A magyarorszagi kozallapotokr61

E

gy j61 mukbd6 tarsadalom
mindenkit el6nybsebb helyzetbe hoz. Mindez nem mondhat6

el a rendszervaltasr61, amelynek - egy
vekony retegtol eltekintve - csaknem a
teljes magyar nepesseg a karvallot~a.
Mi lehet ennek a paradox helyzetnek a
magyarazata? Szamosok kbziil itt kett6t
emelnek ki.
A magyar nep sokretu es elegend6
tudast szerzett ahhoz, hogy barmilyen
tarsadalmi problemara megoldast taWjail. A gond az, hogy ez a tudas nem
hasznosul. Az ugynevezett rendszervaJtas idejen es az6ta sem nyilt tenyleges
lehetoseg

egy uj szellemisegu,

gokban nem adekvat m6don mukbdik.
A nepakaratot nem a nep alakf~a ki
bna1l6an, ugy, ahogyan akarja, hanem
ahogyan az orszagot sujt6 partparazitizmus diktalja. A partoknak alkotmanyos
joguk rpegmondani, mi a j6 a nepnek,
es azt is, hogy a nep mit akarjon. Val6s
tarsadalmi bnszervez6deshijan ezekben
az orszagokban a partok nem nepkepviseleti formaci6k, hanem iizleti vallalkozasok.
Ebben a helyzetben a tarsadalom
eppugy leszakad az allamiranyftast61,
ahogyan leszakadt az egypartrendszer
idejen. A relevans tarsadalmi cselekves

minden er6 es hatalom az allamgepelet megszerzesere hajt6 partok kezeben van, ez gyakoriatilag vegetaJasra
kenyszeriti a magyar tarsadalmat. A baj
annal nagyobb, mivel a partoligarchia
megfosztotta a tarsadalmat egy vallalkoz6 szellemu, autentikus ertelmisegi
reteg kialakulasat61, amely a kozgondolkodast, az eletfelfogast, az allami
es szocialis rendszert magasabb szintre
emelte volna.

Meg kell talalni annck

tehetseges

nemzedek felemelkedese szamara. Az
esemenyeket azok a regi kaderek iranyitottik, akik az uj re!ldszerben is fontos
szerepetjatszanak. Ok szervezik meg az
uj partokat, a t6zsdei esbankvilagot, ok
privatizaljak az allami vagrant. Ennek a
regi-uj gamituranak a szelleme torzult
aztan olyan politikava, amely mar indulasnal vakvaganyra vitte a rendszervallast. A kes6bbiek soran pedig a magas
allamhaztartisi hiannyal esazallamad6ssaggalgyakorlatilag cs6dbevitte azorszagot. Ebb61a keptelen helyzetbOlad6d6an
ma hitelet vesztett es megbizhatatlan a
magyar kormany es a politikaja.
A masik problemat abbanlatom, hogy
az a politikai mod ell, amely Nyugaton
hosszu id6 soran alakult ki, a demokratikus hagyomanyok hijan lev6 orsza-

hianyaban rezignaltsag, kozony, ketkedes, r~menyvesztettseg vagy masfel61
cinizmus, tbrleszkedes,arulas, szorongas,
felelem lett una az embereken. Mivel

Lapunk tegnapi szamaban - az
Egy moralis felsohaz megalakftasanak kfserlete dmmel megjelentetett
frasban - 0lvas6inkat tajekoztattuk
a Cs06ri Sandor altal kezdemenyezett Marciusi Charta elnevezesu
mozgalom indulasar61. Az alapft6
tagok kbziil ketten vajdasagiak:
H6di Sandor esDudas Karoly. H6di
Sandor megkiildte az alakul6 iilesre
keszftett bsszefoglal6jat (a hasonl6
jellegu frasok a http://www.marciusicharta.eu/ honlapon olvashat6ak), valamint rendelkezesiinkre
bocsatotta a mozgalomhoz csatlakoz6k nevsorat; ezt szinten ezuttal
kbzbljiik.

a m6djat,

hogy a nep egeszsegestobl)sege, akiket
eddig nem ragadott el a politikai elet,
s alii ugyanakkor nem forditottak
teljesen hatat a kozeletnek, hogyan
tudnak megfele16 politikai es tarsadalmi formaban sajat erdekeiket ervenyesiteni. Mindenkeppen sort kell keriteni
a hatalom' decentralizalasara, a helyi
onkormanyzatok meger6sitesre, a civil
szfera felemelesere, ame1y~ketjelenleg
a parthatalom fojtogat. Es el kell emi,
hogy a mondvacsinalt
demokracia
helyett a nep val6ban a sajat kepvisel6it
segftse hatalomra,
parazitizmus

miel6tt

meg a part-

teljes egeszeben

kaoszba

taszi~a az orszagot.
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