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— Πρόλογος —

Λαϊός Αρνταϊ (Lajos Arday) ∗

Είναι ευρέως αποδεκτό στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών κοινοτήτων - ωστόσο επίσης ένα λιγότερο γνωστό
γεγονός - ότι δεν υπήρχε κυρίαρχη Ουγγρική εξωτερική πολιτική µεταξύ 1526 και 1918. Μέσα στην
Αυστριακή Αυτοκρατορία το Βασίλειο της Ουγγαρίας ή τουλάχιστον ισχυρά τµήµατά της διατηρούσαν µε
επιτυχία κάποιου είδους δηµοτικών ή επαρχιακών αυτονοµιών, αν και οι εξωτερικές υποθέσεις
καθορίστηκαν διοικητικά στην Βιέννη. Για τον Szechenyi (και άλλους συνοµήλικους πολιτικούς από την
Ιταλία προς τη Σουηδία) η Αγγλία ήταν η χώρα πρότυπο στην εποχή της εθνικής αναγέννησης και των
µεταρρυθµίσεων, ωστόσο η εθνική ανεξαρτησία και η κατάσταση των µη-Ούγγρων ήταν άλυτα ζητήµατα
και δεν είχαν καθόλου επίδραση έξω από την Αυτοκρατορία. Κοιτώντας πίσω µέσα στην τροµερή
καταστροφή και τις αθλιότητες του 20ου αιώνα, ο µισός αιώνας µεταξύ 1867 και 1914 θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί ως ένας Χρυσός Αιώνας, ωστόσο από πολλές απόψεις φαινόµενα τα οποία έχουν οδηγήσει σε
τραγικό τέλος ορατά εκείνη την περίοδο. Η Αυτοκρατορία µε τους 52 εκατοµµύρια κατοίκους της ήταν µια
σπουδαία δύναµη και οι θέσεις της µε τις Γερµανικές και Ιταλικές συµµαχίες φαίνονταν ισχυρές. Εκείνη την
περίοδο τα κύρια πολιτικά ζητήµατα ήταν οι σχέσεις µε την Αυστρία, ο σχηµατισµός του ανεξάρτητου
Ουγγρικού στρατού, η διαµάχη σχετικά µε την εθνική κυριαρχία και οι εθνικιστικές αναταραχές πέρα απο
τις τοπικές πολιτικές. Οι διπλωµατικές αισθήσεις και της πολιτικής ελίτ και της µάζας ήταν πτωτικές.
Θολωµένοι από την φαντασία 30 εκατοµµυρίων Ούγγρων δεν πρόσεξαν ότι καινούριες ισχυρές δυνάµεις
αναδύονταν στον κόσµο: Οι προθέσεις των Σέρβων στόχευαν στη διάλυση της Μοναρχίας και οι φιλοδοξίες
των Ρουµάνων για προσάρτηση της Τρανσυλβανίας υποστηρίζονταν από την Ρωσία και τη Γαλλία, οι ηγέτες
εκατοµµυρίων Τσέχων, Σλοβάκων και Ρώσων που κατοικούσαν στα Καρπάθια εργατών στις Ηνωµένες
Πολιτείες ασκούσαν πιέση στους υπεύθυνους των αποφάσεων για ένα οραµατισµένο Τσεχοσλοβάκικο
κράτος -πράγµατι οι Μάσαρικ 'είχαν βρει' κράτος στο Πίτσµπουρκ και στη Φιλαδέλφεια παρά στην Πράγα
το 1918. Όταν ο πρωθυπουργός Kalman Szell ειδοποιήθηκε για µια πιθανή αντιπαράθεση µε τη Μεγάλη
Βρετανία (σύµφωνα µε το ρεύµα της εποχής) ενδεχοµένως είπε: "Ο αγγλικός ναυτικός στόλος δεν έχει
τροχούς για να έρθει πιο κοντά".
Horthy, Bethlen και Teleki -ως µέλη µετριοπαθούς ελίτ της περικοµµένης και λεηλατηµένης αλλά
ανεξάρτητης χώρας -είδαν την Αγγλία ως τον κύριο υπερασπιστή της οικονοµικής και πολιτικής
σταθερότητας και της ειρηνικής αναθεώρησης των συνόρων. Ωστόσο εκείνοι που ενδιαφερόντουσαν για τις
ξένες υποθέσεις τυφλώθηκαν από την πραγµατικά εντυπωσιακή οικονοµική και σταρτιωτική επιτυχία των
Γερµανών Ναζί και δεν είδαν πιο µακριά από το Βερολίνο. Μετά την ανάρρωση της εθνικής τραγωδίας, η
Ουγγαρία -µαζί µε ολόκληρη την Ανατολικό-κεντρική Ευρωπαϊκή περιοχή προδόθηκε από τη ∆υτική- έγινε
το κράτος δορυφόρος της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και δεν υπήρχε καµιά ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική
που να παρουσιάζει εθνικά ενδιαφέροντα ούτε το 1948-49 ούτε και το 1956. Αυτή ήταν η περίοδος της
'στενής συνδιαλλαγής' ως διπλωµατία. Ξεκινώντας από τα µέσα 1960 υπάρχουν ελαφρώς ανεξάρτητες
Ουγγρικές πρωτοβουλίες για εξωτερική πολιτική σε συνδυασµό µε το κίνηµα των Αδέσµευτων ( Αυστρία,
Φιλανδία, Γιουγκοσλαβία) και προς τις Ουγγρικές µειονότητες. Πραγµατικά ανεξάρτητη εξουσία και σκέψη
για την εξωτερική πολιτική δεν θα µπορούσε να αναπτυχθεί στο κράτος 'των Γκούλας/ του ψυχρού
κοµµουνισµού' ή του 'ευτυχισµένου στρατώνα' καθορισµένο από ατοµικές λύσεις και σφιχτά κλειστούς
εσωτερικούς σκελετούς.
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Ανακτηµένη ανεξαρτησία κατέστησε ελεύθερο προσανατολισµό της εξωτερικής πολιτικής από το 198991. Υπήρχε µια εθνική συµφωνία µε τριπλούς στόχους: Ευρώ-Ατλαντική ολοκλήρωση, γειτονικές σχέσεις
και υποστήριξη των περιοχών µε πλειονότητα Ούγγρων έξω από την Ουγγαρία. Την ίδια περίοδο η
ευαισθητοποίηση του λαού στράφηκε περισσότερο στα εγχώρια εξαιτίας της αποτυχίας των υπέρµετρων
προσδοκιών και των υποσχέσεων. Σήµερα η εστίαση της εξωτερικής πολιτικής στοχεύει στις γειτονικές
χώρες µε την προϋπόθεση µιας καλής πρωτοβουλίας σχετικά µε το µέλλον των Ουγγρικών µειονοτήτων έξω
από την Ουγγαρία. Πρόσφατα υπήρξα δύο κύρια και δηµοφιλοί θέµατα σχετικά µε τις εξωτερικές υποθέσεις:
Οι Γιουγκοσλαβικοί πόλεµοι, οι οποίοι είχαν επηρεάσει την Ουγγρική µειονότητα καθώς και την αντιΟυγγρική πολιτική των Meciar, Fico και Slota.
Υπάρχει µια επείγουσα ανάγκη για µια τέτοια σύγχρονη διαδικτυακή επανεξέταση των εξωτερικών
υποθέσεων, η οποία να απευθύνεται όχι µόνο στην ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και στους νέους ανθρώπους.
Το πιο σηµαντικό, θα πρέπει να επεξεργαστεί όχι µόνο στις γλώσσες των Ούγγρων ή του κόσµου αλλά και
στις γλώσσες των γειτονικών κρατών. Σύµφωνα µε µια βασική Αµερικάνικη αντίληψη η Πολωνία θα πρέπει
να είναι ένα κράτος πρότυπο για τους Ανατολικούς γείτονές της, Ουκρανία και Βέλγιο και την ίδια ώρα η
Ουγγαρία θα πρέπει να πραγµατοποιήσει την ηγεσία προς τις φιλόδοξες χώρες των Βαλκανίων που ανήκουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή η αντίληψη είναι η βάση των στόχων του περιοδικού µας µε τον κάθε τίτλο του να αναφέρεται σε
εκείνα. ∆ιευκολύνουµε την αναγνώριση της αλληλεξάρτησης σε µια καταδικασµένη περιοχή από την
Βουλγάρα και την Πολωνία προς την Βουλγαρία και την Αλβανία. Μπορούµε να κερδίσουµε περισσότερες
ωφέλιµες θέσεις µέσα σε µια ενσωµατωµένη Ευρώπη αν ενεργήσουµε σαν ενιαίο σύνολο στην
εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων για τον τόπο µας ακολουθώντας το Σκανδιναβικό µοντέλο.
Εάν συνεισφέρουµε στην αναγνώριση αυτής της πρωτοβουλίας η προσπάθειά µας δεν ειναι είναι
ατελέσφορη και θα είναι πολύτιµη στον απρόβλεπτο µέλλον.
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