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Hozzasz61cis yegel Laszl6 irasahoz (Kisebbsegi egyetertes, vagy teljhatalom?
Magyar Sz6, 2000. november 28., 29., 30.)
A politikai pszichol6gia meg!atasa szerint a tarsadalomsebbsegpolitika
onellentmondasaira,
a tobbp:irtrendszer
ban mindig mindent egy konfliktusfolyamattal osszefiigges- buktat6ira, felhfvja a figyelmet a civil S7.fera ellen6rz6 azeben kell vi7.sgalnunk, amely a kiilonboz6 t:rdckeket kepvi- rcpenck a funLOssagara, a dcmokratikus intezmenyek ldse16tarsadalmi esoportok lepeseib61 (;s ellcnlepeseib61 {Ill. 1lI1Inkalasanak sziiksegesscgere, legf6keppen azonban az
Kivetelesalkalmakt61 eltekintve, mint peldaul okt6bcr 5-c, ..cgyclcrtesi clv" bcvczctesct szorgalmav.a egy uj, demokralikll> cnd.rcnd
mcgtercmtese
erdekeben.
Minthogy
nincsmindig mindenki a palyan; a mt:rk6zest a esopurterdekeket megjelenft6 politikai dit vfvja egymassal. l':bbcn alo IIIcghltasaival CsIdwteseivel nagyjab61 egyetertek., ezekhez
erdek- es hatalmi konfliktUsban az atemeneti fegyversziinc- jclcnleg ncm kivanok semmit hozzaflizni, csak egy vonatlet a targyalasok jelentik, amelyek lenyegiiket tekintvc kozasban szerctncm fejtegeteseit kieges1Jte,:,i. , .
A felmeriilt kerdesekkel kapcsolatos "elmeletileg megugyanazt a cell szolgaljak, mint a "megmerettetes" vagy a
kenyszerlt6 eszkozok alkalmaz.asa, csak mas eszkozokkel. A alapozott koherens valaszok", bar nagyon fontosak a.tisztanlacashoz, onmagukban
veve hem elegend6elc. ahhoz,
kiilonboz6 erdekeket kepvisel6 felek abban a remenyben
iilnek le a targyal6asztalhoz vagy vitatkoznak egymassal, hogy orvosoljak kisebbsegi tarsadal~unk
mely ap~tiajk
bogy ekessz6lasuknak, szakertelmiiknek, erveiknek ko- Ehhez tObbre'van sziiksegiink. Ahhoz, bogy az,apati:it61
megszabaduljunk,
erziiletiinkben
is meg k.e~ valtqz~llmk:
szonhet6en nagyobb eselyiik van a targya!as eredmenyeinek a befolyasolasara, mint partneriiknek.
le ken gy6z.niink lelkiinkbe,:, a szolgasag~t,.J; (,:~l .: ;,
Nemesak tobbpartrendszerre, civil lzerv«;7<Ctekre,deEzek a gondolatok Vegel Laszl6 frasa kapcsan vet6dnek
eel bennem, aki a Magyar Sz6 igazgat6bizousaganak a ki- mokratikus intezmenyekre van szUksegiink, hanem nemnevezese koriil felmeriilt kerdeseket kfnalja kozvitara, mint- zeti erdekeinket szemmel tart6 gondolkodfisra es tarsadaegy invitalva benniinket, hogy a demokratikus ertelc.rend lomszerkezetre is. Ha ezt nem"tudjulc..~I~rni.,,akkor elsorvadunk, szetsz6r6dunk., idegen sz.andekolc.:pred:ij:ivavaervenyesfrese es tisztelete erdekeben pr6baljunk meg awkjunk. A demokraciard ncm alert van sziilc..segunk,bogy a
ra "elmeletileg megalapozott koherens valaswkat kercsni",
mere enellc.illa kisebbsegi tarsadalom apatiaja tovabb no- regi z..sarnoksaghelyett ujat vegyiinlc.a nyalc.unlc.ba,hanem
vekszik.
hugy ne kenyszeriiljiink tovabb sajac~tet~knelc., mun.
,
J6l1ehet eltOkelt s7.andekom volt, hogy a Magyar Sz6 ko- kanknak, ertekeinknek a kiarusftasara b elIJeraaJasara.
Tisztaban vagyok vcle, hogy mind~z' azen"~gtoresnek
riili perpatvarhoz Hem fogok hozz.asz61ni,Vegell..aszl6 pu- I
lemizal6 cikket olvasva megis indftlatast erzek magal1lban. ' hangz.ik, his/.en a pillanatnyi politikai kurzus'szerint a Szer~
Ellenzek
gy6zelmep~1c.
~ oriilniink.
Ennek az egyik aka az, hogy a kozeletiinlc.rejcllemz6 Hcl- biai Dclllokr-atikus
lJnllcpbrc
azunban ninc~ okurik. Nem~~l(~iertnines,
lemi pangasban ujdonsagnak SZ.al1llta kisebbsegi tarsadalmunkat megsz61ft6vitairat, kar lenllc hat, ha puswiba ki- alllit Vegcl okosan a szcmere vet partvez.ereip.knek, hogy a
altott sz6 maradna. A masik ok, amiert kedvet kaptalll M. kualfci6val ..hutlclllu: vallak saj:it auton,6miakoncepci6jukkisebbfrashoz, maga a cikk, amely Cantos, tovabbgondolasra scr- hulo". 1':nnel sukkal sulyosabb gon~~r.J~qtazll!togy
scgi tarsadalmunk
rohamosan oregszik es pwzt.ul, bogy a
kent6 meglatasokat tartalmaz.
Vegel Laszl6 ugy veli, hogy a "Magyar Sz6 koriili nezet- llIagyar ifjiisag alig !at eletlehet6seget maga ~6J.t,. /togy az
elreres abb61 szarmazik, hogy a szemben all6 felek kiilon- eleteros korosztaly tomegesc;n.J~YQz.i1r;<q: o,TJPgbf>l, h'ogy ill
boz6keppen ertelmezik a demokraciat. Nevezetesen a tObb- meg mindig ugy lehet legko~yebben:boJdogului; ha.valalc.i
segi.demokracia es a liberalis demokracia elvet vall6 elit megtagadja(aruba boes:itja)magyarsagaL' ~,' . .
Mikor fogjuk mar eel,. hogy, ezelc. lc.o~c,a ha~1'o1c. Ic.oze
lc.onfliktusar61van sz6. Az els6 csoportot a VMSZ vezet6i es
tanaesad6i kepviselik, akik a parlamenti valasztasok erovi- szorftva auton6mia nelkiiLnim:s .eletlehet6teg wiinunlc.ra,
szonyait megpr6baljak atiiltetni a gyakorlatha. A masik cso- hogy az on(eladas a ktizossegi erdekeinkr61 val6.1emondas
port szerint vi.Szont,es ezek koze sorolja magic is, Hem sze- - el6bb-ut6bb romlasba door mindannyiunkat?:;Meddig
rencses, ha az intezmenyek, media 5th. a partok befolyasa tart meg a hallgacas, az otthon falai Ic.o~ Val6.'visSzah6z6:das? Meddig kell meg a vallunkkO1.e l1117.IJunt,a nyalc.unala Ic.erillnek,azok politikaijarekszereve valnak.
Nos, amine arra bevezet6 soraim is utalnak, ketlem,
. .
kat, csak alert, mere magyarok vagyunk?
A demokracilira azert van sziiksegUnk, bogy megszlin~
bogy a nezetelreres a demokracia ki.ilonboz6 ertelmezeseb61 ad6dik. Nem elvi, hanem gyakorlati kerdesr61 van itt jon a Ielkiinkbe lerak6dott felelem, es.vegreraebredjiink:
sz6, ezert celszen1bb, ha neven nevez.ziik a dolgokat, es kii- csak azok tudtak boldogulni, akik haszQl1etvew,i voltak a
lonboz6 erdc;kek ~ er6viszonyok konfliktusar61 beszeliink. . rendszernek, a wbbi ember oolnag3hoiill~rrii'ttan e1etet elL
Ami ezelme.k az erdekcsoportoknak a b,esorolasat illeti, Ki ~ell ve~li lelkiinkb61 azt a h~edc;hue~_~~q;:,~ojalitasert
bennUnket, .hbgy mm(len hangos
pontosnak tartorn Vegel Las7.l6meghatarozasat. A Magyar majd megjutalmaznak
5z6 igazgat6bizottsaganak a kinevezese koriil aakugyan a sz6val, minden hatarozott akaratnyilvanftassalC;~k
baj~ hotObbsegi civet va1l6 partelit es a liberalis demokracia hfvei zunk a fejilnkre. Be!res, kiegyensUlyozo~fea megegyezese~
csaptak ossze. Ez a felallas Hem Uj keletu, az id6k soran
alapul6 valtoz.asokat akarunk, targyaIast ea belatast azolc.1'e~
legfeljebb a ket erdekesoportot megjelenft6 partok es sze- szer61, akik. romlasba taszftOttaK .bi::rinifuki;t.Ha' Rem ezt
melyelc.cserel6dtek, a lenyeg maradt.
tessziik, marad mindeD a regiben, ai tij ha~~~
is aztfogja
Nem Ic.fvanokallast foglalni a ket opci6 vitajaban, annat
tenni veliink, amit a regi: megpr6bal~ajd
fgeretelc.lc.el, talc..
Ic.evesbe,mivelj6magam egy harmadik iranyvonalat kepvi- ti~az.assal, l;itsz.ateredl1J~nr~Jc.k,el, !U.tfx:n.~~Z<lbadaagjogain~
selek, amit a nemzeti onervenyesfresre iranyul6 torekves- blztosftasa el6I.
, " .I',-0? )f'(:,/!:o!i:4 '1lJ:~c ",
'
nelc.lehetne nevezni. A gondot pedig abban latom, bogy a
,.A kisebbsegi tarsadalmakban- olyandemolc.ratilc.us innemzeti szellem, amely nelkiil ez az onervenyesfres Hem tezmenyeket ken kimunkalni, ame1yelc.,Ic.ov.etketetesenerkepzelhet6 el, nemcsak a zsamoksag idejen szorult hattervenyesftik a konszenzualis (egyetertesen alap~6) demokribe, de semmifele jelet sem !atom must sem, bogy ilycn ' cia elvt:t" - frja VegeL Las716. 19aza v.3nIElia:dgazsag azoniranybanjelent6sebb valtoz.astortenne. Marpedig meggy6- ban nemcsak rank, kisebbsegiekre, hanein .a:tatsadalom
wdesem, bogy hem vagyok egyediil, aki azt kfvanja, hugy egeszerc is ervenyes, Az egyetertesen alapul6 elv hianyaval
a wbbsegeben baloldali partelit es a liberalis demokracia
nemcsak a "kisebbsegi tarsadalom.ddinialja'hrtmagat", hae1veitvall6 erte1rnisegielc.mellett a nemzeti gondolatnak is Hem a tobbsegi is. Nines sziiksegiinlc.despotizmusra, sem
sajat partjaink, sem masok resler61.
:0.'.;)f'U,'."
helyet lc.ellkapnia a vajdas:igi magyarsag egyetlen napilapjaban, a Magyar Sz6ban.
frasommal csak azt szerettem yolnajelemi:.hdgy a 'deVegel I...asz16
korantsemszlikfti le mondanival6j:it a Ma- mokratikus valtozasok somn'OniriagrlnifM~~edlc.ezzili11c.
gyar 5z6ra. frasaban szamos olyan lc.erdest eri~t, amelyek meg, 5 ne hagyjuk a nemzeti eszmet es a!8i!tr'i'dlriwtlc.iatgondolasa alapvet6 fontoss:igu. lc.isebbsegijov6nk szem- jatszani egymas ellen. Tobbelc. kozott azert lenne szQu(;;. i
pontj:ib61:Koriilj:irva' a,tobpsegid!:molc.racia buktat6it, ki- gUnk fiiggetlen, kozszolgalati sajt6ra,' hogy-eZ'het1Srt~nhet.i
sen.meg.
emeli a liber!UUdemobc\cia: el6rlyeit';sz6va teszi az auton6'. > ' ;.,~
'.
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mialtoncepci6 feladaSa miatti ~al6dousagat, rimutat a ki,
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