
Az EMNT állásfoglalása a magyarországi választások két fordulója között

2010. április 11-én a FIDESZ–KDNP választási koalíció elsöprő – európai szinten is úgymond példa 
nélküli – győzelmet aratott a magyarországi országgyűlési választások első fordulójában. A győzelem várható 
volt, mégis örülünk a bizonyosságnak. Aránya pedig egy ügydöntő népszavazás erejével bír, hiszen 
Magyarország polgárainak jelentős többsége egyértelmű felhatalmazást adott választottainak arra, hogy 
lezárjanak egy korszakot, és a nemzeti gondolatra érzéketlen posztkommunista internacionalizmust (MSZP), 
valamint a kozmopolita modernizációt (SZDSZ) képviselő, az országot a térség éllovasából sereghajtóvá 
silányító politikai garnitúrát eltávolítsák a döntéshozatal közeléből, és a húsz évvel ezelőtt elmulasztott valódi 
rendszerváltozást végre kikényszerítsék.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács magáénak érzi a FIDESZ szép győzelmét, hiszen ezáltal egy olyan 
értékrend válik meghatározóvá az ország- és nemzetépítésben, amely a FIDESZ és az erdélyi polgári-nemzeti 
erők húsz éves termékeny együttműködésének eredménye, a Bálványosi Folyamat keretében. Meggyőződésünk, 
hogy a küszöbön álló kormányváltás nyertese nem csupán a szűken vett ország és annak polgárai, hanem az 
egész nemzet, annak külhoni közösségeivel együtt. A határokon átívelő, határmódosítás nélküli nemzetegyesítés 
nagylélegzetű programjának gyakorlatba ültetése a nemzet ügyeit felvállaló kormány és a vele stratégiai 
partnerséget vállaló külhoni magyar érdekképviseleti szervezetek közös feladata és felelőssége.

Győztes csata után sok a „szövetséges”. Ilyenkor még azok is „barátokká” válnak, akik még a választást 
megelőző napokban is a Markó-doktrína – „tartsunk egyenlő távolságot minden magyarországi párttal” –
értéksemleges elvét hirdették. Az EMNT nem kíván részt venni a politikai helyezkedések versenyfutásában. 
Több éve azon munkálkodunk, hogy a szűkkeblű pártpolitikai meggondolásokat a nemzetpolitikai látásmód 
váltsa fel. Sokkal nagyobb a tét annál, mintsem hogy kisstílű, egyéni érdekeket előtérbe helyező politikai 
akarnoksággal vesztegessük el az előttünk álló történelmi esélyt. Rendezni kell végre közös dolgainkat. 
Rengeteg munka vár reánk, mindenekelőtt pedig „Trianon gyógyítása”. Kilencven év után a szétszakítottság 
állapotát végre a közösségvállalás cselekvő öntudata válthatná fel. Ne csak mondjuk, hogy „egy a nemzet”, 
hanem gondolkodjunk is ebben, és eszerint is cselekedjünk. Itt az idő arra, hogy a kommunista vétetésű „be nem 
avatkozás politikájának” elvével végképp leszámoljunk. Az egész Kárpát-medencei magyarság érdekeiért kell 
összefognunk mindannyiunknak. A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) keretében a nemzet 
ügyeiért felelősséget érző szervezetek eddig is ezt szorgalmazták, de mindezt az eddigieknél is eredményesebben 
tehetnék, hogyha ezt az újraalakuló – a magyarországi pártokat és a kormány képviselőit is magába foglaló –
Magyar Állandó Értekezlet keretében tehetnék.

Példaértékű, ahogyan Magyarországon a FIDESZ–KDNP néppárti koalíciónak sikerült egy táborba 
gyűjtenie az ország nemzetben gondolkodó – immár többséget alkotó – részét. Ezt szorgalmazza Erdélyben az 
EMNT is az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében. Nemzetpolitikai téren csak együtt lehetünk 
eredményesek!

Reméljük, hogy a példából az erdélyi magyar politikai és közélet szereplői is érteni fognak. A magyar 
nemzeti érdekek hatékony képviselete csak olyanképpen alakítható ki, hogyha a parlamenti képviselet 
monopóliumából, valamint kormánybéli tagságából eredő kizárólagossági törekvéseit az RMDSZ önként 
korlátozza, a Magyar Polgári Párt vezetői pedig az oktalan elszigetelődéshez vezető politikai tisztogatás 
politikájával végre felhagynak. Amint az elmúlt, közel egy évszázadnyi kisebbségi lét tapasztalatai bizonyítják: a 
Magyar Összefogásnak nincs valós alternatívája.

Magyarországon a választások második fordulójának lejártával az Orbán Viktor, a „nemzet 
miniszterelnöke” által vezetett nemzeti kormány ideje jön. Legyünk azon, hogy az „Ország” szép győzelmét 
közös erővel fordítsuk át a „Nemzet”, egész Kárpát-medencei magyarságunk nyereségére. Megalapozottnak 
látjuk azt a reményünket, hogy a nemzeti minimum olyan sarkalatos kérdéseiben, mint amilyenek a kettős 
állampolgárság, az elszakadt nemzetrészek többszintű autonómiája, oktatási, kulturális, tudományos és egyházi 
intézményeink összeillesztése, integrált magyar gazdasági stratégia kimunkálása sikerül előrelépnünk. Erős 
Magyarországot, szervesen fejlődő régiókat és hét határon átívelő Nemzeti Uniót akarunk az Európai Unióban. 
A magyar választópolgárok elsöprő többsége erre szavazott: legyen jó magyarnak lenni Magyarországon, és 
legyen jó magyarnak lenni Európában. Ehhez viszont az is szükséges, hogy ahol magyarok élnek a 
szülőföldjükön, mindenütt jó legyen magyarnak lenni a Kárpát-medencében.

Anyaországi testvéreinket arra kérjük, hogy a második fordulóban ne pártokra, hanem a nemzetre szavazzanak.
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