakmai szempontok, a pályázatok pontozása alapján
szerették volna meghozni döntéseiket.
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A döntéselőkészítő kollégium tagja csak a magyarországi lakóhellyel rendelkező
szakértő lehet. Emiatt nem lehet része a döntés-előkészítésnek külhoni
szakértő, vagy a MÁÉRT munkájában résztvevő személy, eltérően a korábbi
támogatáspolitikai koncepcióktól. Ezzel a megszorítással kizárták a helyzet- és
terepismerettel rendelkező külhoni magyar szervezeteket a szakértői munkából.
Korábban az Illyés Közalapítvány esetében a hét szomszédos országban
működő alkuratóriumi és szaktestületi rendszeren keresztül közel háromszáz
külhoni szakember véleményezte a beérkezett pályázatokat. A fentiek mellett
jelenleg a Bethlen Gábor Alap forrásainak 95%-a címkézett támogatás és csak
5% pályázható nyílt pályázati keretben.
A támogatási rendszer átalakítása
A Magyar Szocialista Párt kormányra kerülése után átalakítja a Bethlen Gábor
Alap döntéshozatali rendszerét. A külhoni magyar szakértőket ismét
bevonjuk a döntések előkészítésébe, a döntéshozatalba. Arra törekszünk, hogy
a támogatási keretösszeg 95%-ban legyen nyílt pályázati keret formájában
pályázható. Ezáltal átláthatóbbá válna a támogatási rendszer. Kiemelt
figyelmet fordítunk a szórványterületek, valamint az oktatás és a kultúra
támogatására. Megerősítjük, reprezentatívvá, kiegyensúlyozottá és átláthatóvá
tesszük a Nemzeti Jelentőségű Intézmények támogatási rendszerét, s kialakítjuk
tevékenységük értékelésének követelményrendszerét és módszerét.
Az MSZP kezdeményezte egy kárpát-medencei hosszú távú stratégia
megalkotását. Azt javasoljuk, hogy hazai
és
külhoni
magyar
szakértők, A külhoni magyar szakértőket
szociológusok,
demográfusok, ismét bevonjuk a döntés
közgazdászok, pedagógusok bevonásával előkészítésbe!
szakmai testület dolgozza ki azt, és
tegyen javaslatot egy tíz éves, a különböző támogatási területeket átfogó
kárpát-medencei fejlesztési programra. A program a külhoni nemzetrészek,
tájegységek, települések/városok szintjére lebontva vizsgálná meg az ottani
magyar közösség fennmaradásának legoptimálisabb feltételeit. A különböző
nemzetrészek helyi közösségi erőforrásainak figyelembe vételével tenne
javaslatot a fejlesztésekre. Javasoljuk, hogy a MÁÉRT plenáris ülése az így
összeálló kárpát-medencei fejlesztési programot vitassa meg és fogadja el. Ily
módon biztosíthatnánk a támogatáspolitika szakmai folytonosságát, és
kizárhatnánk az évenként megjelenő, esetleges támogatási prioritásokat. Ez a
rendszer a különböző nemzetrészek szakmailag alátámasztott erőforrásaiból és
valós szükségleteiből indulna ki, és nem a feltételezett, a Budapesten elképzelt
külhoni igényekből.
12. A nyelvhasználat, az oktatás és a kultúra támogatása
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Az egzisztenciateremtés, a vállalkozások fejlesztése mellett az MSZP
kulcsterületnek tekinti a nyelvhasználat, az oktatás és a kultúra támogatását.
Fontosnak tartjuk a többnyelvűséget. A külhoni magyaroknak az anyanyelven
túl a többségi nemzet nyelvét és legalább egy világnyelvet kellene ismerniük
ahhoz, hogy érvényesüljenek, versenyképesek legyenek a munkaerőpiacon.
A külhoni magyar közösségekre ugyanakkor fokozottan érvényes, hogy
“nyelvében él a nemzet”. Ezért a szomszédsági kapcsolatokban és nemzetközi
színtéren is támogatjuk, hogy a tömbmagyarság által lakott területeken a
magyar nyelv legyen regionálisan elfogadott hivatalos nyelv, illetve
teremtsék meg a magyar nyelv hivatalokban történő használatának jogi,
intézményes és anyagi feltételeit.
Kezdeményezzük, hogy a magyar nyelv a hivatalos nyelvhasználaton túl
egyenrangúan legyen jelen a kereskedelemben és a gazdaságban is.
Megítélésünk szerint szükség van arra, hogy a gazdasági élet szereplői, a
külhoni magyar területeken befektetésekkel, képviselettel, telephellyel
rendelkező magyar cégek kétnyelvű feliratokkal és magyarul is tudó
személyzet alkalmazásával fejezzék ki tiszteletüket és megbecsülésüket a
magyar fogyasztók iránt.
A külhoni magyar közösségek jogos igényének tartjuk és támogatjuk az
óvodától az egyetemig terjedő anyanyelvű oktatást. Ez elengedhetetlenül
szükséges a közösségek nemzeti identitásának megőrzése és megmaradása
érdekében. Meggyőződésünk, hogy csak a teljes anyanyelvű oktatás és nevelés
képes a külhoni magyar közösségeket fenntartani, megújítani és megerősíteni.
Ilyen oktatás és nevelés elsősorban önálló magyar tannyelvű intézményekben
valósítható meg az óvodától az egyetemig.
Ennek érdekében minden magyarok
lakta településen meg kell őriznünk az
óvodákat és az elemi iskolákat. A
középfokú oktatás szintjén térségi
közoktatási
iskolaközpontok
kialakítására
van
szükség.
Az
iskolaközpontok működőképessége érdekében szeretnénk hozzájárulni a
bentlakás feltételeinek megteremtéséhez, az iskolabusz-hálózatok
kiépítéséhez. Olyan ösztöndíjrendszert támogatunk, amely a beiskolázást segíti.
Fenntartható és kiszámítható módon támogatjuk az Erdélyben, a Felvidéken és a
Kárpátalján meglévő magyar felsőoktatási intézményeket. Elősegítjük azt,
hogy a külhoni magyar nyelvű és a magyarországi felsőoktatási intézmények
között még intenzívebb kapcsolattartás, oktatói és hallgatói csereprogramok
legyenek.
A tömbmagyarság által lakott
területeken a magyar nyelv
regionálisan legyen hivatalos
nyelv!

A felsőoktatástól elválaszthatatlan a tudomány és a kutatás területe. A külhoni
magyarság alapvető célja a magyar értelmiség otthon tartása, amelynek egyik fő
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eszköze a külhoni magyar tudományos kutatás intézményesítése lehet.
Szorgalmazzuk, hogy mind a magyar, mind az adott ország költségvetése
támogassa a külhoni magyar tudományos kutatást, illetve az európai uniós
forrásokhoz való hozzáférés esélyeit a külhoni magyar kutatók számára.
Támogatjuk a Magyar Tudományos Akadémiával és a magyarországi
kutatóintézetekkel való még szorosabb együttműködést. Elősegítjük azt, hogy az
OTKA és a többi magyarországi tudományos pályázati rendszer nyitottá váljon a
külhoni magyar kutatók számára is.
Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és ennek érdekében különböző
ösztöndíjrendszerek működtetését is. Az egész életen át tartó tanulás hívei
vagyunk. Minden olyan programot támogatni fogunk, amely ennek a célnak a
kiteljesítését szolgálja. Szorgalmazzuk a minőségbiztosítás kiterjesztését, az
iskolai teljesítményt és a tanárok munkáját mérhetővé tevő magyarországi
iskolai kompetenciamérések megjelenését a külhoni magyar középiskolák
honlapjain is. Az oktatási rendszerek sikeressége nagymértékben a
pedagógusokon múlik. Az oktatás hiteles és eredményes megreformálásának
kulcsa maga a pedagógus. Különös odafigyelést igényel a pedagógustovábbképzés. Javítani kívánjuk a közoktatással foglalkozó szakmai és civil
szervezetekkel való együttműködést. Elősegítjük a magyarországi tanári
továbbképzési rendszer, a tehetségpont rendszer kivitelét. Hozzá kívánunk
járulni a hazai középiskoláknak megfelelő idegennyelv-tanulás feltételeinek
megteremtéséhez.
A külhoni magyar közösségek életében különös jelentőséggel bír a tudásalapú
információs társadalom kialakítása és fejlesztése. Az információ gyorsabb
áramlása, a kereshető világméretű adatbázisok vagy a digitális tananyagok új
alapokra helyezik a gazdasági, politikai és társadalmi folyamatokat. A külhoni
magyar közösségek számára különösen fontos hagyományőrzés, az anyanyelvi
oktatás, a közösségen belüli magyar nyelvű internetes kommunikáció
fejlesztése. Sok tennivalónk van a kétnyelvű tartalmak és szolgáltatások
terén, mivel azok hozzájárulnak a többség és a kisebbség közötti kapcsolatok
fejlesztéséhez is. Szorgalmazzuk az információs és kommunikációs
technológiákra
épülő
magyar
A külhoni magyar nemzeti
közoktatást, olyan virtuális közösségek
közösségekből építsünk
megalakulását, amelyek az anyanyelven
tudásalapú információs
történő
oktatást
és
művelődést
társadalmat!
támogatják, valamint a kulturális és
történelmi örökség elektronikus formában való gyűjtését, tárolását és
ismertetését. Összmagyar viszonylatban az információs és kommunikációs
technológiák a magyarországi és a világ bármely más részén élő magyarok
kapcsolatainak fejlesztési eszközei is, az együvé tartozás kifejezésének
lehetőségét rejtik magukban. Támogatjuk a magyar nyelvű írott és elektronikus
médiumokat. Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi televíziók, rádiók, napilapok
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és folyóiratok támogatására. Helyreállítjuk a Duna Televízió korábbi szerepét,
azt újra a külhoni magyarság televíziójává tesszük.
Kiemelt figyelmet fordítunk a szórványközösségek, "a kisebbségek
kisebbségeinek" problémáira, amelyek külső segítséget igényelnek nyelvük és
kultúrájuk megőrzéséhez. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk a
szórványközpontok, oktatási intézmények és kollégiumok további fejlesztését és
hálózatba történő integrálását. Különösen fontos a közép- és felsőfokú oktatás
megerősítése mellett a szórványközpontok és kollégiumok létrehozása és
működtetése, szórvány tanári és lelkészi ösztöndíjprogramok elindítása.
Kiemelt odafigyelést igényelnek a nagyvárosi szórványok, ahol elsősorban az
oktatási és kulturális intézményrendszer hiányosságait kell közös erővel pótolni.
Szükség van a szórványprogramok költségvetésének növelésére. A
fejlesztési célok megalapozott meghatározása érdekében szükséges az
átfogó szórványprogram kidolgozása. Hasznosnak tartjuk a többségében
magyarok által lakott régiók, valamint a szórványban élő közösségek között
kialakuló testvérkapcsolatokat, kulturális programokat.
A felelős, a külhoni magyarság érdekeit szem előtt tartó magyarságpolitika
feladata
emellett
az
ösztöndíjSzórványközpontokat,
programok indítása, PhD képzés
kollégiumokat, szórvány tanári és támogatása, a könyvtárak, a digitális
lelkészi ösztöndíj-programokat!
tartalmak
és
dokumentációs
központok működtetése. A külhoni
magyar kulturális támogatások esetében kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a
hivatásos művészeti intézmények támogatására, a magyar könyvkiadás és
folyóiratok finanszírozására, a községi könyvtárak és művelődési házak
működési feltételeinek biztosítására. Lényeges a könyvtárak állományának
bővítése, digitális tartalmakkal történő feltöltése. Szorgalmazzuk a magyar
kultúra digitalizálását és interneten való megjelenítését. Támogatjuk a magyar
kultúra intézményesülését segítő, saját közösségi tulajdonban és kezelésben levő
művelődési infrastruktúra létrehozására irányuló kezdeményezéseket, a Magyar
Ház-láncolat, tájházak, teleházak, regionális civil információs központok,
oktatási és kulturális intézmények kialakítását, közgyűjtemények, kézirattárak,
könyvtárak, képzőművészeti gyűjtemények létesítését és fejlesztését.
Támogatjuk a külhoni magyar közösségek saját művelődési intézményhálózatát,
az oktatás és a szakemberképzés minden formáját és fokát magában foglaló
anyanyelvű oktatási hálózat létrehozását, a tudományos és kulturális ösztöndíjak
alapítását, illetve hasonló jellegű díjak létrehozását. Kulturális épített, tárgyi,
szellemi örökségünk védelme mindannyiunk feladata, mivel ez magyarságunk
alapzata és tartalma egyben. Ez jelképezi azt, amivel a magyarság gyarapította a
közös európai kultúrkincset.
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13. A gazdálkodó és a vállalkozói tevékenységek támogatása
A magyarságpolitika fontos feladata a határainkon túli magyarság gazdálkodó és
vállalkozó tevékenységének, polgárosodásának, civil társadalmának segítését
közös EU finanszírozással. A magyar közösségek és személyek
polgárosodásával, gazdasági önállóságával, vállalkozásaival erősödik a
szülőföldhöz való kötődés és csökken az elvándorlás. A szocialisták a külhoni
magyarság vállalkozásainak támogatását tekintik egyik céljuknak. Ennek
keretében meghatározó jelentősége van a határmenti térségek fejlesztésének,
infrastruktúrájuk javításának, illetve az EU-s alapok, mint a társadalmi
modernizáció külső forrásának közös lehívásának.
 az üzleti elképzelésekhez legmegfelelőbb partner megtalálása (célzott
partnerközvetítési tevékenység),
 hatékony tájékoztatás a térségben megjelenő befektetési
lehetőségekről,
 konkrét export-lehetőségek, értékesítési csatornák és a piacra jutás
feltételeinek feltárása,
 specifikus helyi piaci ismeretek, információk közvetítése,
 tájékoztatás az egyes termékekre és kereskedelmi műveletekre
vonatkozó előírásokról,
 elemzések a régió gazdasági és munkaerő-piaci viszonyairól, fejlődési
tendenciáiról,
 a régióban megjelenő pályázati kiírások követése,
 a különböző közbeszerzési és privatizációs lehetőségek feltárása,
 cégalapításhoz szükséges segítség, üzleti, adózási és jogi tanácsadás,
 szakértők közvetítése,
 kereskedelemfejlesztési programok és rendezvények, a magyar és
külföldi partnerek közvetlen megbeszéléseinek elősegítése,
 széles körű kapcsolatrendszer kiépítése a régió gazdaságára hatást
gyakorló szervezetekkel (kamarák, szövetségek, önkormányzatok),
 a partnervállalkozások mindennemű ügymenetének támogatása,
 adatbázis kialakítása az érdeklődő gazdálkodó szervezetekről a
vállalati igények pontos felmérése érdekében és beszállítói
együttműködési lehetőségek feltárása.

Szükségesnek tartjuk a vállalkozói réteg versenyképességének növelését a kisés középvállalkozások szakmai társulásainak támogatásával, a kezdő
innovatív vállalkozások támogatási rendszerének kidolgozásával, a vállalkozói
központok létrehozásával. Hozzá kívánunk járulni a kis- és középvállalkozások
nemzetközi piacra jutásának elősegítéséhez.
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A gazdasági kapcsolatok fejlesztését a partnerség intézményének számtalan
formális és informális eszközének a felhasználásával kell szervezni. A 2014-től
esedékes új uniós költségvetési időszakra való felkészítés során a magyar
fejlesztéspolitikának mostanra már markáns álláspontot kellett volna kialakítani
a Kárpát-medencei gazdasági térről, illetve annak erősítését szolgáló
intézkedésekről. A hazai vállalkozások külhoni magyar területekre történő
befektetésének segítése érdekében továbbfejlesztjük a Kárpát Régió Üzleti
Hálózatot.
14. A vidéken élő külhoni magyarság helyzetének javítása
A vidéken élő magyaroknak a termőföldjüket meg kell tudni védeniük és
őrizniük. A föld nem egyszerűen termelőeszköz. Valódi megtartó erő is lehet
megfelelő gazdálkodás, tudás és tőke esetében. A jelenlegi kedvezőtlen
gazdasági helyzetben, sokszor pillanatnyi pénzügyi problémák miatt, sokan
kényszerülnek arra, hogy eladják az őseiktől örökségül kapott földeket. Az adott
külhoni régió magyar politikai és civil szervezeteivel, valamint az egyházakkal
karöltve keressük a megoldást arra, hogy ezek a földterületek magyar
tulajdonban maradhassanak, és művelőinek méltó megélhetést biztosítsanak.
A XXI. század egyik alapproblémája az élelmiszertermelés biztosítása lesz. A
kárpát-medencei magyarság ennek a kihívásnak nyertese lehet, amennyiben
érdemben sikerül javítani az élelmiszergazdaság versenyképességét, a vidéki
élet minőségét. Kulcsfontosságú a külhoni magyar gazdák képzése és
továbbképzése, valamint részükről annak belátása, miszerint a családi
gazdaságok fennmaradásának, túlélésének egyetlen esélye a nyugat-európai
típusú szövetkezés, a termelési integrációk
A világháló, a DUNA létrehozása és működtetése. A vidéki élet minőségét
TV páratlan eszköz a a gazdasági körforgásba való bekapcsolódás, a helyi
világban
szétszórt sajátosságoknak megfelelő stratégiák révén érhetjük
magyarok
el. Szükséges továbbá teleházak és tanácsadó
összefogására.
központok létesítése, továbbá a szigetfalvak és
kistelepülések művelődési életének fellendítése a helyi színjátszás, olvasókörök,
egyleti élet, és a hagyományőrző csoportok támogatásával. További feladat a
közművesítés, a közvilágítás, a kommunikációs infrastruktúra, az internetelérés,
az egészségügyi ellátás, a rendszeres közszállítás problémáinak megoldása helyi
önkormányzati, illetve fejlesztési forrásokból. Rendkívül fontos együttműködési
lehetőség rejt az erdőgazdálkodás és ezzel összefüggésben a környezetvédelem
területe.
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15. A diaszpórában élő magyarság identitásának és nyelvének megőrzése
A külhoni magyar diaszpóra több mint kétmillió főt számlál. Kétharmaduk
Észak-Amerikában, egy részük Nyugat-Európában, a másik pedig Ázsiában,
Afrikában, Ausztráliában és Dél-Amerikában, kisebb-nagyobb közösségekben
szétszórtan él. Tagjainak kb. kétharmada már nem beszéli a magyar nyelvet. Bár
a rendszerváltás óta a magyar állam feléjük is nyitott, így a Horn-kormány által
szervezett Magyarország 2000 konferencia-sorozat kifejezetten ezt a közösséget
szólította meg, a befogadó országok támogatása egyre inkább csökkent, így a
vasárnapi iskolák, műhelyek hálózata sok helyen elsorvadt. Az itt élő magyar
identitású gyermekeknek csak kis része vehet már részt az önkéntesen szervezett
helyi magyar oktatásban. Sok helyütt hatalmas áldozatokat hoznak a közösségek
tagjai a magyarságszolgálatért, a magyar egyházak, egyesületek, alapítványok
működtetéséért. Az Amerikai Egyesült Államokban és Argentínában végzett
kutatások alapján az körvonalazódik, hogy a magyar származásúak mintegy 510 százaléka vesz részt valamilyen magyar szervezeti életben.
A nyugati magyar diaszpórán belül az egyházak és a cserkészet tartja fenn a
legtöbb hétvégi magyar iskolát, de más civil szerveztek is működtetnek magyar
iskolákat. Az iskolák zömének legnagyobb kihívása a megfelelő képzettségű
pedagógus, és a megfelelő taneszközök megléte. Az egyházak mellett a magyar
ifjúságot sok helyütt a külföldi magyar cserkészszövetségek tartják össze, a
helyi magyar folyóiratok és az internet pedig a Magyarországgal való
kapcsolatteremtés mellett az anyanyelvet erősíti. A diaszpórában élő
magyarságot a Kárpát-medencében élő közösségekhez hasonlóan segíteni kell
identitásának, nyelvének megőrzésében. Ehhez tovább kívánjuk működtetni a
már elindított Diaszpóra Tanácsot. A Bethlen Gábor Alapon keresztül
tankönyvekkel és pedagógusképzéssel járulunk hozzá a hétvégi iskolák
működéséhez. A Magyarország 2020 Konferencia-sorozat újbóli megszervezése
pedig a diaszpórában élő „híres magyarokat” szólíthatja meg. Külön programot,
idegen nyelvű tájékoztatási rendszert, internetes kapcsolattartást dolgozunk ki
azon magyar származásúak számára, akik már nem beszélik az anyanyelvet, de
megvan bennük a Magyarországhoz való kötődés igénye.

16. A külhoni magyar egyházak közösségszervező szerepének segítése
A szocialisták tudatában vannak annak, hogy az egyházak pótolhatatlan szerepet
töltenek be a kisebbségi önazonosság megőrzésében, hiszen az egyház az egyik
legjelentősebb közösségi, civiltársadalmi szerveződés. A kisebbségben élő
közösségek egyházai gyakran a más felekezetekhez tartozók, vagy a nem
vallásosak számára is támaszt, integratív keretet jelentenek. Tevékenységük –
természetesen alapvető funkciójuk, az evangelizáció, a pasztoráció feladatai
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mellett – hagyományosan kiterjed a kisebbségi nyelvi jogok biztosításának, a
közösségek egzisztenciális fönnmaradásának segítésére. Elegendő utalnunk arra
a történelmi tapasztalatra, hogy a legnehezebb, leginkább szorongatott
időszakokban (így a Ceausescu-diktatúra idején) is sok esetben a templomok
voltak az anyanyelv szabad használatának, az anyanyelvi kultúra megőrzésének
egyedüli menedékei. A két világháború között is döntően az egyházi
intézményrendszer biztosította a kisebbségi magyarság oktatásának feltételeit.
Az MSZP nagyra értékeli a külhoni
magyar egyházak erkölcsi, oktatói- Vonjuk be a népesedési
nevelői szerepét a közéletben, amit 1994- kerekasztal munkájába a külhoni
98 között a Horn-kormány által magyarok szakértőit!
szervezett kárpát-medencei egyházak
találkozói is bizonyítottak. Fontosnak tartjuk a folyamatos együttműködést a
közös stratégiák és a társadalomszervező programok kialakításában.
Meggyőződésünk, hogy ebben csakis az egymás iránti tisztelet és megértés, a
partneri viszony vezethet eredményre. A hitéleti tevékenységen túl az egyházak
számos közjóléti intézményt, oktatási, egészségügyi és szociális intézményeket
is fenntartanak. Elősegítjük a külhoni magyar egyházak, civil szervezetek
önszerveződéseinek, szociális-karitatív, nevelő munkájának támogatását, az
"autonómia-szigetek” építését.
17. A demográfiai helyzet javítása
A környező országokban lezajlott népszámlálások eredményei rendkívül
aggasztóak. Az elmúlt évek tapasztalatai és a következő tíz évre szóló
előrejelzések is ezt támasztják alá. A rendszerváltás időszakához képest a
Kárpát-medencei magyarság teljes lélekszáma 2020-ra várhatóan mintegy 10%al csökken, ám a határon túli régiókban ez a csökkenés sokkal intenzívebb,
elérheti a 30%-ot is. A népességfogyás mellett szükéges foglalkoznunk a
külhoni magyarság falvakba történő költözésének problémájával is. A külhoni
magyarok a népességmegtartó erővel bíró nagyvárosokból, központokból egyre
inkább vidékre, falvakba költöznek.
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Melléklet:
Néhány fontos eredmény ami a szocialista kormányok idején valósult meg
 1989 őszén az MSZP megalakulásával szinte egy időben jött létre a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium, illetve Titkárság, amelyből
1992-ben létrehozták a Határon Túli Magyarok Hivatalát. 1990-ben jött
létre a Határon Túli Magyarságért Alapítvány, amely később felvette az
Illyés nevet.


1996-ban megszerveztük az első magyar-magyar csúcsot, Magyarország
és a külhoni magyarság intézményesített párbeszédének első állomását.
Ebből lett később a Magyar Állandó Értekezlet.



Ellenzékben támogattuk a magyar-ukrán alapszerződés parlamenti
ratifikációját.



Megkötöttük a magyar-román és a magyar-szlovák alapszerződéseket,
amelyek nemzetközi jogi alapokat teremtettek Magyarország számára a
külhoni magyarok jogai mellett történő fellépésre. Ezek előmozdították
hazánk NATO és az EU csatlakozását. Fontos politikai háttérként
szolgáltak a külhoni magyar szervezetek kormányzati szerepvállalása
számára.



1994-98 között az alapítványokat közalapítványokká alakítottuk.
Elindítottuk a támogatáspolitika társadalmasítását. A külhoni
alkuratóriumok kiépítésével az érintett határon túli szervezeteket
közvetlenül bevontuk a döntéshozatalba.



Megszerveztük a Magyarország 2000 konferencia-sorozatot, amelynek
keretében a nyugati magyarságnak, illetve a világ különböző országaiban
élő magyaroknak lehetősége nyílt tapasztalataik átadására, tanácsaik
megosztására.



2001-ben támogattuk a Szomszédos országokban élő magyarokról szóló
törvény (közismertebb nevén a kedvezménytörvény) elfogadását. A
törvény elfogadása körüli nemzetközi jogi kifogásokat orvosoltuk, ezáltal
működőképessé vált a megfogalmazott támogatási rendszer. 2002-ben az
MSZP által vezetett kormány kötötte meg a végrehajtást biztosító
kormányközi megállapodásokat az érintett szomszéd országokkal.
Szlovákiával külön kétoldalú szerződésben biztosítottuk a felvidéki
magyarságnak járó kedvezményeket. Képviselőink az Európa Tanács
Parlamenti Közgyűlésében megvédték a nemzeti érdekeket a
kedvezménytörvény kapcsán.
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Létrehoztuk, és sikeresen működtettük a Szülőföld Alapot és a Szülőföld
Programot, amely számos beruházást, kulturális rendezvényt támogatott.
Ennek munkájában együttműködtünk a hazai és külhoni szakértőkkel.



Kezdeményeztük, és a szomszédos országok kormányaival több
alkalommal közös kormányüléseket szerveztünk Ausztria, Horvátország,
Szlovénia, Románia vonatkozásában. Működtettük a kétoldalú kisebbségi
vegyes bizottságokat.



A magyar-román történelmi megbékélés jelentős szimbolikus eseménye
volt az aradi Szabadság-szobor újbóli felállításáról, amelyre a szocialista
kormányzás idején, 2004-ben került sor. A magyar-szerb történelmi
megbékélés előmozdítása érdekében kormányközi döntés született egy
történész vegyes bizottság felállításáról.



Létrehoztuk a konzultatív jogkörrel rendelkező Szórvány Tanácsot, amely
az egyes országokra szabott programokat dolgozott ki.



Kétoldalú megállapodások alapján külképviseleteket (konzulátusokat,
kulturális intézeteket, gazdasági irodákat) hoztunk létre és határátkelőket
nyitottunk.



Nemzetközi fórumokon - az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében,
az EBESZ-ben, az Európai Unió intézményeiben, legfőképpen az Európai
Parlamentben, a Kisebbségügyi Intergroupban felléptünk a külhoni
magyarság jogainak védelme érdekében a külhoni magyarokat ért
hátrányos megkülönböztetések és jogsértések ellen.



2010-ben az MSZP támogatta a magyar állampolgárságról szóló törvény
módosítását a Magyar Országgyűlésben.
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HÁTTÉRELEMZÉSEK
I. fejezet - Nemzet - integráció globalizáció
A globalizáció és a nemzet - A nemzet része, vagy kerékkötője a
globalizációnak?
A történelemben végig jelen vannak az egyén önazonosulásának, kötődéseinek
különböző formái (nagycsalád-nemzetség, vallás, rend, politikai csoport, az
adott településhez, a hazához való kötődés stb.). A XVIII. századtól kezdve, a
nemzet megjelenésével az egyén kötődései, lojalitási formái közül a nemzeti
csoporttudat vált az elsődlegessé. A kérdés az, hogy ez a meghatározottság
kizárólagos-e, vagy többrétegű, többes identitást is lehetővé tesz-e az egyén
számára?
A nemzeti érzés, a nemzettudat különleges erejét mutatja, hogy olyan –
százezres-milliós nagyságú embercsoport tagjai között teremt közösségtudatot,
illetve szolidaritást, akikhez az egyént nem fűzheti
A nemzeti
közvetlen fizikai kapcsolat, vagy konkrétan megélt
önazonosulás nem
érzelmi viszony. A nemzettudat kiemelkedő erővel
tűnik el, és belátható
képes a hozzá kötődőket valódi vagy képzelt
időn belül nem veszi
közösségi célok elérésére megmozdítani. A nemzeti
át helyét az
érzés rendkívüli mozgósító erejű, gyakorta
„európai", vagy a
ellentmondásos jellegű tömegérzület. Könnyen
„globális identitás”.
veszélyessé, sőt pusztítóvá is válhat. E tekintetben
hasonlít
a
nukleáris
energiára:
miközben
atomenergiaként pótolhatatlan energiaforrás, az emberiség fejlődésének egyik
hajtóereje, addig atombombaként az emberiség legpusztítóbb, leggyilkosabb
eszköze lehet. A csoporttudatnak, a „mi–ők” szembenállásnak a nemzettudaton
kívül még számos más rendkívül ellentmondásos, sőt veszélyes megjelenési
formája is van, például a vallási fundamentalizmus.
A társadalom demokratikus irányítási technikái közül a nemzettudat a
legkevésbé kimunkált. Az emberiség eddigi története alapján feltételezhető,
hogy a nemzeti önazonosulás nem fog egyszerűen eltűnni, és belátható időn
belül nem veszi át helyét más kategória, egyfajta „európai", vagy „globális
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identitás”. A nemzettudattal a politikai közéletnek és a tudománynak éppen
amiatt kell foglalkoznia, mert rendkívüli mozgósító ereje és időnkénti
veszélyessége még sokáig velünk marad.
Napjaink rendkívül tagolt érdekviszonyait túlzottan leegyszerűsítené az, ha
minden haladás gátjának a nemzetet, az államok széttagoltságát és a nemzeti
önzést tekintenénk. A „globális kormányzás” létrejöttében legalább ilyen súlyú
hátráltató tényező akár a multinacionális vállalatok profitmaximalizáló
tevékenysége, a gazdag és szegény országok közötti különbség elmélyülése,
az egyes országokon belüli társadalmi különbségekből fakadó feszültségek,
vagy a civilizációs szakadékok megléte, vagyis a kultúrák egymás közti
konfliktusa.
Gyakran a globalizációt és a nemzetet egymást kizáró
fogalomként értelmezik. A XIX. és XX. század Globalizáció
=
számos híres liberális és szocialista gondolkodója a egységesített
nemzetet a globalizáció kerékkötőjének tartotta. E változatosság?
nézet képviselői úgy gondolták, hogy a nemzet
fokozatosan elveszíti létjogosultságát a globalizáció
körülményei között, és csak idő kérdése, hogy a nemzetek közti különbségek
szükségszerűen feloldódjanak a globalizációban. A romantikus nacionalizmus
képviselői ezzel szemben azt hirdették, hogy a nemzet "ősi", öröktől adott és
örökké létező közösség. A két világkép összeegyeztethetetlen egymással, ám
egyik sem írja le pontosan a valóságot.
A globalizáció egyszerre jelent objektív
külső adottságot, a nemzetektől független és Hány pontja van a világnak,
felettük álló kényszert, másrészt maga is a amit ne érnénk el egy nap
különböző politikák, ideológiák és a alatt?
mögöttük
meghúzódó
profitérdekek,
nagyhatalmi érdekek, az egyoldalú előnyök megszerzésére és megőrzésére
irányuló törekvések, sőt manipulációk bonyolult összhatásából fakad. A
globalizáció egyszerre jelent egyneműsítést, bizonyos technikai vívmányok,
illetve társadalomszervezési megoldások nemzetközi elterjesztését, de
differenciálást is, mivel erősen polarizálja a világot, növeli a globalizáció
előnyeit kihasználni képes „sikeresek” és az azokból kimaradó vesztesek közötti
távolságot. Az emberiség előtt álló kihívások egyre inkább globalizálódnak,
következésképpen globális választ igényelnek. E válaszok azonban épp a
globalizációt motiváló érdekek miatt nem lehetségesek. Szemléletes példája
ennek az ENSZ jelentőségének folyamatos csökkenése.
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Az ismeretlen ismerős - a globalizáció évszázados gyökerei
A közhiedelemmel ellentétben a globalizáció nem új
keletű jelenség. A globalizációt kísérő folyamatok,
jellegzetességek a történelem során korábban is
tapasztalhatóak voltak:

A nemzetköziesedés
évszázados jelenség,
de a globalizáció új
minőség.

● A világkereskedelem már a XVI. század elején, a nagy földrajzi
felfedezéseket követően kialakult.
● Hasonlóképpen, a technikai fejlődés már az első és a második ipari
forradalom idején is rendkívül nagy hatást gyakorolt a gazdaság működésére. A
gépek rohamos térnyerése átmenetileg tömeges munkanélküliséget okozott, és
meghatározta a társadalmi fejlődést.
● A nemzetek feletti hatalmi tényező sem új keletű jelenség. A középkori
katolikus egyház vagy a kontinenseken átívelő Római Birodalom szintén
nemzeteken átívelő, vagy, ahogyan ma szinte szitokszóként mondanánk,
szupranacionális képződmény volt.
● A globalizáció fontos jellemzője továbbá, hogy a világ bizonyos részein
kibontakozó jelenség lényegi hatással bírhat a világ más részein, így az
emberek, a munkaerő, az eszmék, az információk, az intézmények és az anyagi
javak viszonylag szabadon áramolhatnak. Emlékezzünk ismét a Római
Birodalomra, amely kontinensünk határain belül és azon túlnyúlva a hivatali és a
köznapi érintkezésben is bevezette a latin nyelvet, és a nemzetközi
kereskedelemben általánosan elfogadott nemesfém fizetőeszközöket, a
sestertiust. Ennek ma megfelel a globális kommunikációs eszközként használt
angol, illetve az eurózónán belül az euró.
● A globalizáció és az európai integráció vívmányaként szokás emlegetni
továbbá az emberek, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad
mozgását, az útlevél nélküli utazást, illetve az ezzel együtt járó migrációs
folyamatokat. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a külföldi
utazás korlátozása, illetve a korlátozás alól felmentést adó útlevél csak a XIX.
század végén jelent meg. Előtte az egyének – a módosak - szabadon utazhattak
külföldre. A középkorban pedig számos olyan népvándorlási hullám zajlott le
viszonylag rövid idő alatt, amely messze meghaladja a ma tapasztalt
népességmozgások mértékét. Elég a Római Birodalom bukását beteljesítő nagy
népvándorlásokra gondolni, és mindenekelőtt saját honfoglalásunkra.
A XX-XXI. századra jellemző globalizáció mindezen jellegzetességek
korábban nem tapasztalat együttállásából és egymást erősítő hatásából fakad.
Kijelenthető, hogy a globalizáció folyamata nem új keletű, gyökerei a
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nacionalizmust és a nemzetek megjelenését megelőző korszakba nyúlnak vissza.
A nacionalizmus sok tekintetben éppen a középkori globalizációra született
reakció. A nemzeti elv az univerzalitás, az integrációs tendenciák
tagadásaként jött létre. Amikor napjaink globalizációs jelenségeit, és azoknak
a nemzetekhez fűződő viszonyát vizsgáljuk, ezt mindvégig szem előtt kell
tartanunk.
Új szereplők az állam mellett a globalizáció korában

A XXI. század első évtizedében az állam szerepe és mozgástere sok tekintetben
megváltozott. Ennek oka, hogy mind nemzetközi, mind nemzeti szinten számos
nem-állami szereplő jelent meg és vált fontossá. A korábbiaknál még jobban
globálissá vált a tőke mozgása és a termelés, A mindenható állam már a
világméretűvé váltak az informatikai, a múlté. A világ legnagyobb
közlekedési és a kommunikációs hálózatok, vállalatának
értéke
a természeti környezet védelme pedig meghaladja Svédország GDPmindenki számára megkerülhetetlen, közös jét.
feladatot jelent.
1. A tőkemozgások és a termelés globalizálódásával jelentősen csökkent az
egyes államoknak a saját gazdaságpolitikájukra gyakorolt befolyása. A
globális környezetben működő nemzetközi nagyvállalatok gazdasági
tevékenysége meghaladja a nemzeti kereteket - többen közülük nagyobb
forgalommal bírnak, mint egy-egy középméretű európai ország GDP-je miközben felettük alig vagy egyáltalán nem gyakorolható demokratikus
ellenőrzés. Tulajdonosi és irányítási szerkezetük összetettsége,
bonyolultsága nagyon nehézzé teszi a multinacionális vállalatok
szándékainak feltárását.
2. Számos civil mozgalom és szervezet is a nemzeti szintet meghaladó
keretekben működik. Ezek a szervezetek egy-egy téma, illetve ügy
képviseletében lépnek fel és ezirányú tevékenységüket nemzetközi szinten
koordinálják a szervezeteken belül, illetve a különböző szervezetek
között.
3. A számukban és jelentőségükben növekvő két- és többoldalú államközi
szerződések,
valamint
az
államok
regionális
nemzetközi
szervezetekben betöltött tagsága a nemzetközi kötelezettségek bonyolult
hálóját hozta létre. Ez a világtörténelemben soha nem tapasztalt egymásra
utaltságot eredményezett, egyben tovább szűkítette az államok
szuverén cselekvési képességét, más értelmet adott az egyes országok
szuverenitásának. Az integrációs szervezetek közül méretét, gazdasági
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erejét és a szupranacionalitás irányába tett elmozdulás mértékét tekintve is
az Európai Unió tekinthető az elsődlegesnek és legfontosabbnak.
4. A történelem során folyamatosan az államok felett, sokszor azokkal
konkurálva létezett, és a világ egyes részein ismét erősödik az egyházak,
a vallási szervezetek politikai szerepe.
5. Bár nem minden esetben nevezhető nemzetek feletti mozgalomnak, de
világszerte nagy kihívást jelentett és jelent az államok integritása számára
a különböző nemzeti, vallási és kulturális kisebbségek kezelése. A
kisebbségi mozgalmak a bipoláris időszak nyomásától megszabadulva az
utóbbi évtizedekben világszerte megerősödtek.
6. Ez a folyamat Európában is megfigyelhető. Összefüggésben áll azzal a
jelenséggel, hogy az európai integráció fejlődésével párhuzamosan
erősödik a regionalizmus, és határozottabban kifejezést nyernek a
lokális, a regionális identitások.

Az államok szerepe a nemzeti érdekérvényesítésben és a demokratikus
legitimációban
A nem-állami tényezők megerősödése azonban
korántsem
teszi
jelentéktelenné
az
államokat, vagy eredményezi azok eltűnését.
A nemzeti keretekben működő politika
elsődleges törekvése továbbra is az, hogy az
állam intézményein keresztül megfogalmazza a
érvényesítse a hazai és a nemzetközi politikai
módszereket dolgozott ki.

Az államok fogalmazzák
meg
és
próbálják
érvényesíteni a nemzeti
érdekeket.
nemzeti érdekeket és azokat
erőtérben. Ehhez az állam új

● A nemzetközi gazdasági és társadalmi folyamatok feletti ellenőrzés
megőrzése érdekében az államok együttműködnek egymással olyan
szervezetek keretében, mint a G8, a G20, az OECD, vagy az ENSZ
szakosított szervei.
● E nemzetközi szervezetekben viselt tagságuk során, bár a cél a
kompromisszum elérése, de a tárgyalási folyamatban markánsan
törekednek a nemzeti érdekeik érvényesítésére.
● Másik oldalról pedig a regionális, vallási és kisebbségi identitásokkal
szemben az állam - legalábbis a világ nyugati felén, eltérő mértékben, de
- továbbra is őrzi primátusát.
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A XXI. században is a demokratikus politikai hatalomgyakorlás
meghatározó színtere az állam, bár a diktatúrák is az állam erőszakszervezetét
használják fel az elnyomásra. A demokratikus választások útján továbbra is az
állam biztosítja azokat a politikai kereteket, amelyek megteremtik a
hatalomgyakorlás legitimációját. Az állam így továbbra is elsődleges szerepet
játszik a népfelség elvének érvényesítésében, az adott nemzethez tartozók
biztonságés
otthonosságérzetének
megteremtésében.
Az
európai
parlamenti A nemzet kultúrája,
választások a világon egyedülálló kivételt képezve szokásai,
átlépik a nemzeti kereteket, de politikai jelentőségük hagyományai biztos
jelenleg még messze elmarad a nemzeti támpontot adnak a
választásoktól, és a választásokon a legtöbbször az bizonytalan globális
adott tagállam nemzeti szintű politikai témái világban.
dominálnak.
A globalizációval szembeszálló világméretű mozgalmak (G8-, G20-, Davostüntetések, Occupy) mögött meghúzódó közös gondolat az, hogy a globalizáció
ígéretével ellentétben, nemhogy csökkentette volna, hanem inkább növelte az
egyes országok- illetve az országokon belül az egyes társadalmi rétegek - közötti
gazdasági fejlettségbeli különbségeket. A világ összjövedelmének egyre
nagyobb százaléka összpontosul egyre kevesebb ország, azon belül is egyre
kevesebb ember kezében, miközben a leggazdagabbak és a legszegényebbek
közötti különbség nő. Ez az állítás még akkor is igaz, ha az emberiség egy
részének, kisebbségének átlagos életminőségében folyamatos javulás
tapasztalható. A különbségek ugyanis valóban,
szabad szemmel láthatóan is nőnek, ebből fakadóan
Létezhet-e
gondoskodó
állam az egyének és a közösségek viszonylagos helyzete,
globalizáció keretei valamint a saját helyzetükről alkotott képe romlik.
között?
A XX. század során az atlanti világ a globalizációs
folyamatoknak egyértelmű nyertese volt. A XXI.
század elején azonban számos jel mutat arra, hogy a Nyugat kivételezett
helyzete megszűnőben van. Ezért az élet számos területén felértékelődik az
állam védelmi és közösségképző funkciója. Ráadásul az államnak úgy kellene
hatékony védelmet nyújtania állampolgárai számára a globalizáció egyes
jelenségeivel szemben, hogy a nemzetgazdaság védelmének korábbi, klasszikus
módszerei már nem hatásosak.

Magyarország és a globalizáció
Az MSZP szerint a globalizáció olyan világméretű történelmi folyamat, amelyet
hazánk sem megkerülni, sem elvetni nem tud. A Magyar Szocialista Párt
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azonban a globalizációt a modern szociáldemokráciára jellemző kritikával
kezeli. Azt vallja, hogy a globalizáció Magyarország számára jelentős
kihívás, s egyben komoly esély is. Vannak, akik szerint a "nemzetárulás" éppen
a multinacionális vállalatok beengedésével valósult meg. Valójában azonban a
magyar gazdaság hatékony működéséhez a dualizmus kora óta nélkülözhetetlen
a külföldi tőke. Magyarországnak be kell vonnia minden olyan külföldi tőkét a
magyar gazdaság fejlesztésébe, amely saját profitérdekei mellett hazánk javát is
szolgálja, modern technológiát hoz az országba, munkahelyeket teremt, és
tisztességes adót fizet. Tőkére és technikai tudásra van szükségünk, mert
beruházás nélkül sem új munkahely, sem gazdasági talpra állás, sem növekedés
nincsen.
A
globalizáció
lényegesen
módosítja
a
nemzetállam szerepét, mozgásterét, ám történelmi
tévedés lenne azt feltételezni, hogy a globalizáció
felszámolja a nemzeteket vagy jelentéktelenné
teszi szerepüket. A nemzet egészében gondolkodó
és a civil társadalommal együttműködő állam
képes a globalizáció előnyeit az egyes ember és a
társadalom egésze számára kiaknázni. Bár a nemzetgazdaság védelmének
korábbi, klasszikus módszerei idejétmúlttá válnak, azonban nem
kérdőjeleződnek meg, sőt a korábbinál fontosabbá válnak az állam más jellegű,
szolgáltató, védelmi, szociális jellegű funkciói. Épp a modern
szociáldemokrácia az a politikai irányzat, amely az állam számára új,
központi feladatokat fogalmaz meg és tevékenységi formákat alakít ki a
globalizációs kihívással szemben, és nemzeti stratégiák kidolgozását, illetve
koordinálását szorgalmazza ezen a területen is. Az MSZP ezt a felfogást vallja
magáénak. Politikájával ahhoz teremt Magyarországon megfelelő keretet, hogy
a globalizáció hátrányait csökkentse, előnyeit pedig az ország, s a magyar
nemzet egésze számára a legnagyobb mértékben hasznosítsa.
A feladat nem a
külföldi tőke elűzése,
hanem
a
magyar
tőketermelő képességek
jelentős megerősítése.

Magyarországnak,
mint
globális
viszonylatban kicsi, nyitott és sebezhető A globalizációt nem kell
gazdasággal bíró országnak az az érdeke, szeretni. Előnyeit javunkra
hogy részese legyen a globalizációnak. kell fordítani, hátrányait ki
Fontos, hogy hazánk felkészülten reagáljon kell védeni.
a társadalmi, gazdasági és kulturális
kihívásokra, s annak előnyeiből a lehető legtöbb hasznot húzza. Ez azonban
folyamatos verseny- és alkalmazkodási kényszer alá helyezi a magyarságot.
● A magyar társadalomnak egy szűkebb rétege, amely már rendelkezik
a globalizációs keretek közötti érvényesüléshez szükséges képességekkel,
kiteljesedésként éli meg a jelenséget.
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● A társadalom döntő többsége ugyanakkor nehezen, vagy egyáltalán
nem képes megbirkózni a folyamatos alkalmazkodási kényszerrel.
Ez azt a kötelezettséget teremti az állam részére, hogy az alkalmazkodásban
segítse a társadalom rászoruló tagjait. Ahhoz, hogy Magyarország a
globalizációs folyamatokban való szerepvállalását ne kérdőjelezze meg a
többségi társadalom, védelmet, illetve hatékony állami segítséget kell
nyújtanunk a társadalom számára az alkalmazkodáshoz.
A globalizáció új, páratlan lehetőségeket kínál a világ
A világháló, a DUNA távoli országaiban, a szórványban élő magyarokkal
TV páratlan eszköz a való kapcsolattartásban. A DUNA TV, az interneten
világban
szétszórt és a műholdon sugárzott kereskedelmi rádiók és
magyarok
televíziók új kommunikációs csatornákat képeznek.
összefogására.
A közösségi oldalak, illetve általában az internetes
felület mindemellett nemcsak a szétszórtan élő magyar közösségek
összefogására alkalmas, hanem a magyar kultúra terjesztésére,
Magyarországnak a külfölddel való megismertetésére, népszerűsítésére is. Így a
külhoni magyarokkal kiépített szorosabb kapcsolat a jelenleginél sokkal
hatékonyabban működő világméretű magyar lobbiháló létrehozását is
elősegíthetné. Soha nem volt korábban ilyen olcsón, ilyen széles körben igénybe
vehető eszköze a magyar kultúrának. Vigyáznunk kell azonban arra - s ezt egyes
politikai pártok és szereplők mintha nem ismernék fel, hogy a dolog fordítva is
működik. Az internet ledöntötte a gátat a negatív hírek, viselkedésminták, a
külföldiek számára visszatetszést keltő folyamatokról szóló hírek előtt is. Ha a
magyar miniszterelnök Európát problémának nevezi, vagy Brüsszelt
Moszkvához hasonlítja, beszéde - még akkor is, ha az "egzotikus magyar
nyelven" mondja el, perceken belül olvasható bárki számára, szinte bármilyen
nyelven. A kettős beszéd perceken belül lelepleződik, és hullámokat vet
külföldön, rontva így hazánk megítélését és érdekérvényesítő képességét.
Magyarország
és
a
globalizáció Az MSZP nem a globalizációt
viszonyának elemzésekor szót kell képviseli
Magyarországon,
ejtenünk a multinacionális tőke és a hanem
a
globalizációs
magyar gazdaság kapcsolatáról is. A folyamatokban
multinacionális cégek, az általuk végzett Magyarországot!
tőke, és tudásimport továbbra is
meghatározó szerepet játszanak a magyar nemzetgazdaságban, de tekintettel a
változó helyzetre felül kell vizsgálni a korábban követett befektetés-ösztönző
gazdaságpolitikai eszközrendszert. Olyan rendszer kialakítására lenne szükség,
amely - a világgazdaság változó szerkezetéhez alkalmazkodva - hatékonyabban
ösztönöz a Magyarországon megtermelt érték nemzeti keretekben történő
ismételt befektetésére. Ez ösztönözné a belső fogyasztást, foglalkoztatásbővítő hatással bírna, és enyhíthetne a technológiai fejlesztések importja,
valamint a működő tőke terén fennálló kitettségünkön.
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Ezzel egyidejűleg a magyar politikai osztálynak mindent meg kellene tennie a
hazai vállalkozói réteg versenyképességének megerősítésére, leginkább egykét olyan kulcsterületen, ahol Magyarország komparatív előnyt tud kiharcolni
versenytársaival szemben, vagy már rendelkezik is azzal.

Az európai integráció és a nemzet
Magyarország sorsa Európa sorsától függ - Az uniós tagságnak nincs
alternatívája
Magyarországot nemcsak múltja, hanem a jövőbe vetett
reménye is Európához kapcsolja. Magyarország sorsa
Európa sorsától függ. A magyar uniós tagság
elsőszámú indoka az, hogy a globalizáció kihívásaira
Magyarország csak egy működőképes európai
integráció keretében képes hatékony válaszokat
adni.

Az Európai Unió
lehetőség,
a
garancia
mi
vagyunk!

Az integráció azonban nem jelenti azt, hogy megszűnik a közeljövőben a
nemzeti érdekérvényesítés, mindössze annak terepe változik meg. Az uniós
döntések meghozatalában továbbra is a tagállamoké a végső szó: nem születhet
olyan döntés, amely valamely tagállam alapvető érdekeivel ellentétes. Ezt
szemléletesen példázza a Dánia, a Svédország és az Egyesült Királyság
kimaradása az euróövezetből, vagy a brit és ír kimaradás a schengeni
övezetből.

Uniós tagság - lehetőség és felelősség
Az uniós tagság egyszerre jelent lehetőséget és felelősséget. Lehetőséget ad
arra, hogy Magyarország kiterjessze szuverenitását, tehát olyan döntéseket is
befolyásoljon, amelyekre önállóan méreténél és gazdasági erejénél fogva nem
lenne képes. Nemzeti szuverenitásunk, mozgásterünk sokkal inkább bővül,
mintsem szűkül. A világ legnagyobb és legerősebb gazdasági közösségének
tagjaként a magyar termékek és szolgáltatások közel 500 millió emberhez
juthatnak el korlátozás nélkül. Az EU emellett segítséget ad a pénzügyi válság
leküzdéséhez - a 2008-ban Magyarország által kapott IMF-hitel nem jöhetett
volna létre ilyen gyorsan és ilyen kedvező feltételekkel, ha Magyarország
mögött nem állt volna az EU, mint "kezes". A Kohéziós és Strukturális
Alapok keretében továbbá 2004 és 2014 közötti tíz éves időszakban nagyjából

75

8700 milliárd forintnyi fejlesztési támogatáshoz jut az ország, amely évente a
központi költségvetés körülbelül 5%-át teszi ki.
Az Európai Unió Mindez
óriási
hozzájárulás
Magyarország
cudar
egy fejlesztéséhez,
elengedhetetlen
az
ország
gyarmatosító! 2007- felzárkózásához. Jó, ha minden magyar tudja: 2004 óta
2013 között 8000 nem valósult meg állami nagyberuházás uniós
milliárd
forintot társfinanszírozás nélkül. A józan jobboldali
kényszerít ránk.
szakemberek, politikusok is elismerik, hogy az elmúlt
évtizedben a magyarországi beruházások 90%-át uniós
forrásokból tudtuk megvalósítani. Az EU biztonságosabbá és stabilabbá teszi
Magyarország nemzetközi környezetét, ezáltal hozzájárul a magyar
nemzetstratégiai célok teljesüléséhez.
Az uniós tagság azonban felelősséget is jelent a
magyar állam és a mindenkori kormány számára. Az EU nem több mint
Integrációnkkal alapjában változott meg a amiben a tagállamok
Nem
külpolitika tartalma. EU-s kapcsolatrendszerünk megegyeznek.
belső üggyé vált, a belső ügyek pedig sokszor születhet olyan döntés,
alapjaiban
külpolitizálódnak: Magyarország ma már a amely
„szűkebb belföld”, az EU pedig a „tágabb ellentétes lenne valamely
belföld”. Magyarország az uniós csatlakozás tagország meghatározó
után a közösségi alkufolyamatok résztvevőjévé, érdekével.
alakítójává vált. Ezért az Európai Unióban
minden egyes döntési helyzetben képesnek kell lennünk arra, hogy
megfogalmazzuk a magyar nemzeti érdekeket és szövetségeseket találjunk
azok érvényesítéséhez. A magyar nemzeti érdekek érvényesítését senki nem
végzi el a magyar politikai osztály, a gazdasági és a civil társadalmi szereplők
helyett. Mindezt egyszerre több színtéren, az Európai Unió összes
intézményében, a Tanácsban, az Európai Parlamentben és a Bizottságban kell
megtennünk.
A következő évtizedek új magyar külpolitikájának
legfőbb feladata, hogy ne helyzetkövető legyen,
hanem minél inkább helyzetteremtővé váljon.
Egyrészt minden esetben részt kell vennünk az
uniós döntéshozatalban, és képviselnünk kell
érdekeinket. Másrészt azzal, hogy egy mezőnybe
kerültünk a gazdasági versenyben nálunk
tapasztaltabb, vagy erősebb országokkal, folyamatosan törekednünk kell
versenyképességünk javítására, komparatív előnyeink kihasználására, valamint
az alkalmi vagy stratégiai koalíciók kiépítésére uniós partnereinkkel.
Harmadrészt az uniós tagság számos kötelezettséggel jár, amelyek betartását
Brüsszel számon kéri. A közösen alkotott szabályok betartása azonban
elsősorban nem az Unió, vagy a másik 26 tagállam érdekében fontos, hanem
Az uniós előírások
betartása révén nem a
brüsszeli
bürokráciának, hanem
a magyar embereknek
lesz jobb az élete.
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azért, mert az a magyarok érdekét szolgálja. A magyar gazdaság
versenyképességének fokozása, a tudásalapú gazdasági fejlődés feltételeinek
megteremtése, a szociális biztonság és az esélyegyenlőség fokozása, a jobboldal
által lebontott demokrácia és jogállamiság helyreállítása a legalapvetőbb
nemzeti érdekünk.
Képes-e megbirkózni a válsággal az Európai
Unió, vagy hanyatlásra van ítélve? Az Egyesült
Államokból kiinduló pénzügyi-gazdasági válság
sok szempontból készületlenül érte az Európai Uniót,
és felerősítette az euróövezet alapvető szerkezeti hibáit. Az euró mint közös
fizetőeszköz azzal, hogy megfosztotta az egyes országokat a valutaleértékelés
lehetőségétől, hozzájárult az övezet országai között húzódó versenyképességi
különbségek elmélyüléséhez: nemcsak elfedte az egyes országok között lévő
különbségeket, de ki is vette az egyik legfontosabb fegyvert, a monetáris
politikát az euróövezeti államok kezéből. A szerkezeti reformokat időben
végrehajtó országok, mint Németország, Finnország, Ausztria, vagy Hollandia
megőrizték, vagy növelték versenyképességüket a reformokat elodázó
periféria-országokkal, Görögországgal, Spanyolországgal, Portugáliával
szemben. A pénzügyi válság során egyre nehezebben finanszírozható
államadósságok ledolgozását a versenyképesség hiánya, a megszorítások miatt
zsugorodó gazdaság és a megugró munkanélküliség tovább nehezíti. Az
ördögi körből egyetlen módon lehet kitörni: az euróövezet jobb gazdasági
helyzetben lévő tagjai részben átvállalják a többiek
adósságát, vagy egyéb államháztartási terheit, amelyek A gazdasági válság
kitörése óta olyan
cserébe megfelelő takarékossági intézkedéseket
hajtanak
végre,
versenyképesebbé
teszik mértékű integrációs
előrelépések
gazdaságukat, és a folyamat ellenőrzését közösségi
történtek,
szintre helyezik. Az EU gazdasági kormányzásának
eddig meghozott, és jelenleg tárgyalt intézkedései mind amelyekhez máskor
egy évtized is kevés
ebbe a folyamatba illeszkednek.
lett volna.
Ezek a lépések a pénzügyi piacok sebességéhez mérve
lassan, de az uniós döntéshozatal összetettségére tekintettel már-már nyaktörő
sebességgel születnek. A legnagyobb veszélyt most már nem a
gazdaságpolitikák összehangolatlansága jelenti, hanem az, hogy egyelőre
nincsen megfelelő demokratikus ellenőrző mechanizmus az egyre több,
közösségi szinten működő folyamat fölött. Az Unió vezetői hosszas késlekedés
után mára belátták ezt a veszélyt: José Manuel Barroso szeptemberi
évértékelőjében átfogó politikai reformokat helyezett kilátásba. Bár számos
megoldatlan súlyos probléma van, a válság kitörése óta hozott erőfeszítéseket, és
az Unió vezető államait mozgató érdekeket figyelembe véve kijelenthető, hogy
az Európai Unió túl fog lépni a válságon, nem bomlik fel.
Az EU védőernyő a
globalizáció
viharában.
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A kérdés tehát átfogalmazható: milyen irányba mozdul el az európai
integráció, milyen lesz a jövő Európai Uniója? Laza, kormányközi, azaz
konföderatív jellegű vagy az államok szoros és
Nem Brüsszelnek rossz, ha
visszafordíthatatlan együttműködésén alapuló
a magyar bíróság még
sajátos föderáció? Elvész-e a nemzet az
lassúbbá vált a 272
Európai Unió olvasztótégelyében? Helmut
legtapasztaltabb
bíró
Schmidt, korábbi német szociáldemokrata
nyugdíjazásával, hanem a
kancellár szerint "a XXI. században Európa
magyar embereknek!
továbbra is nemzetállamokból fog állni: tehát
nem lesz belőle föderáció, de egyértelmű, hogy egy konföderációnál többnek
kell lennie." Az Európai Bizottság elnöke szeptemberi évértékelőjében azt
javasolta, hogy az EU a "nemzetállamok föderációjává" váljon.
Magyarország alapvetően érdekelt az unió
tagállamainak szorosabb együttműködésében, az
európai integráció erősítésében. Tény az, hogy az
Európai Unió egyre inkább többsebességessé
válik, eddig is az volt. Magyarország a 2004-es
uniós csatlakozását követően a belső gazdasági,
intézményi
és
politikai
reformfolyamatok
lelassulása, valamint a fenntartható gazdasági
növekedési pályáról való letérése miatt kikerült az integrációban előrevivő
szerepet játszó országok köréből. Ennek káros következményei nemcsak a
belpolitikában, de az ország külpolitikai mozgásterének beszűkülésében is
érzékelhetőek. A magyar Európa-politika egyik legnagyobb kihívása annak
eldöntése, hogy Magyarország miként viszonyuljon az integráció újabb és újabb
belső köreihez, s legfőképpen mikor csatlakozzon az eurózónához?
El kell döntenünk:
Németországgal,
Franciaországgal vagy
Azerbajdzsánnal
akarunk-e
egy
szövetséghez tartozni?

Magyarország elemi érdeke, hogy az unió megőrizze nyitottságát, túllépjen a
jelenlegi "bővítési fáradtságon", Horvátországot követően mondjon igent a
további bővítésekre, elsősorban a több mint kétszázezres magyar közösségnek
otthont adó Szerbia és a többi nyugat-balkáni ország uniós tagságára, valamint
Románia és Bulgária schengeni övezeti tagságára.
A konkrét integrációs lépések kapcsán az állam, a
mindenkori magyar kormány kötelessége, hogy tisztázza, Magyarországot
nem az EU,
összhangban áll-e a nemzeti érdekekkel az adott
integrációs előrelépés, maradéktalanul ki tudjuk-e hanem a Fidesz
használni annak minden előnyét, illetve melyek azok a teheti gyarmattá!
feltételek, amelyek teljesülését feltétlenül meg kell
követelnünk ehhez? Ezt az elemzést elsőként az Európai Unió megerősített
gazdasági kormányzása, illetve az euróövezet működését rendező szabályozási
környezet, többek között a bankunió kapcsán szükséges elvégeznünk. Az
Európai Unió jelenlegi helyzetének alakulására tekintettel meg kell határoznunk
viszonyunkat a közösség többsebességessé, azaz egyre inkább töredezetté
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válásához. A megerősített gazdasági kormányzás rendszere, az eurózónában
létrehozandó bankunió, majd a gazdaságpolitikák és költségvetési politikák
szorosabb összehangolása elmélyítheti az euróövezeti tagok, illetve a közös
valutát nem használó országok közötti különbségeket. Kérdéses, hogy
Magyarország milyen ütemben képes ledolgozni lemaradását és kíván-e, tud-e a
szorosabb integrációt megtestesítő "mag-Európához" csatlakozni.
A magyar Európa-politika céljainak eléréséhez jelentősen növelnünk kellene a
magyar diplomácia, a külpolitika mozgósító erejét, kezdeményezőkészségét. Az
Európai Unióban a szövetségkötés egésze újraértelmeződik. Következetes
stratégiát kell kidolgoznunk az Európai Unión belüli folyamatos koalícióépítésre
három szinten: az új tagállamok vonatkozásában, a hozzánk hasonlóan
középméretű tagállamokkal és a meghatározó befolyású szövetségeseinkkel
(Franciaország és Németország).
A magyar Európa politika további feladata annak Mi
legyen
mielőbbi
meghatározása,
hogy
mi
legyen Magyarország
Magyarország hozzáadott értéke, „küldetése” az hozzáadott értéke
Európai Unióban. A sajátos magyar szerep kialakítása az
Európai
során a biotechnológia, az egészségipar, az Unióban?
információs technológia, a gyógyturizmus, az
élelmiszergazdaság, illetve a közép- és dél-kelet európai regionális szervező,
illetve logisztikai szerep körvonalazódik. Szükséges, hogy behatóan
tanulmányozzuk a versenyképesség és a szociális modell összehangolásában
sikereket elért európai (skandináv, osztrák, német) és más modellek működését,
szervesen átültethető megoldásait.
Magyarország hozzáadott értéke lehet az is, hogy a
külhoni magyarok érdekein túl vállaljuk a más
európai nemzeti kisebbségek, köztük a romák
jogainak
védelmét,
esélyegyenlőségének
előmozdítását is, közösen a kisebbségi és
esélyegyenlőségi kérdésekben pozitív mintát
felmutató államokkal, például Finnországgal,
Olaszországgal, Szlovéniával. Ez lehetne az emberi és kisebbségi jogokra,
esélyegyenlőségre összpontosító új magyar külpolitika egyik értékalapja.
Ennek volt pozitív megnyilvánulása a soros magyar elnökség idején az uniós
romastratégia kidolgozásában vállalt európai bizottsági, magyar kormányzati
és európai parlamenti szerep.
Emberi és kisebbségi
jogokra,
esélyegyenlőségre
összpontosító
új
magyar külpolitikát!

Európában a magyar
érdekekért, itthon az
európai értékekért.

A jövőben mindenképpen el kellene kerülnünk
azt, hogy a baloldali kormányok a brüsszeli
döntések
végrehajtóiként
tűnjenek
fel
Magyarországon. A baloldal tegye világossá,
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hogy nem Brüsszelt képviseli Budapesten, hanem a magyar érdekeket védi,
érvényesíti Brüsszelben. Mindeközben viszont magyarországi politikájában
megjeleníti az alapvető európai értékeket. A Fidesz vagdalkozó
"szabadságharcának" a magyarság számára csak káros következményei vannak.
Az európai integráció és a népek együttélése
Átfogóbban tekintve az európai összképet, tisztázásra szorul az integráció és a
nemzet viszonya abból a szempontból, hogy miként teremthetőek meg a
különböző népek, etnikumok, a többségi társadalom, a hagyományos
nemzeti kisebbségek, és az új, bevándorló kisebbségek együttélésének
feltételei. Nyugat-Európa is új válaszokat keres a kulturális, nyelvi kihívásokra;
a megoldatlan nemzeti és kisebbségi problémákra, a multikulturalizmusra; a
megemésztetlen történelmi múltra (Németország, Ausztria); a bevándorlók által
kiváltott szociális és etnikai problémákra; a fokozódó rasszista és idegengyűlölő
jelenségekre. Elsősorban Hollandiában, Franciaországban, Nagy-Britanniában,
de szinte valamennyi nyugat-európai államban problémák vannak a bevándorló
kisebbségek társadalmi integrációja terén.
Általános jelenség a legtöbb nyugat-európai országban, hogy a politikai
középerők által korábban megkérdőjelezhetetlennek tartott multikulturalizmus
elvét egyre többen kétségbe vonják. Ez a tendencia nemcsak az európai
jobbközép politikai erők körében figyelhető meg, de számos országban a
baloldal és a liberális pártok is ebbe az irányba mozdultak el. A bevándorló
kisebbségek teljes körű társadalmi integrációja ugyanis sok esetben a
második-, harmadik generációs leszármazottak esetében sem valósult meg. Az
okok közül egyre többen emelik ki azt, hogy a befogadó társadalmak bizonyos
szokásokat,
magatartásformákat
nem
tolerálhatnak,
mert
az
összeegyeztethetetlen saját jogrendjükkel, értékrendjükkel, a társadalmi
tudatban gyökerező szokásokkal. A többségi társadalomhoz tartozók számos
nyugat-európai országban nemzeti identitásukban alapvetően elhagyatva érezték
és érzik magukat. Itt érhető tetten a politikai elit felelőssége: komoly
konfliktusokhoz vezetett ugyanis az, hogy a politikai-szellemi elitek NyugatEurópában nem kezelték, nem vitatták meg nyilvánosan, sőt, egymással
párhuzamosan a többségi társadalom patriotizmusát, a nacionalizmusmentes,
de jogos nemzeti öntudatát, illetve a kisebbségi társadalom egyre erősebben
jelentkező identitásbeli igényeit. Úgy tűnik, kölcsönös belátás híján nem
érvényesülhet a többség és a kisebbség kölcsönös, de aszimmetrikus
felelősségének elve: a bevándorló kisebbségek egy része nem hajlandó
erőfeszítést tenni a társadalomba való beilleszkedésre, a többség pedig gyakran
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visszaélve nagyobb gazdasági, politikai hatalmával nem is teremti meg a
feltételeket arra, hogy a kisebbségek beilleszkedhessenek.
A megoldás olyan paradigmaváltás lehetne, amely a nemzeti többség és a
történelmi, illetve bevándorló kisebbségek kölcsönös, de aszimmetrikus
felelősségére épülne. A többségi társadalom fokozott felelőssége abban áll,
hogy ne éljen vissza nagyobb politikai, érdekérvényesítési, gazdasági,
társadalmi, médiabeli befolyásával, hanem tegye lehetővé a nemzeti és a
bevándorló kisebbségek integrációját. Kényszerrel ne asszimilálja, ne olvassza
be őket, de könnyítse meg az önkéntes beolvadás esélyét is, ha az egyén ezt
akarja! A kisebbségeknek viszont egyértelmű erőfeszítéseket kellene tenniük
annak érdekében, hogy a társadalmi, szociális, nyelvi, kulturális beilleszkedés
meg is történhessen.
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II. fejezet - A magyarságtudat és
a történelmi múlt öröksége
Az új magyar nemzettudatot életre hívó belső és külső körülmények
A magyar nemzettudat alakulását napjainkban leginkább a rendszerváltozás több
mint két évtizedes folyamata és az európai, illetve a transzatlanti
integrálódásunk határozza meg. A XII-XV. század óta először nyílt reális
lehetőség arra, hogy Magyarország gazdasági, politikai és kulturális szerkezete
szinkronba kerüljön a nyugat-európai társadalomszervezési modellel. A
magyarságtudatot meghatározó másik tényező, hogy 1526 óta, a közel fél
évezredes, teljes vagy részleges függetlenséghiány után csak az 1989–90-es
európai fordulat teremtette meg Magyarország számára a saját útválasztás, a
nemzeti függetlenség lehetőségét.
A saját útválasztás két meghatározó állomása
volt, amikor az ország 1999 áprilisában a Ötszáz éves külső függőség
NATO-hoz, majd 2004 májusában az Európai után lehetővé vált a saját
Unióhoz csatlakozott. Az EU-csatlakozás esélyt útválasztás.
teremt arra, hogy a nyugatias gazdasági, politikai, kulturális, intellektuális
szerkezetek, intézmények valóban megerősödjenek, európai jellegük
kiteljesedhessen, az ország gazdaságilag felzárkózhasson a nyugat-európai
államokhoz és tartósan beilleszkedhessen a nyugati szövetségi rendszerbe.
Mindez hosszabb távon hatást fog gyakorolni a magyarságtudatra.
A kérdés nem az: "mi a
magyar", hanem az, hogy
"milyenné kellene válnunk
nekünk, magyaroknak?"

Kérdés, hogy meg kell-e várni, hogy a
nemzettudat a modernizáció és az integráció
nyomán spontán formálódjon, vagy
magunknak kell ösztönöznünk tudatosan
az új magyarságtudat kialakítását?

Ha magunknak kell, az biztos, hogy a nemzettudat alakítása nem kizárólag a
politikai pártok feladata. Legalább ilyen fontos a Magyar Tudományos
Akadémia, a civil szervezetek, az egyházak, az irodalmi és művészeti
szövetségek, különböző gazdasági kamarák szerepe és kezdeményező ereje. A
média, az internet közreműködésével társadalmi vitát lehetne és kellene
indítanunk. Ahelyett, hogy azokat a ma sajnos nagyon "divatossá vált",
kirekesztő kérdéseket vizsgálnánk, miszerint „ki a magyar”, vagy „mi a
magyar”, arról kellene vitatkoznunk, hogy „milyenné kellene válnunk nekünk,
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magyaroknak?” Milyenné kellene válnunk ahhoz, hogy a siker reményével
tudjunk megfelelni a globalizáció, az integráció történelmi kihívásainak, a még
nyitott, megoldatlan közép-európai ügyek rendezésére és a kárpát-medencei
magyarság összetartására irányuló igényeknek? Mit kellene megváltoztatnunk
hozzáállásunkon, hogy valóban nyitott, befogadó nemzetté váljunk?
A magyar nemzettudat örökségének néhány eleme
A több mint ezer éves magyar államiságnak számos történelmi tanulság mellett
van két különösen fontos üzenete. Az egyik az, hogy teljesen más nyelvű, nem
rokon népek karéjában, az ország
többszöri felosztása után, fél évezredes Nem rokon népek karéjában, az ország
függetlenség híján, az ország jelentős többszöri felosztása után, fél évezredes
részeinek, a magyar etnikum közel függetlenség híján, az ország jelentős
egyharmadának elszakítása közepette is részeinek, a magyar népesség közel
elszakítása
megmaradtunk. Történelmünk során egyharmadának
bukásukban
is
eredményt
hozó közepette is megmaradtunk.
forradalmak, nemzeti függetlenségi
mozgalmak,
szabadságharcok,
törvényszerű kiegyezések, kompromisszumok, felemás modernizációs és
felzárkózási törekvések, jobb- és baloldali diktatúrák váltották egymást. Minden
balsorsunk, széthúzásunk, örökölt belenyugvásunk, búsongásunk, tévedésünk és
némely bűnünk mellett, volt annyi erő, alkotóképesség, elszánás eleinkben és
mibennünk, hogy magyarságunkat, nyelvünket képesek voltunk megőrizni
és fejleszteni. Kosáry Domokos rendkívüli eredménynek értékelte a magyar
megmaradást.
Ezer év alatt hány nép tűnt el Európa, a világ térképeiről, hány nyelv porladt
szét! A hét törzsben a magyar nyelvet nem beszélték többen, mint 50-100 ezren,
ma pedig 13-14 millió ember használja a modern termelés, a hírközlés, a
tudomány, a szépirodalom, a művészet, a mindennapi érintkezés eszközeként.
Ez még akkor is értékelendő tény, ha tudjuk, hogy Mátyás király idején
Magyarországnak annyi lakosa volt, mint a korabeli Angliának. A XXI. század
elején ezt a magyar megmaradást önmagában is rendkívüli teljesítménynek
tekinthetjük! Minden pesszimizmusunk, passzivitásunk, tévedésünk mellett volt
annyi energia, akarat és kitartás bennünk, hogy önazonosságunkat,
magyarságunkat, sajátos nyelvünket megőrizzük és fejlesszük; ez a „magyar
életerő”. Ezzel ötvöződött a magyarság történelmét végigkísérő másik
vonás: nyitottságunk, befogadó, magunkhoz fogadó jellegünk. Illyés Gyula
szemléletes hasonlatával: eggyé, magyarrá gyúrta a „páratlan tekenő” a
különböző népcsoportokat. Volt ebben józan érdek, nemcsak nemes elszántság.
Volt ebben türelmetlenség is, mert nemcsak engedtük a beolvadást, az
asszimilálódást, de olykor erőltettük is. Volt idő, amikor hagytuk magunkból
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kirekeszteni zsidó honfitársainkat, s a trianoni pályára lökött ország
nehézségei közepette, nemzeti sodródásunkban, zuhanásunkban sem
önmagunkat, sem a legjobban fenyegetett honfitársainkat nem tudtuk
megvédeni. Nem volt hozzá elég erőnk és akaratunk. A nemzetnek ezzel is
önfelmentés, magyarázkodás és vádaskodás nélkül szembe kell néznie. József
Attila szavaival - „a múltat be kell vallani”.
Szent István öröksége
Szent István király történelmünk legbátrabb és legradikálisabb megújítója.
Megértette: ahhoz, hogy a magyarság fennmaradjon, mindent meg kell
változtatnia: társadalomszerveződést, életmódot, hitvilágot, kultúrát, az
ország külső kapcsolatait. A keresztény állam
Szent
István
király
megalapítása nélkül a magyarság nem tudott volna történelmünk legbátrabb és
megkapaszkodni Európa közepén. István király legradikálisabb megújítója
akkor volt igazán hűséges a magyar volt.
fennmaradáshoz, amikor megtagadta a régi rendet.
Ezt kell megértenünk mai magyaroknak a XXI.
század elején, a globalizáció kihívásai, veszélyei, az európai integráció
történelmi esélyei közepette.
Ma nincs szükség a kultúra, a hagyományok olyan fokú megváltoztatására, mint
Szent István idején. A harmadik évezred kihívásai mégsem kisebbek országunk
és nemzetünk számára. Napjainkban nem külső hatalmak támadása, pusztítása
veszélyeztet bennünket, hanem az, hogy a világfejlődés peremére sodródunk,
leszakadunk, nem leszünk képesek helytállni a nemzetközi versenyben.
Magyarországnak, mint szellemi értékekben gazdag, kiválóan képzett
munkaerővel rendelkező, de nyitott országnak mindent meg kell tennie,
hogy továbbra is a világ gazdasági-politikai vérkeringésébe beilleszkedni
képes állam maradjon. Az állam korszerű, újfajta szolgáltatói
szerepvállalásának meghatározó jelentősége lesz nemzetközi helytállásunk
eredményességében.
A zsidó-keresztény, az antik görög-latin örökség
Szent István király idején a kereszténység
felvétele messze túlmutatott a hitéleti
kérdéseken. A nyugat vallása egyben az új
értékrend, az akkori modernitás szerves része
is volt. A zsidó-keresztény erkölcsiség, a
Tízparancsolat szellemisége az elmúlt ezer év
alatt az európai- és magyar jogrendbe is
beépült, amely a jövőben is megkerülhetetlen,

A zsidó-keresztény erkölcsi örökség
kapcsolatot teremt hívők és nem
hívők között, de nem jelenthet
döntéskényszert a hit kérdésében.

egyetemes értéket jelent hívők
84

és nem hívők számára egyaránt. Ez a közös alapja hívők és nem hívők
párbeszédének, a kölcsönös megbecsülésnek.
Az egyén számára e hagyomány azonban nem jelenthet döntéskényszert a hit
kérdésében, az egyházhoz, a felekezethez való tartozás vonatkozásában. A
modern demokráciákban állam és egyház szétválasztása végérvényessé vált.
A magyarországi történelmi egyházak lelki-evangelizációs megújhodása,
szociális, karitatív és oktatási tevékenységének kiterjesztése, a szegények, a
társadalom peremére sodródottak, a hajléktalanok segítése, a testi és lelki
gyámolításra szorulók felkarolása, pártpolitikától mentes közéleti érzékenysége
össztársadalmi érdek.
A "páratlan tekenő" - a soknemzetiségű magyar állam
Szent István állama közös alkotás. A történelmi magyar királyság nemcsak a
magyarok állama volt. A trianoni tragédiáig Magyarország több nép és számos
kisebbség közös hazája volt. A XIX. és XX. század konfliktusai sem fedhetik el
azt a történelmi tényt, hogy az államalapítás kezdete óta együtt éltünk a
horvátokkal és a szlovákokkal, a bevándorlások és a betelepítések nyomán pedig
a németekkel, a románokkal, a szerbekkel, a zsidókkal, a szlovénekkel, a
ruszinokkal, az örményekkel, a görögökkel, a bolgárokkal, a cigányokkal és más
népcsoportokkal. Jogosan lehetünk büszkék királyaink és a magyar nép
befogadóképességére, nyitottságára - Illyés Gyula képletes hasonlatával élve - a
"páratlan tekenő"-re. Történelmi tények bizonyítják, hogy józan
megfontolásokból nemcsak a Nyugatról jötteket fogadtuk be, hanem a
szegényebb keletieket is: a kunokat, a jászokat, a besenyőket és másokat. A
magyar állam a XIX. századig jól működő és biztonságos államkeret volt a
különböző népek és kisebbségi közösségek számára. A XIX. század közepétől e
kereteken belül született meg a szlovák, a román és a szerb nemzeti gondolat. A
XIX. század második felében, a XX. század elején a soknemzetiségű magyar
államot szétfeszítették a megoldatlan nemzetiségi kérdések, a nemzetiségi
törvény végrehajtásának elszabotálása, az erőltetett asszimiláció, a magyar
uralkodó osztály nacionalista politikája, továbbá a nemzetiségek fokozódó
öntudata, nacionalizmusa, elszakadási törekvéseik, nyelv, illetve rokon
nemzetükhöz való csatlakozásuk felerősödése.
Idegen elnyomások után szabadon
Magyarország, miként a térség számos országa, különböző birodalmak
ütközőpontján, a „hadak útján” helyezkedett el. A térségben élő népekhez
hasonlóan Magyarország fölött is a XVI. század óta szinte folyamatosan külső
hatalom uralkodott. Tatár, török, Habsburg, német, szovjet megszállás követte
egymást. Mátyás király óta ritka és rövid történelmi időszakokat kivéve
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soha nem voltunk urai önmagunk sorsának. Rólunk, a fejünk felett,
nélkülünk döntöttek. Ma végre függetlenek vagyunk, amennyire a XX. század
végén egy gazdaságilag sebezhető, uniós értelemben középméretű, globálisan
kis ország ténylegesen önálló lehet, és olyan mértékben, ahogyan az ország
mindenkori vezetői a behatárolt nemzetközi mozgásteret képesek hatékonyan
kihasználni.
A XX. században Magyarország két eseménnyel beírta nevét a
világtörténelembe. Az első az 1956-os forradalom és szabadságharc, a szovjet
függőségből és a kényszerű szovjet típusú társadalmi modelltől történő
megszabadulás kísérlete. A másik esemény a
Az 1956-os forradalom és
„magyar tárgyalásos forradalom”, az 1989–90-es
szabadságharc és az
békés átmenet, a nyugattól elválasztó
1989-es békés átmenet a
vasfüggöny átvágása, a német újraegyesítéshez
világtörténelmi
való magyar hozzájárulás. E szerves és páratlanul
jelentőségű!
békés folyamat erjesztője, és példája lett a középés kelet-európai rendszerváltozásoknak. Ezt az
Európa és a szélesebb nemzetközi közösség által is elismert teljesítményt
identitásunk részévé kell tennünk.
Az ország sorsát hosszú távon meghatározó, talán csak Szent István király
változtatásaihoz mérhető jelentőségű lépés volt Magyarországnak az Európai
Unióba történő felvétele. Ez évszázadokra meghatározhatja helyünket
Európában. Hazánk Nyugat-Európa szerves
Csak Szent István király
változtatásaihoz
mérhető részévé lesz, sajátos közép-európai feladatokkal.
jelentőségű Magyarország Magyarország ma elvileg egyenjogú részese az
európai integrációnak, még ha a magyar
EU-csatlakozása!
társadalom jelentős része ezt nem is gondolja,
megfelelő ismeretek és tájékoztatás hiányában.
Az új évezredben történelmünkben ritka,
kivételes esélyt kaptunk a fejlett világhoz való felzárkózásra. A XII-XV. század
óta először nyílik reális lehetőség arra, hogy Magyarország gazdasága, politikája
és társadalmi berendezkedése mindinkább összhangba kerüljön a nyugat-európai
modellel.
Magyarország már eddig is sokat nyert az uniós tagsággal - az előnyök
forintban, euróban, utakban, hidakban, az állampolgárok szabad mozgásában és
más eszközökkel is mérhetők -, s az Európai Unió is gazdagabb lett a mi
csatlakozásunkkal, a külvilágra nyitott, kiválóan képzett magyar munkaerővel,
alkotóképességünkkel, találékonyságunkkal.
A magyar történelmi örökség reális megítélése
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A nemzeti megbékélés jegyében az MSZP őszinte párbeszédet kezdeményez
a múltról. Az MSZP utasítsa el a múltnak az aktuális politikai érdekek céljára
való felhasználását. A IV. Köztársaság szakít a nemzeti hagyományokat
eltorzító és a történelmet meghamisító jobboldali politikával, annak
alkotmányban rögzített tételeivel. Mi az oszthatatlan nemzeti örökség
részeként tisztelünk minden olyan baloldali-progresszív, konzervatív,
szabadelvű-liberális személyiséget, politikai-szellemi irányzatot, akik és
amelyek a mindenkori magyar nemzeti érdekeket szolgálták. A magyar
történelmi folytonosság jegyében a magyar szocialisták a nemzeti büszkeséget
erősítő hagyományokat helyezik előtérbe. Magyarország a XX. században két
meghatározó eseménnyel írta be nevét a világtörténelembe, az 1956-os
forradalom- és szabadságharccal, és az 1989-90-es békés átmenettel, a német
újraegyesítéshez való hozzájárulással.
Az MSZP büszkén vállalja és ápolja nemzeti múltunk haladó történelmi
örökségét, kiemelkedő magyar teljesítményeit. Tisztelettel tekint a Rákóczi
szabadságharc, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az 1867es kiegyezés Deák Ferenc fémjelezte bölcs kompromisszumára, a XIX. századi
nemzeti liberalizmusra, az 1918-as őszirózsás forradalomra. Egyszerre
tekintjük a szellemi-kulturális örökségünk kiemelkedő részének a Nyugat című
folyóirat körének modernizáló törekvéseit és a népi írók szociográfiai
tevékenységét. A magyar baloldal sajátjának vallja a több mint egy
évszázados magyar szociáldemokrata mozgalom, az antifasiszta küzdelem
örökségét, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc miniszterelnöke
Nagy Imre és társai tevékenységét, a demokratizálást szolgáló reformerek
eredményeit. Az MSZP megbecsüléssel tekint azokra az erőfeszítésekre és
eredményekre, amelyeket Magyarország - az idegen függőség, a szovjet
megszállás ellenére - a kádári konszolidáció alatt az életszínvonal emelkedése,
a szociális biztonság, a magyar mezőgazdaság versenyképessége, az oktatás, a
kultúra, a hátrányos helyzetű emberek társadalmi felemelkedése terén, az 1968as gazdasági reform révén elért. Az MSZP büszkén vállalható politikai és
erkölcsi vívmánya a reformerek, a reformköri mozgalom tevékenysége az
1980-as évek második felében. Mindennek eredményeként hazánk élen járt
Európában a demokratikus jogállam és a piacgazdaság megteremtésében. Ez a
politika nagymértékben hozzájárult a berlini fal lebontásához, megnyitotta az
utat a német újraegyesítéshez, később az Európai Unió keleti bővítéséhez.
Enélkül nem lett volna "tárgyalásos forradalom", békés átmenet
Magyarországon.
Trianon és a Holocaust Magyarország két legnagyobb XX. századi tragédiája
volt. Elítéljük a Horthy-rendszer demokráciát, választójogot korlátozó, a
nagybirtokrendszert átmentő, szegényellenes belpolitikáját, revansista
külpolitikáját. Tragikus, óriási áldozatokat követelő nemzeti megpróbáltatásnak
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tartjuk részvételünket a II. világháborúban, a magyar katonák feláldozását a
Don-kanyarban. Elítéljük a magyar zsidóság teljes jogfosztását és tömeges
legyilkolását, a nyilasterrort, a kényszermunkára elhurcoltaknak, a cigányok
koncentrációs táborokba kényszerítését és megölését, a kitelepített németeknek
okozott szenvedéseket, a Rákosi-rendszer társadalom- és nemzetellenes
bűneit, az 1956-os forradalom és szabadságharc külső katonai erővel való
leverését és a korai Kádár-korszak megtorlásait.
A magyar nemzettudat problémás vonásai a XXI. század elején
A XXI. századi magyar nemzettudat formálásához meg kellene vitatnunk és
meg kellene haladnunk néhány régóta fennálló dilemmát és problémát.
A magyar nemzettudat első és egyik legfontosabb problémája a nemzeti
méretérzékelés hibás volta. Magyarország Mátyás idején volt regionális
középhatalom, majd a török megszállás alatt három részre szakadt, később
betagozódott a Habsburg birodalomba. Az
A reális magyar nemzettudat
Osztrák-Magyar Monarchiában kivételezett
kialakításához le kell
részállam volt. Ennek keretében a dualista
küzdenünk annak jelenlegi
magyar állam hatóköre a XVI. századot
torzulásait.
megelőző nagyságú "történelmi" területekre
terjedt ki az adott korlátokkal. Magyarország
az I. világháborút, Trianont követően
egyértelműen kisállammá vált. Ez a
kisállamiság ugyan az 1990-es években némileg módosult, hiszen a szomszédos
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Szovjetunió széthullásával Magyarország relatív
mérete megváltozott, „nagyobbodott”. A térségben elfoglalt pozíciója jelenleg
már nem kisállami. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk alapján
Magyarország középméretű európai államnak számít, hasonlóan például
Csehországhoz, Belgiumhoz vagy Portugáliához.
A második nemzeti dilemmánk szerint „egyedül vagyunk a világban”. Egyedül
vagyunk, hiszen nyelvi és kulturális szempontból is különbözünk a szomszédos
népektől. Évszázadokon át barátok, önként választott szövetségesek nélkül
léteztünk, hiszen az országnak a XVI. század után döntően kényszer szülte
szövetségesei voltak. A magyar társadalom nagy része ma is úgy érzi, mintha
nem lennének velünk rokonszenvező népek és országok.
Úgy érezzük, tapasztaljuk, hogy külső függésünk történelmileg elkerülhetetlen
volt, ami szükségszerűen ellenérzéseket szül bárminemű függőséggel szemben.
Az országot valóban ötszáz évig szuverenitáshiány, külső függőség jellemezte.
A török, a Habsburg, a német, a szovjet birodalmi függőség így meghatározó
alapélményévé vált a magyar nemzettudatnak. Bár Magyarországot sem a náci
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Németország, sem a Szovjetunió nem kebelezte be, nem tette országa részéve,
de a magyar államra nehezedő, katonai erővel is nyomatékosított befolyás miatt
az ország szuverenitása ténylegesen korlátozott volt. Ez azonban nem
jelentette azt, hogy teljes mértékben megszűnt volna a magyar politikai elit
mozgásszabadsága.
Horthy
Miklós
annyiban
használta
ki
a
mozgásszabadságot, hogy a vészkorszak legsötétebb napjaiban megmentette a
budapesti zsidóság körülbelül felét. Rákosi Mátyás soha nem is kereste a
cselekvés szabadságát, szemben Nagy Imrével, aki mind miniszterelnöksége
idején, mind pedig az 1956-os forradalom idején is önállóan cselekedett. Kádár
János megítélése e tekintetben is ellentmondásos. Kádár az 1956-os
eseményeket határozottan megtorolta. Az 1960-as évek közepétől azonban
történelmileg is jelentős sikereket ért el a belpolitikai, a gazdasági és a
kulturális-szellemi nemzeti mozgástér bővítése terén, amelynek ára a szovjet
birodalmi politika iránti alapvető lojalitás volt. A 80-as években viszont egyre
határozottabb nyitást hajtott végre Nyugat-Európa, a nemzetközi
szociáldemokrácia irányában.
A rendszerváltást követően a megfelelő, erős nemzeti
Függetlenek, ezért
tőke hiányában a magyar vállalatok, bankok külföldi
hatványozottan
tulajdonba
kerülése
tovább
erősítette
a
felelősek vagyunk
kiszolgáltatottság, a külső függőség érzését. Erre
saját sorsunkért.
játszott rá a jobboldali kormány populista retorikája,
miszerint az "Európai Unió gyarmatosítja" országunkat. A függetlenség
hiányának érve azonban, mint tapasztaljuk, sokszor alap az önfelmentésre, saját
mulasztásaink, hibáink áthárítására. Ez a fajta hozzáállás az ország uniós
tagságának megítélésekor is erőteljesen érvényesül.
Történelmi fejlődésünkből fakad a tartós el- és lemaradás kisebbrendűségi
élménye. A Nyugathoz való viszonyulásunkat a XVI. századtól fogva
folyamatos kisebbrendűségi érzés, megfelelési és bizonyítási kényszer jellemzi.
A fejlődési – civilizációs értelemben vett - lemaradás, félperifériális helyzet
állandó önértékelési probléma forrása. Sőt, belső hatalmi küzdelmek tárgya,
ürügye, az ún. kompenzáló nemzettudat éltetője, illetve hivatkozás alap a
magyarság teljesítményének lebecsülésére.
A magyar nemzettudat történetét végigkíséri a "legtöbbet szenvedett nép",
„nagyhatalmi áldozat” önképe, annak mitizálása. A magyar nemzettudatot máig
áthatja az első és második világháború utáni békerendszerek igazságtalansága, a
Trianon okozta nemzeti sokk, a történelmi Magyarország - a nemzettest szétdarabolása, amely korábban az "európai kereszténység védőbástyája" volt a
török ellen. Máig feldolgozatlan, részben feldolgozhatatlan történések ezek,
amelyek a fejlődési lemaradással és függetlenséghiánnyal együtt táplálják a
magyar nemzeti önértékelési zavarokat. A magyar társadalom többsége nem tesz
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különbséget Magyarország területi és nemzeti feldarabolása között, amelynek
személetes és kirívó példája, hogy a Nagy-Magyarország matricákon
Horvátország is Magyarország része.
A XXI. századi magyar nemzettudat három alapvető problémája
A magyar nemzeti önazonosságnak három súlyos történelmi öröksége van, ami
alapvetően befolyásolja a XXI. századi nemzeti önmeghatározásunkat. A
Trianonhoz való viszony, mint a nemzettudat politikailag-érzelmileg
feldolgozatlan terhe; a magyarországi zsidók elhurcolásával és
megsemmisítésével, a Holocaust, a Shoa örökségével való következetes
szembenézés illetve a magyarországi romák társadalmi-kulturális helyzetének
rendezése, a többségi társdalom és a romák együttélés fenntarthatóvá tétele, a
robbanásveszély elkerülése, amely mára a XXI. század legnagyobb nemzeti
kihívását jelenti.
A történelmi tragédiák feldolgozását tovább nehezíti, hogy 1989 előtt mind a
történelemtudomány, mind az iskolai történelemoktatás általában
elhallgatta, gyakran pedig hamisan, torz módon ábrázolta a magyar
történelem legfontosabb eseményeit. Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy nem
ismerkedhettek meg a trianoni békeszerződés és következményei, a második
világháború és az abban tett magyar szerepvállalás, a Holocaust, a szovjet
megszállás, a Rákosi korszak, az 1956-os forradalom és szabadságharc hiteles
történetével. A hivatalos történelemoktatás- és szemlélet monopóliumát
kezdetben az egyéni és családi esettörténetek, tapasztalatok egészítették ki.
Szinte nem volt olyan család, amely valamilyen módon ne szenvedett volna
sérelmet a XX. századi magyar történelem eseményei kapcsán. A kommunista
berendezkedésben, Rákosi majd Kádár alatt a nemzeti kérdés lényegében
tabuvá vált. Az 1970-es években azonban megindult e hibás, sőt kártékony
viszonyulás politikai korrekciója. A fordulópont Kádár János beszéde volt az
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975-ös helsinki értekezletén,
amelyen emlékeztetett Trianon, és a határon túli magyarok ügyére. Fordulat
történt a magyarországi kisebbségek kezelésében is. Az MSZMP-n belül az
1980-as évek második felében Szűrös Mátyás, Pozsgay Imre, Horn Gyula,
Tabajdi Csaba, Szokai Imre, Őszi István vezetésével indult el a határon túli
magyarokkal kapcsolatos politika érdemi módosítása, sőt, elkezdődött - mai
fogalommal élve - a magyarságpolitika reformja. A rendszerváltást követően a
hiteles történelemtudat hiányában a magyar nemzeti identitás torzulásai
felerősödtek, és sokan elkezdtek pótszerek után kutatni. Napjainkban
reneszánszukat élik a romantikus és a tudományos alapokat teljes mértékben
mellőző eredetmondák, a rokonságkutatás.
Trianon tragédiája
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A trianoni katasztrófához a közép-európai etnikai arányok XVIII-XIX. századi
változásai, az európai politikai, katonai erőviszonyok alakulása, a kollektív
nemzetiségi jogok, a teljes kisebbségi oktatási rendszer és a hivatali
nyelvhasználat biztosításának hiánya, a magyar uralkodó elit szűkkeblűsége és
rövidlátása vezetett.
Régóta vitatják történészeink, és minden Következetesen szembe kell néznünk
bizonnyal sokáig fogják még, hogy Trianon és a Holocaust örökségével,
elkerülhető, megelőzhető lett volna-e a továbbá a magyar-roma együttélés
soknemzetiségű
magyar
királyság megoldatlan problémáival.
megszűnése,
Magyarország
szétszabdalása, a trianoni tragédia.
Mértékadó
értékelések
szerint
a
történelmi magyar államkeretek megtartása az első világháború után nem volt
többé lehetséges, de nem volt törvényszerűen szükséges az új határok rendkívül
méltánytalan, igazságtalan megállapítása, amiként azt az első és második
világháború után a nagyhatalmak ránk kényszerítették. Az egyetlen igazságos
megoldás az önrendelkezési elv alkalmazása lett volna, melynek eredményeként
az új államhatárok nagyjából követték volna a nyelvi-etnikai határokat.
A magyar nemzet egyik legnagyobb nemzeti tragédiájában négy fontos tényező
játszott szerepet Romsics Ignác tudományos elemzése alapján1:
1. A dualizmus korának ellentmondásos nemzetiségpolitikája
Az 1868-as nemzetiségi törvény engedélyezte ugyan a nemzetiségi
nyelvhasználatot az alsó fokú bíráskodás és az oktatás során, valamint az
egyházi életben, de ellenszegült az ekkor már létező és egyre erősödő
törekvéseknek, amelyek célja az ország föderális, kantoni rendszerű átalakítása
lett volna. A törvény nem volt durván elnyomó, sőt, számos liberális elvet és
különjogot is tartalmazott. A politikai nemzet fogalmára épített, amikor
kijelentette: "Magyarország összes honpolgárai politikai tekintetben egy
nemzetet képeznek, az oszthatatlan, egységes magyar nemzetet, melynek a hon
minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenrangú tagja."
Ekkorra azonban a nemzetiségek nemzetté formálódása már olyan szakaszba
lépett, hogy már nem voltak elegendőek a törvény rendelkezései. A
nemzetiségek olyan társnemzeti státuszt akartak elismertetni maguknak, mint
ma a katalánok Spanyolországban. Jellemző, hogy a társnemzet fogalma
napjainkban ismét megjelent a romániai és szlovákiai magyarok törekvéseiben.
A törvény végrehajtása nem volt toleráns. Elsőként az 1879. évi XVIII.
törvény, majd az 1907-es, ún. Lex Apponyi is erőltette a magyar nyelvű oktatást.
1

Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés; Budapest, Osiris, 2005..
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2. A nemzetiségek szeparatizmusa
A történelmi Magyarország területén élő nemzetiségek számára a területipolitikai autonómia a XX. század elejére már kevés volt, alapvetően
elszakadásra törekedtek. Jászi Oszkárnak a "keleti Svájc" megalakítását célzó
tervei elkéstek, pedig Mocsáry Lajos, a dualizmus korabeli magyar politika
kiemelkedő alakja már évtizedekkel korábban figyelmeztetett arra, hogy az
erőltetett magyarosítás és az igazságtalan választási rendszer miatt állandósult és
helytelenül kezelt konfliktusok katasztrófához fognak vezetni.
3. Az anyaállamok irredenta törekvései
Ez a körülmény felerősítette a nemzetiségek elszakadást célzó mozgalmait.
Arra, hogy e törekvéseiket meg is valósíthassák, alkalmat adott a számukra
győztes világháború, és ehhez járultak hozzá a nemzetközi viszonyok is.
4. A győztes nagyhatalmak stratégiai érdekei
A békerendszert meghatározó nagyhatalmak érdekei arra irányultak, hogy egy
legyengített, felaprózott Közép-Európát hozzanak létre az Osztrák-Magyar
Monarchia szétverésével.
A négy tényező együttesen elkerülhetetlenné tette azt, hogy a trianoni tragédia
megtörténjen. Mérvadó történészeink- Ormos Mária, Romsics Ignác - szerint
ügyesebb magyar politizálás esetén részkérdésekben talán sikerülhetett volna
jobb feltételeket elérni, mint a trianoni békeszerződés. Alapvetően más
kimenetel azonban akkor már nem volt lehetséges. Trianon valódi
igazságtalansága nem abban állt, hogy felbomlott a Szent István által
megalapított állam, hiszen ebben a magyarok már jóval korábban kisebbségbe
kerültek, hanem abban, hogy az új határok megállapításánál az etnikai
összetételt teljesen figyelmen kívül hagyták.
A trianoni traumát a magyar társadalom a mai napig nem dolgozta fel.
Kulcsfontosságú lenne a trianoni tragédia okainak feltárása, előzményeinek és
következményeinek kibeszélése, nemzeti legendáink túllépése. Ezzel ellentétben
Trianon a XXI. század elejére a magyar nemzeti meghasonlottság jelképévé (ld.
a Nagy-Magyarország matricákat), egyes politikai pártok (pl. a Fidesz és a
Jobbik) számára a politikai zsákmány- és szavazatszerzés terepévé vált. Trianon
a hiteles ismeretek és értékelés helyett a nemzethalál szimbóluma lett, amely
hozzájárult a Horthy korszak megnemesítéséhez, kezdődő rehabilitálásához.
Napjainkban ugyanakkor Trianonra szomszédaink akkor is emlékeztetnek
bennünket - amikor mi már nem a múltba szeretnénk nézni, hanem a jövőbe 92

amikor korlátozzák, vagy megsértik a külhoni magyar közösségek jogait. Ma
amellett, hogy a mérvadó politikai erők Magyarországon realitásként fogadják el
a kialakult határokat, egyúttal erkölcsi és politikai kötelességünk a külhoni
magyar közösségek támogatása, nyelvük, kultúrájuk megőrzésének, méltó
emberi megélhetésének segítése. Trianont nem csak a magyar, hanem a
szomszédsági nacionalisták sem engedik múlt idővé tenni.
A zsidók jogfosztása, elhurcolása és
meggyilkolása, a Holocaust, a magyar
nemzet tragédiája

Trianont sem a magyar, sem a

szomszéd országokban működő
nacionalisták nem engedik múlt
idővé tenni.

Magyarként számunkra mind Trianon,
mind a Holocaust egyaránt nemzeti
tragédia. A magyar Holocaust, csaknem félmillió magyarországi zsidó
kegyetlen és barbár elpusztítása a XX. század egyik legnagyobb nemzeti
tragédiája. Míg a trianoni békediktátum családokat, nemzetrészeket szakított
szét, a német- és magyar nácizmus a Holocausttal a magyar nemzet egy
részének, zsidó és cigány nemzettársainknak fizikai megsemmisítésére
törekedett.
A II. világháború során területében megnövekedett Magyarország 650 ezres
lélekszámú zsidóságából 450 ezren estek áldozatul. Soha nem volt a
történelemben ilyen iparszerű, tervezett, totális népirtás.
Ezért nem lehet a nácizmus és a sztálinizmus közé Félmillió magyar
barbár
egyenlőségjelet tenni, ahogyan arra az európai és a zsidó
magyar jobboldal folyamatos kísérletet tesz. A elpusztítása a XX.
egyik
magyarországi Holocaust további következménye, hogy század
az megfosztotta a magyar nemzetet progresszív legnagyobb
polgárságának jelentős részétől. Számos kiemelkedő nemzeti tragédiája.
tehetségű író, színész, tudós és olimpikon sportoló
szerepel az áldozatok között. Mindez a magyar nemzet pótolhatatlan
veszteségének részét képezi.
A mai magyar nemzedéknek erkölcsi hitelessége múlhat azon, hogy szembe tude nézni a múlttal. Minden új nemzedékben tudatosítani kell azt az erkölcsiközéleti kötelezettséget - akár az állampolgári jogok és kötelességek, a
demokrata hazafiság oktatásán keresztül -, hogy következetesen fel kell lépnünk
a gyűlöletkeltés, az idegengyűlölet, a kirekesztés, az antiszemitizmus bármilyen
formája ellen. A szembenézést a hiteles történelmi múltra kell alapozni. Minden
új korosztályban tudatosítani kell azt, hogy a II. világháború idején a többségi
magyar társadalom mely rétegeinek, szereplőinek milyen konkrét felelőssége
volt a megszálló német nácikkal történő kollaborációban, zsidó honfitársaink
százezreinek meggyilkolásában. A megbékélést, a mai nemzedékek
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felelősségérzetének kialakulását csak a magyar bűnrészesség reális
megállapítása segítheti. Nem segíti elő azonban a nemzeti szembenézést a
magyarok bűnrészességének sem az elleplezése, sem az eltúlzása, sem annak
hangoztatása, hogy 1990 után semmi érdemi nem történt a vészkorszakkal való
szembenézés terén. A múlt század emberveszteségei között a doni katasztrófa
nagyszámú áldozatáról, a kényszermunkára elhurcoltakról, a kitelepített
németeknek okozott szenvedésekről is meg kell emlékeznünk.
A romák integrációja, a többségi társadalom és a magyarországi romák
együttélésének fenntarthatósága
Az őshonos és a bevándorló kisebbségek mellett a romák külön kategóriát
képviselnek az európai kisebbségek között. A romák esetében Európában
évszázadok óta élő, ezért természetesen őshonos kisebbségről van szó,
különleges szociális helyzetük miatt mégis külön elbánást igényelnek mind
nemzeti, mind uniós szinten.
A romák Magyarország legnagyobb létszámú nemzeti kisebbsége. A lakosság
6-8%-át teszik ki. Jelenleg négyötödük magyar anyanyelvű, miközben a
határainkon túli magyarság nagy tömegei is magyar nyelvűek. Szociálisan
azonban a romák a leghátrányosabb helyzetű nemzeti kisebbség. Integrálódási
hajlamuk már ma is változó: nehéz megállapítani, hogy nő, vagy csökken-e a
jövőben. Ha viszont nem történik érdemi előrelépés életfeltételeik terén,
integrálódási törekvésük nem biztos, hogy a jövőben is megmarad. Ezt a
folyamatot jelezheti az is, hogy a statisztikák szerint a romák az esetek túlnyomó
részében (84%) egymás között házasodnak.
A romák integrációja egyike legfontosabb nemzeti érdekeinknek. Az 1945 utáni
évek egyik legnagyobb vesztese a roma népcsoport volt. A földosztástól kezdve
majdnem mindenből kimaradtak, ami a környezetüknek előnyös volt. Romsics
Ignác történelmi párhuzamot vont: a romakérdés Magyarországnak "ahhoz
foghatóan súlyos problémája lesz, mint amilyennel a nemzetiségi kérdés
formájában a XIX. században eleink szembenéztek."
Vannak, akik a Kádár-korszakot e tekintetben is leegyszerűsítve ítélik meg. A
Kádár-korszakban a roma férfiak 70-80%-ának volt munkája, és a 80-as évek
végén készült felmérés során a közvélemény-kutatások szerint a cigányok több
mint 60%-a "nemzetiségi hovatartozásként" "dolgozó embernek" vallotta magát.
A rendszerváltás után a romák először nem az etnikai hovatartozásuk, hanem
alulképzettségük miatt estek ki a munkaerőpiacról. Később azonban egyre
erősödött a hátrányos megkülönböztetés, az előítéletesség a romák iránt. A
rendszerváltást követően állásuk elvesztésével a romák többsége "főállású roma"
lett: a szociális lecsúszás etnikai színezetűvé vált, etnicizálódott. Szocializációs
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szempontból is súlyos tény az, hogy húsz éve a roma fiatalok nem a munka,
hanem a munkanélküliség világába születnek bele.
Amennyiben a romakérdést a magyar többségi társadalom nem a súlyának
megfelelően kezeli, olyan szociális és etnikai bombát készít elő, amely
Magyarország működését fenntarthatatlanná teszi. 2050-re Magyarország
népessége nyolcmillió fő lesz, ebből másfélmillió roma. Elképzelhetetlen az
ország normális működése anélkül, hogy megoldanánk a romák integrációját
anélkül, hogy bevonnánk őket a munkaerőpiacra, az iskolarendszerbe, a
társadalmi-politikai
rendszer
mindennapjaiba. Jelenleg azoknak a A romakérdés Magyarországnak
foghatóan
súlyos
romáknak sem tudunk érdemi ahhoz
lehetőséget adni a beilleszkedésre, akik problémája lesz, mint amilyennel
erre törekednek, szakképzettséggel, a nemzetiségi kérdés formájában
XIX.
században
eleink
közép-, vagy felsőfokú végzettséggel a
szembenéztek.
rendelkeznek.
Európában először Magyarország dolgozott ki 1997-ben középtávú kormányzati
romaintegrációs programot, amelyet később más országok is követtek. Nem
történt, nem is történhetett azonban néhány év alatt áttörés, mivel az 1998 utáni
valamennyi kormánynak és helyi önkormányzatnak következetesen dolgoznia
kellett volna a kitűzött célok megvalósítása érdekében. Kormányzati szintű
politikai akaratra, következetes végrehajtásra, annak folyamatos
ellenőrzésére lett volna szükség, amiként a Horn-kormány alatt ez elindult.
Nem segélyeket kellene osztanunk,
Jelenleg azoknak a romáknak
hanem meg kell teremtenünk azokat a
sem tudunk érdemi lehetőséget
feltételeket,
amelyek
nyomán
az
adni a beilleszkedésre, akik erre
öngondoskodásra jelenleg még nem
törekednek!
képes személyek, roma és nem roma
szegények egyre nagyobb részt tudnának
vállalni önmaguk ellátásából. Tervszerű munkával, lépésről-lépésre haladva
minél több szegény sorsú, köztük roma gyereknek meg kell teremtenünk a
tanulás lehetőségét, speciális segítséggel, külön képzési programokkal. Vissza
kell vezetnünk a romák egyre növekvő hányadát a munka világába, átképzési,
felnőttképzési programokkal segítve ezt a hosszú és nehéz folyamatot. Csak
azoknak a komplex roma programoknak lehet esélye, amelyek egyszerre
kezelik a romák oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi, kulturális,
civilizációs létfeltételeit, körülményeit.
Mindennek eléréséhez sok-sok kis lépésre, sziszifuszi munkára, többségi
elkötelezettségre és hiteles kisebbségi vezetőkre lenne szükség helyi szinteken
is. A romák ügye országos probléma, de döntően helyi szinten orvosolható,
orvosolandó. Ez utóbbi különösen fontos, mert a romáknak is rendelkezniük
Nem elég segélyeket osztani, meg95
kell teremtenünk az
öngondoskodás feltételeit is!

kellene saját beilleszkedési programmal. Az országos és helyi romaprogramok
sikere elsődlegesen nem a pénzügyi források mennyiségén múlik, hanem azon,
hogy végrehajtásukhoz helyi szinten egyrészt találunk-e felkészült és
elkötelezett többségi képviselőt, önkormányzati tisztviselőt, szociális munkást,
egyházi személyiséget, védőnőt, tanárt, szociális munkást másrészt akad-e a
helyi roma kisebbséget összefogni, mozgósítani, szervezni és beszámoltatni
képes, hiteles és befolyásos roma kisebbségi vezető, harmadrészt képesek-e
helyi szinten kialakítani azokat az adott viszonyokra alkalmazható sajátos
módszereket, mechanizmusokat, munkaformákat, amelyek lépésről lépésre
konkrét, kézzelfogható eredményeket hoznak.
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III. fejezet - A baloldal nemzeti
teljesítménye, értékrendje
Az MSZP nemzeti teljesítménye kormányon és ellenzékben
A Magyar Szocialista Párt létrejötte pillanatától
elkötelezetten és határozottan törekszik a magyar nemzet és
az egész magyar társadalom érdekeit szolgálni. Az MSZP
nemzeti pártként határozta és határozza meg magát.
Ellenzékben és három kormányzati ciklusban bizonyította,
hogy kész nem csak a társadalom egy része, a rászavazó választópolgárok
érdekeit, és értékeit megtestesíteni, de a nemzeti egység jegyében vállalja más
társadalmi rétegek, az egész nemzet képviseletét. A Magyar Szocialista Párt
ezért joggal nem engedi, hogy elvitassák nemzeti elkötelezettségét.
Valódi nemzeti
teljesítmény,
határon innen és
túl.

Az MSZP jelentős nemzeti teljesítményt tud
felmutatni kormányon és az ellenzéki politizálás A magyar szocialisták
időszakaiban.
Első,
1994-1998
közötti számára természetes érzés a
kormányzati időszakában lefektette a magyar nemzeti önbecsülés.
nemzet kiegyensúlyozott fejlődésének alapjait
határon innen és túl. Az MSZP talán máig
legfontosabb nemzeti teljesítménye az, ahogyan - bár nagy társadalmi
áldozatokkal és ellentmondásokkal - 1995-96-ban az országot sikeresen és
hatékonyan stabilizálta, az összeomlás széléről a fenntartható gazdasági
növekedés pályájára állította. Tette ezt úgy, hogy politikájának alakításakor nem
csupán a pártot hatalomba segítő választói rétegek, de az egész ország, sőt az
elkövetkező nemzedékek érdekeit is szem előtt tartotta, esetenként saját politikai
céljai elé helyezte.
Mindeközben az MSZP kormányon a demokráciát nemcsak intézményesen
garantálta, hanem abszolút többsége - és a kormánykoalícióval birtokolt közel
háromnegyedes többsége - birtokában is demokratikus gesztusokat gyakorolt.
Az alkotmány és a kétharmados törvények módosítását négyötödös többséghez
kötötte, amivel a lehető legszélesebb társadalmi támogatást igényelte a nemzeti
jelentőségű ügyekben.
Ebben az időszakban sikerült fordulatot elérni a közép-európai magyar
nemzeti közösségek problémáinak nemzetközi megítélésében. A magyar kül- és

97

nemzetpolitika stabilitást és párbeszédet kereső kezdeményezései a szomszédos
országokat is a közös megoldások keresésére szorította Az MSZP kormányzása
idején került kidolgozásra és elfogadásra a magyar-román és a magyar
szlovák alapszerződés, továbbá kisebbségvédelmi megállapodást írt alá a
magyar kormány Horvátországgal és Szlovéniával.
Az MSZP kormányzása idején döntöttek arról a magyar választók
népszavazással, hogy Magyarország csatlakozik a világ legerősebb katonai
szövetségéhez, a NATO-hoz. Ezzel megtörtént az első Politikai hidegháború
fontos lépés Magyarország euroatlanti integrációjában. helyett normális
Szintén az első szocialista kormányzás alatt hárultak el párbeszédet!
az akadályok az elől, hogy Magyarország
megkezdhesse az uniós csatlakozási tárgyalásokat.
2002 és 2010 között kormányerőként az MSZP kísérletet tett a magyar nemzet
végletes kettéosztottsága, és a társadalomban egyre mélyülő szociális
különbségek enyhítésére, a politikai árkok betemetésére.
Az MSZP ebben az időszakban sem erőből politizált, hanem - első kormányzati
ciklusához hasonlóan - előzékenységet tanúsított a politikai kisebbség, az akkori
ellenzék iránt. Megfélemlítés helyett a tisztázó viták légkörét igyekezett
meghonosítani. Tette ezt annak ellenére, hogy a magyar jobboldal vezető ereje
mind a 2002-es, mind a 2006-os választási vereséget követően totális politikai
hidegháborút indított az MSZP ellen, a társadalom tudatos megosztására, a
baloldal elleni gyűlöletkeltésre törekedett.
Az MSZP nemcsak szimbolikusan törekedett a nemzeti egység megteremtésére,
hanem a gyakorlatban is. Kísérletet tett a magyar nemzet egységét
veszélyeztető mély szociális különbségek enyhítésére, a városok és a falvak
életszínvonalának közelítésére, a Vidék-Magyarország felemelésére.
A
széleskörű szociális intézkedések a közép-európai térségben egyedülálló módon
valóban enyhítették a társadalmi különbségeket 2002 és 2006 között, bár
rendkívüli módon megterhelték a költségvetést, és ezért hosszabb távon
fenntarthatatlannak bizonyultak.
2002-2010 között folytatódott a magyar nemzet
külpolitikai mozgásterének 1994-98 között
elkezdődött bővülése is. 2004-ben, az MSZP
és szegények, a városok
kormányzása idején csatlakozott Magyarország a
és a vidék összefogása!
világ legnagyobb gazdasági közösségéhez, az
Európai Unióhoz. Az uniós csatlakozási
tárgyalások és a tagság során a baloldali
kormányok sikeresen érvényesítették a nemzeti
érdekeket. A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott új tagállamok közül hazánknak
sikerült kiharcolnia a legmagasabb hektár-alapú mezőgazdasági támogatást, és
egy főre számítva 2004 óta Magyarország jogosult a második legtöbb
felzárkózási forrásra a kohéziós politika keretében. Az ország sorsát alapjaiban
A nemzeti összetartozáshoz
nélkülözhetetlen a gazdagok
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meghatározó EU csatlakozás előkészítésébe a kormány az összes parlamenti
pártot bevonta. A csatlakozási lépésekről folyamatosan beszámolt az
Országgyűlés Európai Integrációs Bizottságának, és más csatornákon is
egyeztetett az ellenzékkel. A 2011-es magyar uniós elnökségre történő
szakmai és szervezeti felkészülést szintén folyamatos, ötpárti egyeztetés
mellett végezte.
Az MSZP mindvégig készen állt a párbeszédre, az érdekegyeztetésre a
társadalom legkülönbözőbb csoportjaival. Európai módon tartotta tiszteletben a
civil szférát, a magánélet sérthetetlenségét. Megteremtette a nemzeti egység
demokratikus politikai feltételeit, s nagy lépést tett az anyagi feltételek
szavatolása terén is: perspektívát adott a szociális feszültségek jövőbeni
enyhítésére.
Az MSZP ellenzékben is minden alkalommal készen állt az ország és a magyar
nemzet érdekeit szolgáló konstruktív együttműködésre. 1990-1994 között
ellenzékből támogatta a magyar-ukrán alapszerződés létrehozását.
Nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül aktívan elősegítette a közép-európai
magyar nemzettestek számára kulcsfontosságú európai kisebbségvédelmi
eszközrendszer kiépítését az Európa Tanács és az EBESZ keretében.
1998-2002 között minden rendelkezésére álló eszközzel támogatta az ország
euroatlanti integrációját, a NATO csatlakozást, az uniós csatlakozást
megelőző tárgyalásokat, és nemzetközi fórumokon védte a külhoni magyarokat
támogató kedvezménytörvényt.
2004-ben az MSZP akkori vezetése súlyos nemzetpolitikai hibát követett el,
amikor a népszavazási kampányban nem tett különbséget az állampolgárság
megadása és a szavazati jog gyakorlása között, noha ezek nem teljesen
egyenértékű fogalmak. A magyar állampolgársághoz mindenkinek joga van,
aki a magyar kultúrnemzethez tartozónak érzi, vallja magát, éljen bárhol a
világban. A szavazati jog gyakorlása ugyanakkor feltételezi, hogy a szavazó
viseli döntésének gazdasági és társadalmi következményeit, valamint osztozik
az adott ország társadalmát terhelő kötelezettségek teljesítésében. Teljesen
érthető, hogy egy kettős állampolgárságú romániai magyar lakóhelyén
gyakorolja szavazati jogát, ott, ahol annak következményeit viseli, ahol a
társadalmi kötelezettségekben a közösség más tagjaival osztozik. Ebből
kifolyólag nem logikus, hogy ugyanezen nemzettársunk Magyarországon is
éljen szavazati jogával. Az MSZP tapasztalatai szerint ezt a különbségtételt
megértette volna és mai is megérti a magyarság döntő többsége határon innen és
túl.
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Számvetés
A magyar szociáldemokrácia nemzetfelfogásának történelmi öröksége,
hasznosítható tapasztalatai

A magyar baloldal és a nemzeti kérdés viszonya problémákkal teli. A XX.
század második felében a magyar baloldal gyakran alábecsülte az érzelmi
mozgósítás jelentőségét, rosszul ítélte meg a nemzeti kérdés történelmi
perspektíváit, ezáltal szinte teljesen átengedte
azt a jobboldalnak. A szociáldemokraták, a Nem elég nemzetinek
szocialisták és a kommunisták számára lenni, annak is kell
mindenkor a társadalmi-gazdasági elmaradottság látszani!
leküzdése, a „haladás”, a „modernizáció”, a
dolgozó osztályok demokratikus jogai voltak elsődlegesek. A nemzeti kérdések
ritkán váltak a baloldali politizálás központi témáivá. A magyar
szociáldemokrácia az akkori uralkodó osztályoktól eltérően az 1910-es évektől
elismerte a nemzetiségek egyenjogúságáért, autonómiájáért, később
önrendelkezéséért folytatott küzdelmét, mert belátta, hogy a nemzetiségek
közötti feszültség súlyos veszélyt jelent az ország egységére. A magyar
szociáldemokraták 1919 februárjában, Bernben azt követelték, hogy a vitatott
területeken, főleg a nemzetiségileg vegyes területeken, megyékben ne a nagyvagy kishatalmi politika érvényesüljön, hanem az állami hovatartozásról
népszavazás döntsön.
A nemzeti kérdés és a modernizáció, a haza és haladás ritkán ötvöződött a
XX. század második felének magyar történelemében. 1945 után a
munkásmozgalom, főként a kommunisták az internacionalizmus eszméjét
támogatták. A Szovjetunióban a sztálini diktatúra – a proletár
internacionalizmus jelszava mögött – saját legitimitásának megalapozására
felhasználta az átalakított nagyorosz nacionalista eszmerendszereket. Ez a
szovjet birodalom világhatalmi törekvéseinek is egyik eszköze volt. A II.
világháború után a Kádár-korszakot és a sajátos helyzetű NDK-s vezetést
kivéve Közép- és Kelet-Európában szinte minden államszocialista rendszer a
proletár-internacionalizmus álarca mögött felhasználta a nacionalizmust saját
uralmi céljai érdekében. 1989-90 után a közép-európai átmenet során, mind a
posztkommunista pártok, mind az új jobboldali konzervatív erők gyakran az
újraélesztett nacionalista politikával, kisebbség- és idegenellenes
megnyilvánulásokkal próbáltak politikai haszonra szert tenni.
Az MSZP fennállása óta birkózik azzal a
problémával, hogy miként lehetne összekötni a
demokrácia, a modernizáció, az európai
integráció ügyét egy korszerű nemzettudat
kimunkálásával, a nemzeti érdekek és értékek

A cselekvő hazafiság
szükséges, de nem
elégséges. Az érzelmimozgósító hazafiság
is szükséges!
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határozott képviseletével. Az MSZP önazonosságában történetileg a
modernizáció melletti elkötelezettség, az európaiság a döntően hangsúlyos
elem. Olykor hat az internacionalizmus erősebb-gyengébb hagyománya, a
Kádár-korszakban a nemzeti azonosság háttérbe szorítottsága, az iránta
tanúsított közömbösség is. Az MSZP magatartására sokáig hatott az utódpártiság
bélyegétől és a szélsőséges nacionalizmus vádjától való félelem
ellensúlyozásaként a "nyugat-európai normák" feltétlen elfogadása és hirdetése.
Jelentős hatása volt annak is, hogy az MSZP gyakorlatias, pragmatista, sőt
gyakorta technokrata felfogása és politizálása sokszor nélkülözte az ideológiai
megközelítéseket, az elvi kérdéseket, s ritkán élt a politika érzelmi mozgósító,
szimbolikus eszközeivel, pedig a hazafias elkötelezettség szimbolikus és
érzelmi mozgósító formák nélkül sehogy, vagy csak alig érzékelhetően
jeleníthető meg.
Az érzelmi-mozgósító hazafiság fontossága
Fontos tanulság a magyar szocialisták számára, hogy a
nemzeti teljesítmény nem szűkíthető le a kormányzati
eredményességére,
jól
végrehajtott
és politika
szakpolitikák együttesére. A sikeres szakpolitikai
munka az optimális nemzeti teljesítmény szükséges,
de nem elégséges feltétele. A politikának képesnek
kell lennie arra, hogy a jelen nemzedék erőfeszítéseit történelmi távlatokba
helyezze, hogy kiépítse a valós és szimbolikus kapcsolatokat a múlt, a jelen és a
jövendő nemzedékek között. Képviselnie kell a nemzeti közösség értékeit,
hagyományait, meg kell jelenítenie a nemzeti összetartozást. Mindeközben
szavatolnia kell, hogy az állampolgárok együtt és egyenként is otthonuknak
érezzék hazájukat. Ehhez elengedhetetlen a nemzeti teljesítmény szimbolikus
és kulturális térbe történő emelése. Az MSZP nemzeti elkötelezettségét,
patriotizmusát
egyértelműen
és
befogadható
módon
megjelenítő
szimbólumrendszer kidolgozására van szükség. Ezen a téren az MSZP komoly
lemaradással küzd a jobboldali pártokhoz képest.
Emberiségben,
Európában,
gondolkodjunk,
akként
cselekedjünk!

A Magyar Szocialista Párt értelmezésében a nemzeti
elkötelezettség a teljesítményen alapul. A nemzeti Az MSZP a
teljesítmény annak mércéje, hogy egy adott tevékenység demokrata
az ország lakosainak javát szolgálja-e, elősegíti-e hazafiság pártja.
Magyarország és a magyarság helytállását a világban. A nemzeti retorikának és
a szimbolikus cselekvésnek bár fontos szerepe lehet, de nem pótolhatják a
teljesítményt. A nemzeti önérzet nem öncélú magamutogatás, akkor sem, ha a
teljesítményalapú
nemzetfelfogás
hatékony
kommunikációjához
nélkülözhetetlenek a szimbólumok, az érzelmi azonosulást lehetővé tevő
formák.
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A baloldal nemzeti szimbólumainak az ország és a magyar nemzet egységét, a
társadalmi befogadást és a szolidaritást, a jövőbe vetett hitet kell jelképezniük.
Nemzetfelfogásunk az összefogásra, az együttműködésre, a társadalmi és a
nemzeti szolidaritás összekapcsolására épül.
Az MSZP-nek le kell lepleznie a Fidesz és a magát konzervatívnak nevező
magyarországi politikai erők ellentmondásos történelemszemléletét. A
reformkor nagyjai, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Batthyányi Lajos,
Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc eltérő mértékben ugyan, de kivétel nélkül a
maguk történelmi korszakának progresszív, szabadelvű-nemzeti liberális
személyiségei, valódi újítói, a haladás képviselői, a fennálló rend, a
konzervativizmus ellenfelei voltak.
Az MSZP-nek arra is rá kell mutatnia, hogy a magyar jobboldal politikaitörténelmi szimbolikájával hamis látszatot kelt, mintha a kereszténység és a
nemzeti elkötelezettség évszázadok óta elválaszthatatlan egységet képezne a
magyar és az európai történelemben. Valójában a keresztény és a nemzeti
gondolat összekapcsolása új keletű gondolat és történetileg egyáltalán nem
igazolható
Az MSZP és a külhoni magyarság
A magyarországi pártok nemzeti teljesítményének megítélését jelentős
mértékben meghatározza az, hogy milyen magatartást tanúsítanak a
szomszédos országokban élő magyar közösségekkel kapcsolatban.
Az MSZP számára gyakran gondot jelentett a külhoni
magyarokkal kapcsolatos politikai magatartás. A Fidesz szétverte
Ennek oka egyrészt az, hogy a szomszédos államokban a nemzeti
élő magyarok számára napi szembesülés a magyar egységet. Az
nemzethez való tartozás. Önazonosságukban a MSZP újrateremti
„nemzeti” jelző, a magyar nemzethez való tartozás azt.
érzése kiemelt, sokszor elsődleges jelentőségű. A
"szocialista" jelzőnek is más a történelmi háttere,
eltérően attól, mint amit az MSZP jelképez és képvisel a magyar politikai
életben. A rendszerváltozás előtti évtizedekben, a térség legtöbb országában a
kommunista baloldal és a magyar kisebbségeket elnyomó nacionalizmus
közé egyenlőségjelet tettek és ez számos esetben ma is tovább él. Ugyanakkor a
külhoni magyarok számára is alapvetőek a szocialista, szociáldemokrata, az
MSZP-s politizálás központi kérdései: foglalkoztatás, méltó megélhetés,
vagyoni különbségek mérséklése, a szűkösen élők, a szegények segítése a
társadalmi szolidaritás jegyében.
A külhoni magyarság körében a konzervatív, jobboldali keresztény felfogás
a meghatározó, többek között azért is, mert az egyházak a kisebbségvédelem
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fontos szervezeteivé váltak. Az elmúlt két évtizedben több külhoni magyar
vezető baloldalellenes beállítottságát nyílt MSZP-ellenes fellépésekkel is
kifejezte. Több politikus ideológiai ellenérzéseit, magyarországi jobboldali
pártkötődését a szocialista kormányok kül- és kisebbségpolitikájának bírálatába
bújtatta. Az MSZP nem tudta kellő módon megvédeni politikáját legfőképpen
azért, mert a hazai jobboldal készségesen visszhangozta ottani szövetségeseinek
véleményét, mint az egyetlen autentikus határon túli véleményt, nem tudta kellő
módon megvédeni politikáját.
Az MSZP és a külhoni magyarság viszonyát meghatározó harmadik tényező az,
hogy az MSZP szervezetként lényegében alig vállalta az 1990 előtti időkből
eredő nemzetpolitikai hagyományait. Márpedig ehhez a párthoz kötődő
személyek készítették elő és indították el 1985-86-tól a határon túli magyar
ügyekben a rendszerváltozást, szakítva a Kádár-rendszer korábbi közönyös
hallgatásával.
Negyedrészt az is kihat az MSZP és a határon túli magyarság kapcsolatára, hogy
nemegyszer a vezető szocialista politikusoknak kevés érdemi, személyes
kapcsolata volt, illetve van a határon túli magyar közéleti, kulturális, oktatási,
egyházi személyekkel. Önvizsgálatra lenne szükség a baloldal és a liberálisok
esetében is, mivel a szélsőjobboldal térnyeréséhez hozzájárult e két politikai erő
alapvetően téves romapolitikája 2002 és 2010 között és nemzeti kérdések iránti
közömbössége, a 2004-es népszavazási kampányban tanúsított magatartása.
Ezen a téren érzékelhető változás indult el 2010-2012 között. Intenzív
kapcsolatépítés kezdődött a külhoni magyar közösségek legitim politikai
szervezeteivel, azok vezető személyiségeivel. Egyeztetések folynak a lehetséges
együttműködés kereteiről, egyre több az érdemi együttműködéshez
nélkülözhetetlen közvetlen élményanyag.
A szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségekkel ápolt viszony
további javítása érdekében az MSZP-nek egyrészt következetesen folytatnia
kell korábbi politikájának egyes elemeit, másrészt gyakorlati és szimbolikus
jelentőségű ügyekben sokkal nagyobb aktivitást kell mutatnia.
Az MSZP kormányon és ellenzékben ugyanazt vallotta és
gyakorolta az egyenjogúságon alapuló kölcsönös partneri
viszonyt, a be nem avatkozás elvét. A magyar szocialisták a
szomszédos országok magyar közösségeinek életébe nem
kívántak beavatkozni, a hazai politikai küzdelmeket nem
vitték ki a határon túlra, vagyis következetesen képviselték
az egyenlő közelségtartás elvét. Az MSZP a partneri viszony keretében
tárgyalópartnereit nem ideológiai- és pártrokonszenv alapján válogatta meg.
Mindenkor azokkal a vezetőkkel tartotta a
kapcsolatokat,
akiket
az
ottani
magyarok Segítsük elő, hogy
lehetőleg minden
magyarnak
szülőföldjén legyen
megélhetése, méltó103
emberi élete!
A baloldal soha
nem osztotta
meg a külhoni
magyarokat!

demokratikusan megválasztottak, illetve azokkal, akik hajlandóak voltak az
érdemi párbeszédre.
Az MSZP meggyőződése az, hogy a külhoni magyarokkal kapcsolatos
nemzetpolitikai célok csak a szomszédságpolitikával összhangban
érvényesíthetőek. A szomszédos országok magyar közösségeinek problémáit
nem Budapestről, hanem Budapest segítségével és közreműködésével lehet
megoldani. A közösségek anyagi, szellemi és kulturális fejlődését elősegítő
eszközök döntő többsége a szomszédos országok többségi társadalmának
kezében van, s elsődlegesen az adott államok a felelősek a területükön élő
magyar közösségek boldogulásáért.
A mindenkori magyar kormány feladata ezért kettős: a magyarságpolitika
eszközrendszerével kell fejleszteni a magyar-magyar kapcsolatokat és az ország
lehetőségeihez képest támogatni a szomszédos országokban élő magyar
közösségeket. A szomszédságpolitika eszközeivel pedig, lehetőleg partneri
együttműködésben, arra kell sarkallni a szomszédos országok kormányait, hogy
a saját törvényeikben, a nemzetközi megállapodásokban, valamint a kétoldalú
államközi szerződésekben rögzített kisebbségi jogokat minden körülmények
között biztosítsák a külhoni magyarok számára.
Az MSZP értékrendjének elemei
Vezérlő értékeink: munka, társadalmi szolidaritás, köztársaságpártiság,
bizalom, békesség és megbékélés
1. Munka
A munkából élők elismerése, a jól teljesítők megbecsülése. Az egyén munkája,
tényleges teljesítménye, a szellemi-fizikai-szolgáltatói munkájának minősége a
nemzet boldogulásához való legfőbb hozzájárulás. A munka dicsőség és
becsület dolga
2. Szolidaritás
A súlyos szociális helyzetben élő négymillió embertársunknak esélyt kell
adni arra, hogy kitörjenek a napi szűkölködésből, a szegénységből. Ez egyaránt
épülhet a baloldal humanizmusára, szolidaritására és a keresztényi
humanizmusra. A szűkösen élőknek, a nélkülözőknek, a szegénységben, sőt
teljes nincstelenségben élőknek nincs hazájuk. Vissza kell hoznunk, "fel kell
emelnünk" őket a nemzetbe. Ez nagyobb erőfeszítést igényel az állami
újraelosztástól, az öngondoskodásra nem vagy csak részlegesen képes
segélyezettek részéről pedig joggal várható el a közösségi célokhoz való
fokozottabb egyéni alkalmazkodás és hozzájárulás. Az új társadalmi
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szerződésben vállalt kölcsönös és fokozott szerepvállalás az egész magyar
nemzet érdeke.
3. Esélyteremtés
A társadalmi csoportokhoz való tartozástól függetlenül minden állampolgár
számára lehetőséget kívánunk teremteni egyéni képességeik kibontására, a
társadalmi felemelkedésre. Különösen fontos a megrekedt társadalmi mobilitás,
az esélykülönbségek enyhítése és megszűntetése, a képzés, az önképzés, az
oktatás nemzeti programmá történő emelése révén. A Fidesz-kormány ezt
ellehetetlenítette, mert a magasabb műveltség megszerzését a gazdag osztályok
monopóliumává tette, a többieknek pedig helyreállította a II. világháború előtti
„inasiskolák” zsákutcás rendszerét. Kreatív, gondolkodó egyének helyett
elbutított, engedelmes százezreket akarnak „kinevelni”. Átfogó ösztöndíj- és
oktatási programokkal és speciális tehetséggondozó kollégiumok
létrehozásával érdemi segítséget kell nyújtani a hátrányos helyzetű társadalmi
rétegek, köztük a magyarországi romák számára: legalább gyermekeik, unokáik
boldogulása kárpótolja a szülőket, a nagyszülőket saját sorsukért.
4. Haladás és modernizáció
A baloldal óvja és tiszteli a nemzeti hagyományokat, de képes a megújulásra is,
alkalmazza az új technológiákat és társadalmi vívmányokat is. Büszkék vagyunk
hazai és külföldi eredményeinkre, megújító találmányainkra. Az első magyar
iskolát a Szent Márton-hegyre (a mai Pannonhalmára) 996-ban érkezett
bencések alapították, s srangos iskola működik ma is.
5. Európaiság
Európai alapérték a humanizmus. Ennek szellemében minden nemzet
egyenrangú és egyenjogú, kölcsönös tisztelettel tartozik egymásnak közös
boldogulásuk együttműködésükön alapulhat. A baloldal a magyar nemzettel
egyenrangúnak tart minden más nemzetet, s ezek együttműködését és
kölcsönös tiszteletét tekinti egyik legfőbb céljának. Vállaljuk az európai
demokrácia szimbólumait és hagyományait, a magyar demokrácia, a Magyar
Köztársaság jelkép- és érzésrendszerét, az Emberi és Polgári Jogok
Nyilatkozatát, az 1848-as 12 pont lényegét a 48-as hagyományokat, a
Kossuth címert, a köztársasághoz fűződő jelképeket és történelmi
személyiségeket, az Európai Unió szimbólumait, az uniós csatlakozás
évfordulóját.
6. Bizalom
A magyar társadalom súlyos bizalomhiányban szenved. Az európai
kutatások szerint a magyarok szinte egyedülálló módon nem bíznak sem a másik
emberben, sem az intézményekben, sem saját magukban, főként pedig a
politikában. A baloldalnak lételeme a közösségi kultúra, ez pedig a
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széttöredezett társadalomban csak a bizalomhoz kötődő érzelmek
újraélesztésével lehetséges. A bizalom hívószava nélkülözhetetlen a
szolidaritás hagyományos baloldali kategóriájának újraélesztéséhez, az
együttműködés közéleti kultúrájának megalapozásához. Az MSZP-nek mindezt
a március 15-i és az október 23-i ünnep alkalmával célszerű felmutatnia,
hiszen 1848-49 és 1956 a köztudatban a kivételes nemzeti együttműködés
példája.
7. Köztársaságpártiság
A IV. Köztársaság megteremtése, a kormányváltás, a korszakváltás egyik
kiemelt célja. A köztársaságpártiság szellemiségének jellemzője: az a
demokrata, aki nem fél és nem is félemlít meg másokat!
8. Békesség és megbékélés
Hozzákapcsolódik a türelem, a megértés, a társadalmi párbeszéd, a
kompromisszumkészség kultúrája, a szakítás a megosztottsággal, a
gyűlölködéssel, a folyamatos politikai és kulturális háborúskodással.
Hozzárendelhető ünnepi alkalom, amely egyben az európaiság eszmekörét is
megjeleníti, és amelynek jelentőségét az MSZP-nek kell megemelnie: május 9.
A nemzeti megbékélés jegyében az MSZP őszinte párbeszédet kezdeményez
a múltról. Elutasítja annak aktuális politikai érdekek céljára való felhasználását.
A IV. Köztársaság szakít a nemzeti hagyományokat eltorzító és a történelmet
meghamisító jobboldali politikával, annak alkotmányban rögzített tételeivel. Mi
az oszthatatlan nemzeti örökség részeként tisztelünk minden olyan
baloldali-progresszív, konzervatív, szabadelvű-liberális személyiséget,
politikai-szellemi irányzatot, akik és amelyek a mindenkori magyar nemzeti
érdekeket szolgálták. A magyar történelmi folytonosság jegyében a magyar
szocialisták a nemzeti büszkeséget erősítő hagyományokat helyezik előtérbe.
Magyarország a XX. században két meghatározó eseménnyel írta be nevét a
világtörténelembe, az 1956-os forradalom- és szabadságharccal, és az 198990-es békés átmenettel, a német újraegyesítéshez való hozzájárulással.
Az MSZP büszkén vállalja és ápolja nemzeti múltunk haladó történelmi
örökségét, kiemelkedő magyar teljesítményeit. Tisztelettel tekint a Rákóczi
szabadságharc, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az 1867es kiegyezés Deák Ferenc fémjelezte bölcs kompromisszumára, a XIX. századi
nemzeti liberalizmusra, az 1918-as őszirózsás forradalomra. Egyszerre
tekintjük a szellemi-kulturális örökségünk kiemelkedő részének a Nyugat című
folyóirat körének modernizáló törekvését és a népi írók szociográfiai
tevékenységét. A magyar baloldal sajátjának vallja a több mint egy
évszázados magyar szociáldemokrata mozgalom, az antifasiszta küzdelem
örökségét, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc miniszterelnöke
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Nagy Imre és társai tevékenységét, a demokratizálást szolgáló reformerek
eredményeit. Az MSZP megbecsüléssel tekint azokra az erőfeszítésekre és
eredményekre, amelyeket Magyarország - az idegen függőség, a szovjet
megszállás ellenére - a kádári konszolidáció alatt az életszínvonal emelkedése,
a szociális biztonság, a magyar mezőgazdaság versenyképessége, az oktatás, a
kultúra, a hátrányos helyzetű emberek társadalmi felemelkedése terén, az 1968as gazdasági reform révén elért. Az MSZP büszkén vállalható politikai és
erkölcsi vívmánya a reformerek, a reformköri mozgalom tevékenysége az
1980-as évek második felében. Mindennek eredményeként hazánk élen járt
Európában a demokratikus jogállam és a piacgazdaság megteremtésében. Ez a
politika nagymértékben hozzájárult a berlini fal lebontásához, megnyitotta az
utat a német újraegyesítéshez, később az Európai Unió keleti bővítéséhez.
Enélkül nem lett volna "tárgyalásos forradalom", békés átmenet
Magyarországon.
Trianon és a Holocaust Magyarország két legnagyobb XX. századi tragédiája
volt. Elítéljük a Horthy-rendszer demokráciát, választójogot korlátozó, a
nagybirtokrendszert átmentő, szegényellenes belpolitikáját, revansista
külpolitikáját. Tragikus, óriási áldozatokat követelő nemzeti megpróbáltatásnak
tartjuk részvételünket a II. világháborúban, a magyar katonák feláldozását a
Don-kanyarban. Elítéljük a magyar zsidóság teljes jogfosztását és tömeges
legyilkolását, a nyilasterrort, a kényszermunkára elhurcoltaknak, a
kitelepített
németeknek
okozott
szenvedéseket,
a Rákosi-rendszer
társadalom- és nemzetellenes bűneit, az 1956-os forradalom és
szabadságharc külső katonai erővel való leverését és a korai Kádár-korszak
megtorlásait.
Az MSZP-nek fel kell mutatnia saját történelmi és szellemi hőseit. A teljesség
igénye nélül, különösen II. Rákóczi Ferenc, Ady Endre, Bartók Béla, Bibó
István, Deák Ferenc, Garami Ernő, Illyés Gyula, Jászi Oszkár, József Attila,
Károlyi Mihály, Kéthly Anna, Kodály Zoltán, Kossuth Lajos, Nagy Imre, Petőfi
Sándor, Kunfi Zsigmond, Szabó Ervin, Ágoston Péter, Garbai Sándor, Peyer
Károly.
Saját baloldali kulturális tér megteremtése
A történelmi, irodalmi-kulturális, nemzeti önismeret erősítésére
 Baloldali nemzeti olvasókönyv összeállítása (történelmi, irodalmi,
nemzetismereti
szemelvények
baloldali
hagyományainkról,
a
magyarokról, magyarságról, a velünk együtt élő népekről, irodalmunk,
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zenénk, tudományos életünk kiemelkedő személyiségeiről, akik a baloldal
"Nemzeti
Panteonjának",
színház
és
filmművészetünk,
képzőművészetünk, építésünk és kulturális - szellemi örökségünknek
kiemelkedően fontos részei)
 "Közép-európai tej-testvérek" (Kötet a szomszéd népek történelméről,
kultúrájáról, azoknak a magyar történelmi és kulturális örökséghez fűződő
kapcsolatáról - a szomszédos országok kultúráival közösen.)
 "Az európai baloldal kiemelkedő alakjai és gondolkodói" kötet
Akikre büszkék vagyunk a tudomány és technika világából
 A magyar Nobel díjasok: Bárány Róbert, Békésy György, Gábor Dénes,
Harsányi János, Hevesy György, Oláh György, Polányi János, SzentGyörgyi Albert, Wigner Jenő, Zsigmondy Richárd és Kertész Imre.
 Világhírű magyar feltalálók, Bíró László, Bláthy Ottó, Bolyai Farkas és
Bolyai János, Csonka János, Déry Miksa, Erdős Pál, Eötvös Lóránd,
Irinyi János, Jedlik Ányos, Kandó Kálmán, Kármán Tódor, Neumann
János, Mechwart András, Puskás Tivadar, Rubik Ernő Simonyi Károly,
Szilárd Leó, Teller Ede, Zipernowsky Károly.
Zenei örökségünk, s annak gondozása







A Himnusz és a Szózat
Bartók, Erkel, Kodály, Ligeti, Liszt, Kurtág zenei öröksége
A baloldali ihletésű dalok;
Népzene világzene;
Munkásmozgalmi dalok
Új rétegzenei kultúrák a baloldali értékrenddel érintkező alkotásai (ska,
punk, rap, hip-hop)

Baloldali szellemi és kulturális intézményrendszer megteremtése
1. Az ország előtt álló stratégiai kihívások tudományos kutatása és a
politikai döntések előkészítése céljából létrehozzuk a "Harmadik
Évezred" Intézetet.
2. Az MSZP társadalmi mozgalmat indít, hogy egy-egy kistérség,
település, régió " találja ki önmagát", sajátos előnyeire építve dolgozza ki
fejlesztési programját, amely beilleszthető a regionális és a nemzeti
fejlesztési uniós programokba. Össztársadalmi üggyé szeretnénk tenni
Magyarország fejlesztését.
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3. A 2014-2020-as fejlesztési tervet nevezzük el! Magyarország fejlesztését
tegyük össztársadalmi üggyé!
4. Az MSZP javasolja a Magyar Országkép Tanács létrehozását,

amelynek feladata az országkép, illetve a nemzetkép külföldi és hazai
alakítása. Ez egy az Országgyűlésnek beszámoló intézmény lenne, amely
a mindenkori kormány közvetlen irányításától mentesen tevékenykedik.
5. Az MSZP létrehozza a "Hosszú XX. század múzeumát" amely keretbe
foglalja a kiegyezés utáni korszakot, az I. világháború, Trianon, Horthy
Miklós korát, a Holocaustot, a II. világháborút, a szovjet típusú
kommunizmust, 1956-ot, a megtorlásokat, Kádár János korszakát, és az
1989-es tárgyalásos forradalmat, a rendszerváltozást.
6. Hozzuk létre az Egyetemes Magyar Értékek Múzeumát, amely

bemutatná, hogy a Trianon által leszakított országrészek, nemzetrészek
milyen kulturális, irodalmi, gazdasági szerepet töltöttek be a történelmi
Magyarországon és töltenek be ma is. Mi ezen nemzetrészek
"hozománya" az összmagyarság számára? Milyen modernizációs
tudományos, kulturális vívmányokkal tették teljessé a magyar nemzeti
teljesítményt?
7. Javasoljuk, hogy a 'Fedezzük fel Magyarországot' sorozat mintájára

induljon szociográfiai sorozat a jelenkori magyar társadalmi valóság
feltárására.
8. Javasoljuk, hogy minden történelemtanárnak juttassuk el a Romsics Ignác

szerkesztette, A Magyarság története 24 kötetes sorozatát, a Kossuth
Kiadó kiadványát.
Ünnepeink, jelképeink: az MSZP ünnepi naptárja
Január: a nemzeti lelkiismeret hónapja
1. Január 12. A doni katasztrófa emléknapja;
2. Január 27. A nemzetközi Holocaust emléknap
Nagy érzelmi erővel bírnak azok a történelmi élmények, amelyek szinte
minden magyar család életében soha nem múló traumákat okoztak. Szinte
minden család gyászol valakit, akit a háborús katasztrófák során a nemzet
nevében áldoztak fel. A nemzeti emlékezet e szálának ébrentartása ma
elsősorban az MSZP feladata és lehetősége.
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3. Március 8. Nemzetközi nőnap - A nemek közötti egyenlőség ünnepe.
4. Március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékünnepe
Valódi baloldali üzenetek: szabadság- egyenlőség-nemzeti egység.
5. Május 1. A
megélhetést."

munka

ünnepe

"Becsületes

munkával,

méltó

6. Május 9. Európa-nap, amely egyben Magyarország uniós tagságának
ünnepe
7. Augusztus 20. Az államalapítás ünnepe Hangsúlyosan jutassuk
kifejezésre a Szent-István-i mélyreható átalakítás, a nyugat-európai
modernizáció jelentőségét. A magyar államiság, a római kereszténység
felvétele alapvető változást eredményezett a magyarság történelmi
sorsában.
8. Október 23. A nemzeti egység és a függetlenségi törekvések ünnepe 1956 a kivételes nemzeti együttműködés példája.
9. November 16. a Köztársaság napja - Az őszirózsás forradalom

eredményeként kiáltották ki az első Magyar Köztársaságot.
Szimbolikus kezdeményezések
1. Az MSZP nem egy teljesen új alkotmány elkészítését tekinti
kormányzása elsődleges lépésének. Az elkerülhetetlen jogállami
korrekción túl kiegyensúlyozottá, XXI. századivá kívánja tenni az
alaptörvényt, hogy az alkotmány az egész nemzet értékrendjét tükrözze,
s ne kizárólag a jobboldal szimbolikus világát jelenítse meg.
2. Az MSZP nem tűrheti, hogy a kirekesztő, antiszemita
személyiségeknek - Prohászka Ottokárnak, Wass Albertnek, vagy Nyírő
Józsefnek helye legyen a közéletben, a Nemzeti Alaptantervben, a
köztereken.
3. Az MSZP kormányra kerülése után javasolja azt, hogy a Megyeri hidat
Nagy Imréről vagy Bartók Béláról nevezzék el.
4. Az MSZP kezdeményezi, hogy Magyarország az euró bevezetésekor a
Lánchíd, József Attila illetve Bartók Béla arcképe jelenjen meg az
eurós pénzérméken.
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IV. fejezet - A FIDESZ
nemzetfelfogásának bírálata
A nemzeti jelző kisajátítása, a társadalom megosztása
A magyar jobboldal vezető ereje, a FIDESZ 2002 óta
tudatosan törekszik a magyar társadalom megosztására. A nemzeti jelző
Azáltal, hogy kisajátította magának a nemzeti jelzőt, kisajátítása
polgárokra és nem polgárokra, nemzetiekre és nemzetellenes
nemzetietlenekre, hazafiakra és hazaárulókra, mieinkre- lépés.
övéikre, 'magunkfajtákra és magukfajtákra" osztotta a
társadalmat. A Fidesz ma is folyamatosan feszültséget kelt, megfélemlít,
címkéz. A nemzetre hivatkozás azonban csupán ürügyként szolgált és szolgál a
Fidesz eszköztárában. A jobboldal vezető ereje a "nemzetietlen ellenség"
képében gondolkodik, azzal szemben határozza meg magát, azzal indokolja saját
létezését és szabadságharcát. Ezzel eleve kizárja a nemzeti megegyezés, a
nemzeti összefogás esélyét. Ilyen módon a FIDESZ - minden magáról vallott
"nemzeti" önképe, szimbolikus erőfeszítése ellenére - meggátolja a magyarság
korszerű nemzeti integrációját.
Azzal, hogy a Fidesz a magyar társadalmat nemzetiekre és nemzetietlenekre
osztotta történelmi bűnt követett el. Megfosztotta a magyar népet attól a
lehetőségtől, hogy a nemzeti jelentőségű ügyekben egységesen, a nemzeti
érzülettől vezetve lépjen fel. A Fidesz magatartása megakadályozta azt, hogy a
magyar társadalom "nagy tettekre" vállalkozzon, hogy "merjen nagy
lenni". A nemzeti érzést, amely alapvetően pozitív energiák forrása, a Fidesz
kifordította, megosztó, destruktív nacionalizmussá változtatta.
A Fidesz nacionalizmusa
A politikai pártok a maguk legitimálására és szavazóbázisuk növelésére
használják fel vezérszavaikat. A „nemzeti” minősítést azonban egyetlen
politikai erő, ideológiai irányzat sem sajátíthatja ki magának. Egyetlen
politikai erő sem lesz attól nemzeti, hogy magát azzá nyilvánítja. A pártok, a
politikai mozgalmak joga és felelőssége, hogy kidolgozzák a nemzetről alkotott
programjukat, és azt a társadalom elé tárják. A társadalom dönti el azonban
azt, hogy az adott politikai erő csupán egy rétegnek, valamely szűk csoportnak
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az érdekeit képviseli, vagy képes az egész nemzeti közösségben gondolkodni
és azért tevékenykedni.
A magyar szocialisták elutasítják a jobboldal
nemzetfelfogását, mert az kizárólag a politikai
haszonszerzést szolgálja. Elutasítják, mert az a nemzeti
kérdés kisajátításával kiüresíti a nemzetfogalmat.
Elutasítják, mert a jobboldal nemzetfelfogása belső és
külső ellenségképekre épül. Elutasítják, mert az
hazafiatlan.

A
jobboldal
nacionalizmusá
ra a baloldal
hazafisága
a
válasz!

A Fidesz belső ellenségét az általa nemzetietlennek nyilvánított baloldal és a
liberálisok jelentik. A külső ellenség eközben legalább három alakban jelenik
meg: a "hanyatló Nyugat", a "gyarmatosító Európai Unió", vagy az IMF,
mint a "Magyarországra rárontó nemzetközi tőke" képében. A Fidesz
különösen nagy kárt okoz azzal, hogy "szabadságharcot" hirdetett az
Európai Unió ellen. Az uniós tagságból fakadó előnyöket elhallgatja, vagy
azokat természetesnek veszi ("jussunk"), a tagságból fakadó kötelezettségeket
eltúlozza, vagy úgy állítja be azokat, mint amelyek összeegyeztethetetlenek a
magyar érdekekkel, holott azok legtöbbször csak saját politikai érdekeivel
ellentétesek. A Fidesz így rövid távú politikai céloktól vezérelve hosszú távon is
megmaradó euroszkepticizmust, sőt unióellenességet szít a magyar
társadalomban. A Fidesz hamis védelmet ígér az általa kreált külső
ellenségekkel, illetve azok magyarországi "helytartói", a balliberális oldallal
szemben. Ezzel tudatosan fokozza a magyar társadalomban létező
kitaszítottság-érzést, és arra törekszik, hogy elszigetelje Magyarországot, a
magyar társadalmat a külvilágtól. Mindeközben azt a hamis látszatot sugallja,
hogy az elzárkózó, befelé forduló, kiszámíthatatlan megoldásokat alkalmazó
kormánya mintául szolgál más országok számára is.
A FIDESZ történelemszemléletének
konzervativizmus

torzulásai

-

Reformkor

és

Orosz István történész gondolatai nyomán a magyar baloldalnak rá kell mutatnia
arra, hogy megtévesztő, amikor a mai magyar jobboldal a reformkor
nagyjaira úgy tekint, mint a konzervativizmus első képviselőire
Magyarországon. Kossuth Lajos, Széchenyi István, Batthyányi Lajos, Kölcsey
Ferenc és Deák Ferenc ugyanis nem tekinthető konzervatív politikusnak. Bár
eltérő mértékben, de mindannyian a maguk történelmi korszakának
progresszív, szabadelvű személyiségei, valódi újítói, a haladás képviselői, a
fennálló rend, a konzervativizmus ellenfelei voltak.
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A nemzeti gondolat és a keresztény egyház
A magyar jobboldal politikai-történelmi szimbolikájával azt a hamis látszatot
kelti, mintha a kereszténység és a nemzeti elkötelezettség évszázadok óta
elválaszthatatlan egységet képezne a magyar és az európai történelemben.
Valójában a keresztény és a nemzeti gondolat összekapcsolása új keletű
gondolat és történetileg egyáltalán nem igazolható
A nyugati kereszténység legfőbb és Magyarországon is leginkább meghatározó
ága, a katolicizmus olyan egyetemes egyház, amely évszázadokon keresztül
nem ismerte el a nemzeti kereteket, és amely számos tekintetben ma sem
azonosul a nemzeti gondolattal.
 A katolikus egyház hierarchikus szervezetének vezetése a mai napig
Rómában található. A katolikus liturgiára, az egyházszervezetre, vagy az
egyházjogra vonatkozó alapelveket és szabályokat a mai napig Rómában
határozzák meg, vagy hagyják jóvá.
 A katolikus szertartásban a latin nyelv szerepét csak az 1962-65 között
megtartott Második Vatikáni Zsinat döntését követően vették át a nemzeti
nyelvek.
 Számos magyar történelmi példa igazolja, hogy az egyház éppen a
nemzeti haladás és függetlenség gondolatával ellentétes álláspontra
helyezkedett.
 II. Rákóczi Ferenc ugyan hívő katolikus volt, mégis az általa vezetett
szabadságharcot a magyar klérus tagjai közül Telekessy István egri
püspökön kívül senki nem támogatta.
 Az 1848-as szabadságharcot a magyar klérus ugyan nem ellenezte, ám
Horváth Mihály csanádi és Bémer László nagyváradi püspökökön kívül
azt senki nem támogatta. Érdemes megemlíteni, hogy a nemzetinek ritkán
nevezett magyarországi zsidóság 1848-ban egyértelműen a szabadságharc
pártján állt.

A FIDESZ viszonya a magyarországi kisebbségekhez

A
FIDESZ
félelmet kelt a
magyarországi
kisebbségek
körében.

A FIDESZ számos lépése irányult a magyarországi
nemzeti, etnikai, vallási, vagy szexuális kisebbségek
megcímkézésére, megfélemlítésére. A nacionalista
hangulatkeltés ellene van a szorongás nélküli
kisebbségbarát
környezetnek,
elbizonytalanítja
a
magyarországi nemzeti kisebbségeket. Az Orbán-kormány
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egyes tagjainak, a FIDESZ egyes országgyűlési képviselőinek kijelentései, a
tanácsadói holdudvar tevékenységének bizonyos mozzanatai bizonytalanságot
ébresztenek a tekintetben, hogy a FIDESZ elutasítja-e az antiszemitizmust
és a roma-ellenességet. Reakciói, illetve az egyértelmű elhatárolódások hiánya
megalapozza azt a benyomást, hogy cinkosságot vállal a szélsőjobb
idegengyűlölő, külföldellenes megnyilatkozásaival.
A FIDESZ bűne, hogy a 2002-es, de még inkább a 2006-os választási veresége
óta képviselt politikájával legitimálta a szélsőjobb magyarországi térnyerését.
Azzal, hogy a FIDESZ sosem határolódott el a szélsőséges Kossuth téri
tüntetőktől, a 2006-os zavargások résztvevőitől, a Jobbik és más szervezetek
radikális nacionalizmusától, rasszizmusától, uszításától alapvetően változtatta
meg a társadalom hozzáállását a szélsőséges ideológiákhoz. A magyar
társadalom csendes többsége korábban elutasította a szélsőjobboldali eszméket,
mára azonban a csendes többség megtűri azokat, sőt növekvő arányban egyetért
velük, támogatja azokat. A FIDESZ felelőtlenül, cinikusan kezelte a szélsőjobb
megjelenését, azt maga is előmozdította, ami ellentétes az európai jobboldali
néppártok magatartásával.
A FIDESZ az utóbbi években helyi és országos szinten is átvette a jobboldali
radikális párt több kezdeményezését. E lépések a jobbikos szavazótábor egy
részének átcsábítását célozzák. A FIDESZ cinkos összekacsintása a
szélsőjobbal felerősítette a gyűlöletbeszédet, vészesen megnövelte a
kimondhatóság határait, a szélsőséges nézeteket legitimmé, elfogadottá
tette. Mindez jogosan kelt félelmet nemcsak a kisebbségi közösségekben, de a
szélesebb társadalomban is.

A FIDESZ határon túli politikájának bírálata
A Fidesz kormányon és ellenzékben végig azt a látszatot keltette, mintha
Budapestről teljességgel meg lehetne oldani a határon túliak problémáit. Ez
hamis várakozásokat ébresztett a külhoni magyarságban. A budapesti kormány
Bukarest, Pozsony, Belgrád, Kijev, Zágráb, Ljubljana, Bécs politikai akarata,
együttműködése nélkül nem tud áttörést elérni a szomszédos országokban élő
magyarság helyzetének javításában.
A FIDESZ ugyanazt műveli határon túl is, mint itthon.
A
Fidesz
a 2002 óta tudatosan törekedett magyarországi megosztó
politikai
politikájának exportjára. Igyekezett a határon túli
hidegháborút
a magyar politikai erőterekben is létrehozni az általa
határon túl is mesterségesen
kimélyített
politikai-társadalmi
folytatja.
törésvonalakat. Az Orbán-kormány szakított a
legitimitás tiszteletével. A számára szimpatikus, vele
együttműködő politikai erőket pénzügyileg kivételezett helyzetbe hozta, míg a
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magyarországi politikai erőktől "egyenlő közelséget" tartó, a helyi magyar
közösség támogatása által legitimált politikai erőket igyekezett ellehetetleníteni.
Ez a durva beavatkozás megosztja a külhoni magyar közösségeket,
felszámolja egységes politikai képviseletüket, ezáltal gyengíti a külhoni
magyarság érdekérvényesítő képességét.
A Fidesz szelektív határon túli politikájának egyértelmű kudarca szinte
minden, nemzetpolitikai szempontból kiemelt fontosságú szomszédos államban
tetten érhető. Szlovákiában a magyar kormány által egyértelműen és
egyoldalúan támogatott Magyar Koalíció Pártja nem jutott be a pozsonyi
parlamentbe a 2012-es parlamenti választáson. Mindeközben viszont gyengült a
Most-Híd érdekérvényesítő képessége. A kisebbségpolitikai status quo
megőrzését ígérő szlovák kormánnyal szemben csak a mindkét politikai oldal
felé koalícióképes párt tudna engedményeket elérni. Romániában az RMDSZ
annak ellenére, hogy az Orbán-kormány politikája az elmúlt két évben
módszeresen a párt ellehetetlenítésére irányult, a 2012-es választáson várhatóan
továbbra is a romániai magyarság legfontosabb politikai ereje marad.
Hasonló problémák jelentkeztek Ukrajnában és Szerbiában is. A Fidesz két
éves kormányzása alatt egyértelműen hátrányosan kezelte a kárpátaljai
magyarok fő érdekképviseleti szervét, az Ukrajnai Magyar Demokrata
Szövetséget.
A politikai nemzet fogalmának újraértelmezése szintén a konfliktusokat szült a
nemzetpolitikában. A külhoni magyar közösségeken belül már az
állampolgárság könnyített megszerzésének lehetőségével megjelent egy új
törésvonal, amelyet a szavazati jog megadása tovább mélyített. A törésvonal
egyrészt az e lehetőségekkel élni tudók, vagy a jogilag korlátozott (felvidéki,
kárpátaljai) külhoni közösségek között, másrészt az állampolgárságért
folyamodó „jó magyarok” és a lehetőséggel élni „nem kívánó nem magyarok”
között húzódik. Az előbbi csoport a magyarországi politikai életben vállalt aktív
szerepen túl a Fidesz-KDNP által támogatott határon túli magyar pártokban
szerveződik.
Tekintettel arra, hogy a külhoni állampolgárok pártlistákra szavazhatnak, a
magyarországi kiélezett választási küzdelem elkerülhetetlenül kiviszi
határainkon túlra is a belpolitikai csatározásokat, s a levélben való szavazás
a választási csalás melegágya lesz. Ez újra és újra a szomszédos országok
figyelmének középpontjába állítja az egész problémakört. Figyelemmel
Magyarország történelmi helyzetére, a szomszédos országok olykor túlzó, de
létező érzékenységére, nacionalizmusára a szavazati jog megadása folyamatos
diplomáciai támadásoknak teszi ki Magyarországot. Tovább élesítheti a
konfliktusokat Magyarország, illetve egyes határon túli magyar közösségek
és a szomszédos országok között. A választójog kiterjesztése bizonyosan
megerősíti a román, a szlovák, a szerb, az ukrán és a horvát nacionalista
erőket a szomszédos országokban és a külhoni magyarság szempontjából
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kedvezőtlen ellenlépéseket szülhet, növelve az adott államon belüli etnikumközi
és a kétoldalú államközi konfliktusok veszélyét.
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