
8 KlLATO
2000. jullus 1., szombatMagyar Sz6

A
SORSKERDESEK

magyarsag szellemi, lelki allapotar61
EIs6 halhlsra talon kisse patetikusnak nlnik a dm, vagy kor-

szenltlennek, hiszen bogy jon ma valaki ahhoz, bogy holm! SOTs-
kerdesekr61 beszeljen, raadasul magyar sorskerdesekr61, egy
olyan vilagban, amdyben a s7.avak esupan arraj6k, bogy elterel-
jek a figyelmet magunkr61, eletiinkr61, helyzetiinkr61, problema-
mkr61; bogy elringassanak benniinket: ne gondoljunk semmire,
ne tudjuk magunkat senkinek es semrninek. Illetve, bogy ygy
erezziink, dgy gondolk07.7.Unk, ahogyan az masoknak tetsz6. Ugy
sz6ljunk es beszeljiink, ahogyan azt a modern kor vara7.s16ielMr-
jak nekiink, ahogyan azt 61i dorg;k, suttogjak, enekelik a fiiliink-
be naphoss7.atsziinteleniil. .

Hova lettek azok az id6k, amikor a hatalmat bitorl6k er6s7.ak-
kaI bilinesbe verrek es bOrtonbe vetettek az eUenszel!iil6ket. Ma er-
re semrni sziikseg. A modern technikai civilizaci6nak kfuzonhet6en
az emberek fiziIcii er6S7.aKalkalmazasa nelkiil is engedelmesen haj-
tanak fejet, mort a swmagia ;\!d07.ataivalettek. Aki walja a gonda-
latkozJes eszkozeit, az uralja a tOmegek gondolkodasat is. A pszieha-
16g;ai keplet egyszerd, mar a nemet nemzetszocializmus is ISmerte.
A keplet !gy hangzik: "lsmetelj meg egy hazugsagot tf7.szer, S7.aZ-
szor, ezerszer, es vegill iga7.sag lesz bel6Ie". A tOmeg rnindent eIra-
gad es rnindent odaad, amit Idvanunk t6le, esak elegszer el ken
mondanunk field. Ezert zeng, dorog, reeseg ma az eter, Ezert a
nyomtatott sz6 tdzzel-vassal val6 terjeszrese. Ezert iilnek naphoss7.at
az emberek az isteni er6t sugarz6 varazsdoboz elOtt gyonyorkodve
es borzongva azon a virtualis val6sagon, ameUyel a modern kor va-
jakosai elkaprazta0ak 6keL

Nos, pr6baljuk meg kivonni magunkat a mediaban orveny-
16s7.avakvarazslata a161,amely rnindenaron masok igazat pr6bal-
ja rank er6szakolni, es vessiink szamot nemzetiink nehany nyug-
talanlt6 gondjaval.

MEGINTLEMARADTUNK

Engedjek moll, bogy fejtegeteseimet egy gyakorlati kerdessel
kezdjem. Az ut6bbi Id6ben egyro tObbet foglalkoztat az a gondola~:r tfz evvel a fordulat utan loves sikert konyvelhetiink eI magunk-

Az 1989-es a rarsadalrni valtozas varadanul megajandekozott
benniinket a sorsformaJas lehet6segevel. Mintegy varazssz6ra, szin-
te egy pillanat alatt talpon volt a nemzet. Tettre keszen. Minden
ogres elszaldtott nemzeQ:esz tIlwen egetL Ulekben ismet eggye
v:\lt a magyar. Nagy tervek sziilettek, hogyan leheme a szetsz6rtsa-
got el6nyiinkre valtoztatni, hogyan leheme a magyarsagot integral-
ni. Azran ennvilien is maradt rninden, a ImIkorlatban mar nemju-
tottunk egyro! a kett6re, S6t, a hararon i:iili magyarsag helY'.ete es
kiIatasai ma rosszabbak, mint voltak '89-ben.

Nehez ezzel a hervaszt6 gondolattal megbekelni. Vajon mi-
err torrent ez Igy? Miert bizonyultunk sajat sorsunk alaldrasaban
meg;nt ketbalkezesnek, alkalmatlannak? Megint, mondom, mort
a magyarsag ~abb kori tOrtenelme tele van hasonl6 peldakkal
vagy sUlyosabb mulaszrasokkal es meUefogasokkal.

bnigazolasul a kedvez6t1en vilagpolitikai helyzetre es a
nagyhatalmi onkenyre szoktunk rnvatkozni. Csakhogy a viligpo-
litikai helyzetet es" nagyhatalmak onkenyet illet6en a szlovenek,
horvatok, bosny4kok; maced6nok, alMnok sem voltak '89-ben
jobb helyzetben, mint a magyarok. EUenkez6leg, 6ket a szerbek is
fogva tartotrak. Ezeknek a nepeknek megis sikeriilt ervenyt sze-
rezniiik onrendelkezesi joguknak, szabad- neppe v;\!niuk, es a vi-
lagban szetsz6rtan el6 honfirarsaikat egy nemzetre integcilniuk.
Ugyanakkor nekiink, hararon tdli magyaroknak, akik letszamun-
kat tekintve veliik azonos nagysagrendtl kateg6ri4ba tartozunk,
egy hirnihurni auton6rniat sem sikeriilt osszehoznunk.

Valarniert eselekveskeptelennek bizonyultunk. is euel kap-
csolatban felesleges a esillagok kedvez6t1en i\lIasara hivatkoznunl.,
vagy a nagyhatalmakra mutogamunk. Annal kevesbe, rnivel id6-
kOwen Ma~rszall NATO-tagaIlarnma val~ amde sajnos, ez az
irdatlan erejtl katonaI sroverseg sem segltett rajtunk. Meglarasom
szerint korantsem volt rnindez sziiksCgS7.erd.

Solar t6prengtem a baj okan. Vajon rni lehet az aka annak,
bogy bu realis tOrtenelrni esely klnalkozott arra, bogy az elszakl-
tort teriileteken el6 magyarsag kerdese nemesak felsifnre, hanem
a nemzetkozi f6rumok ele keriiljon, peldaul az auton6miak ker-
dose e.. a nemzeti onrendelkezes igenye, a magyar politika defen-
zlvaba vonult, s hossm eveken at nom tett erdemleges lepest ez
iigyben? De nemesak a magyar politika mulaszrasar61 van itt sw.
Ennel tajdalmasabb dolgolil<aI is _zenthe ken nezniink. Az elesa-
tolt nemzetreszek a mal magyar kozgondolkodasban nom rnany-
w testreszken~ hanem riaszt6 anyagi teherretelkent es pollitikai
kockazati renyewkentjelennek moll. is ez a koriilmeny a sehen-
geni egyezmenynel is liorUlat6bba tesz benniinket.

M. ERTELMISEG PROBLEMAjA

Helyzetiinkon ossznemzeti programokkal lehetne v;\!toz-
rami, ezekr61 azonban nom beszeJhetiink. Regen tudott dolog,
hoS}' a rarsadalom beal1!t6dasa. torekvese, de j6lete es boldogula-
sa IS az ertelrnisegen, sziirkeallomanyan mUlik. SzeUemi vezete-
sett es human er6forrasain. Ha netaIan nemjutunk egyr61 a ket-
t6re, akkor ebben ken a dolgok ma/IYar4zarat keresniink. Vagy
hagytuk veszni, leepiilni a rarsadalnu eselekveshez sziikseges szel-

~~~ k:~:tb;;:~e~agy a magyar sziirkeaUomany "reves esatate-
Az ertelmiseg az elmdlt fa evszazadban hivatalosan is osz-

ralyeUensegnek volt nyilvanltva. A nemzetben gondolkod6 ertel-
rnisClP"emeg plane rajart a rdd, sikeresen eel is szamolrak hararo-
kon mnen es tdl. Ma mar ul:)'an nom szamlt f6benjar6 btlnnek,

, ha szeUerni kapacirasat vaIaIU mindenaron a nemzet olraran kr-
va.yafel;\!dozni, lecl'eljebb arra kenyszeriil, bogy megalaz6 mel-
lekmunkakat vallaljon megelherese erdekeben. Miliowen egy
szemfl!les rete!f' a nemzeti vagrant es erdekeket dobra verve, pi!-
lanatok alatt mllliomossa vaIt.

Egysz6val bajok vannak a szeUemi szferaval. Ebben persze
nemesak a birtokon beliil maradt szemfilles djgazdagok ludasak,
hanem a kozfelfogas is. Nines erreke a sziirkeiWomanynak. Ko-
rabban a kommunizmus kotOtte bekly6ba a Ielkiinket, most a de-
mokracia aldozatai lettiink. Egyik is, masik is a nagy ITancia for-
radalomnak azt a vegzetes revede..et sulykolja belenk, bogy
egyenl6k vagyunk valamennyien, arnit ki-ki kedve szerint ertel-
mez. Isten sZine el6tt esakuS}'an egyenl6k vagyunk, de szemelyi
adottsagainkban, kepessegemkben, tehetsegiinkben, tudasunk-
ban, akarater6nkben, mJInkabfrasunkban, elrnvatottsa!"'nkban,
embersegilnkben soha, Es jaj annak a korossegnek, j'\j annak a
nepnek, amely erre a haffilS egyenl6segre ep!t, es nom pedig a
kiilonbsegek elismeresere es megbeesiilesere.

A ROSSZ VEZERVALAszTAs

Sokan mondrak mar, bogy a magyar nep baIszerenesejenek
az aka a rossz vezerv;\laszras. Ez a meglaras nemcsak Magyarorszag-
ra, hanem az elesatolt nemzetreszekre is vonatkoztathat6. Ninese-
nek val6di vezereink. Vagy aze~ mort az egiek nom adomanyoz-
nak meg benniinket ratermett emberekkel, vagy pediglen a ma-
J{Varoktermeszetiiknel fol(Vanom kedvelik a vezereket. Ebben le-

het valami, hiszen minden magyar elegge nagyra van magaval
ahhoz, bogy ne tartson igenyt masok iranyfrasara, vezetesere.

Bar a felszin ezt motoria, lelkiik melyen azert maskent
ereznek az emberek. A nepek igenylik a ratermett vezet6L Persze
- mivel a fejiik role van,mmdenfeIe hazugsaggal, s nom a szlviik-
re es Ielkiikre hallgatnak, hanem az alantas erzeseikre es felkor-
baesolt osztOneikre - nom konnyd eligazodniuk ebben a kerdes-
ben. Az alkalmas ember altalaban ott van kozottiik, esak nom is-
medii eel 6t. Helyette gyakran mas kezebe teszik le sorsukat, aki
azran a melysegbe rantja 6ket. Mikozben az egi jel birtokosait

:6fKeri:~~~kt;:!Yn~~~ztre feszltik. Err61 sz61a nepek sorsa. Err61
Arnikor vezerr61 beszeliink, ezen korantsem egyetlen sze-

melyt kell erteniink; hanem egy egesz szeUerni irany!t6 rete get, a
legkivaI6bbal az cion. A vezei-rnany tulajdonkeppen az autenti-
kUSszellerni-politikai vezet6reteg hianyat jelenti, ha d!JYtetszik, a
kozossegi ontudat hianyat, Egyetlen esoport es kOZOSSegsem ma-
radhat fenn es prosperalhat sokaig megfelel6 vezet6 retell nelkw.
A hangsdlyt itt a megfelel6 sz6ra ken helyezniink, mort hatalom-
ra tor6 emberb61 nom volt meg many soha a tOrtenelemben. Sze-
les Iat6kord szellemi vezetkb61 annat inkabb.

Fajdalmas tanulsagok >ran erre nekiink, kisebbsegben el6
magyaroknak is ra kellett dobbenniink. Fel kellett ismerniink'
bogy hiteles vezet6 szemelyiseg es a nemzeri kozossegert felel6s-
seget erz6 szellemi vezet6-iranylt6 retell nelkiil nines onepftke-
zes, nines auton6mia, nines nemzet, nines semmi, esak f6hajras,
tOrleszkedes, hajlongas,arulas, tortetes, intrikak, marakodas, ha-
zudozas, atomizal6das, szetporladas, Mi delvideki magyarok tor-
tenetesen azert nom mentiink, es nom megyiink semmire, mort
nom rendelkeziink allialmas szellerni-politikai vezet6 reteggel. A
tObbi somali szoveg.

A eselekveskeptelenseg es tehetetlenseg magyarazatat a
nemzet egeszere vonatkoz6an is az autentikus szeUemi vezet6re-

~e\ h:~~:~~~:alme~I~~o~~~~~O~~~%~~~ fe~~d.:~~~~~g~eeat
matlansagaban kell keresniink.

A pARTOS ONSZERVEZCmES

1989-ben, hipp-hopp hamaljaban mindeniitt polirikai szer-
vezeteket, partokat hoztunk lotto. Abban a hiszemben, bogy ez a
dolog lenyege. Ha van partunk, a tobbi mar megy magat61. Ha
egy part hdyett van hat part, utolertiik es lekoroztiik a nyugati
demokraciat. Tevedtiink. 11z ev uran ra ken dobbenniink, bogy
a kisbbsegi part onmagaban veve mit sem er, ha nines egy ide;\!,
egy eszme, arni bens61eg osszakapesolja, es egy kOZOSeel erdeke-
ben esatasorba alUtja az emberekeL Az elmUlt evek szomord ta-
pasztalatai alapjan mondom, bogy sajnos meg a Magyarok Vilig-
szovetsegeben sem tudjak sokan; bogy az eszme fontosabb a szer-
vezeri clot formai kerdeseinel, s bogy egy esoport hatekonysaga
nom annak nagysagat61 vagy alapszabalyat61 fiigg, hanem ..eUe-
miseget61. Ez pedig vagy van, vagy nines.

Van-e ebben az ertelemben valarni, arni ma osszekapesolja
amagyar n<;mzete~A nyelvre, a kozOs torrenelrni mUltra, az <!ZO-
nos kulta'r4ra szoktunk ka~Ocskent\iivatkozni. A szellem, az esz-
me azonban tObb es er6sebb ennel. A szellem' az clot iranyttlje es
szervez6ereje, amely ertelmet ad kiizdelmiinknek, es seglt eliga-
zodni az clot nagjr kerdeseiben. Peldaul olyanokban, Ilogy mi
vegre vagyunk a vilagon? )(jk vagyunk? Hova tartozunk? Ho-
gran eljiink? Mitev6k legyiink? Mihez igazodjunk? Menjiink
vagy maradjunk? ..

, Segltenek-e e~n a reren nekiink a pa,:,,~?A kerdes kOlt6i,
rnszen mar Tltus LiVlusmeglrta: "A p4rtok kozottl hare sokkal na-
gyobb b'!it hozott es hoz is a nep szamu., mint a babord, az ehln-
sell, a dogvesz vagy barmely mas istenesapas." Majd Igy folytaIja: A
"part" sz6 azt jelenri: resz. Ha p4rtokra oszJunk: reszekre szaka-
dunk. Ha a part a nep resze, a nepet kepviseli, vajon kivel all szem-
ben? Nyilvan a nep tObbi reszeve1, amely nom azt a partot koveti.
Egyik part sem a nepegesze, hanem a partvezerek es kovet6ik er-
dekeben tevekenykedik. A p,arrerdekek es parthareak elhomaIya-
s!tjak a nemzeti erdekekeL' (Alekszander Szolzsenyicin. Hogyan
mentsiik meg Oroszorszagot? 71. 0.)

Persze, a tObbpartrendszer el6relepest jelent az egypart-
rendszerhez kepeSL Bar kisse furesa, bogy tObbse£iikben azok ke-
riiltek az dj partok elere, akik korabban az egypartrends7.erre es-
kiidtek. De most nom err61 beszeliink, hanem ami, bogy a nemzet
sorsanak egyetlen kerdese sem oldhat6 meg partokkal, es nom ad-
hat6 a partok kezebe. Ha a partok fOlott, mogott nines a rarsadalom
egeszet atfog6, a nemzetben gondolkod6 szeUemi vezet6 retell, a
p4rtosodassal a nemzeri sorskerdesek kezeleset iUet6en igen bonya-
Iult helyzet allt el6.

M. IDEGEN ERnEKEKET MEGJELENIT6 POUTIKA

Ez a bonyolult es visszas helyzet a kisebbsegek elereben is tet-
ten erhet6. Mint hararon.ldviili, hadd beszeljek esak err6l.

A problemak ott kezd6dnek, bogy Magyaror..aggal eUen-
retben a hararon tUli magyar kozossegekben a rendszervalras
nom tOrrent moll. A magyar patrol, rarsadalmi szervezetek, in-
rezmenyek elen tObbse~kben azok a kaderek vannak ma is, akik
az egypartrendszer idejen vezet6 pozlci6t vagy polirikai tisztseget
tOltottek be. Mivel szemelyeserek nom tOrtentek, sem a magyar-
sag, sem a kisebbseg; let ravlatait illet6en a renyleges szemleletval-
rasr61 nom beszahetiink. Mindossze anny! tOrrent, bogy akik ko-
rabban a kommunista szovetseg reven 19yekeztek a hdsosfazek
kozelebe keriilni, azok most a magyaroli kepviseleteb61 pr6baI-
nak megelni.

A masik gond az, bogy a kisebbseg; parrjainkat nom a "nep-
akarat" hozta terre, nom a kisebbseg; erdekkepviselet 6h~a Ve-
zerli, hanem a reg;-dj partvezerek erdekeltsegei. Ezek a mtinos
partvezerek nom a magyar sorskerdeseken rag6dnak, hanem ..
azon, hogyan tudnak lejaratni ellenfeleiket es megnyerni a legko-
zelebbi vawzt<\sokat. A part val.,zrasi sikere ugyanis sokak ..a-
mara allast, egzisztenciat, hatalmat jelenL Dehat ez Igy van a viIa-
lIon rnindeniitt, ez a dolog termeszetes rendje.

A gondok abb61 ad6dnak, bogy rnind a belgradi, rnind a
magyar kormany szemeben a kisebbseg; patrol jelenftik meg az
elszaldtott nemzetreszek erdekeiL Vagy1S azok a partvezet6k,
akik az aktu;\!is politikai szeljarast61 fiigg6en hol !gy, hol dgy nyi-
latkoznak a hararon tUli magyarsag helyzeter61. Hol a helyzet
dramarizalasaval, hot meg annak a bagatellizalasaval pr6baInak a
nyeregben maradni. A politikaban ez termeszetes, egy ravlatos
nemzetstraregia szempontjab61 azonban tobb mint gondba ejt6.

A kisebbsegek letszamukoal fogva elenyesz6 s7.amd kepvise-
16tjuttathamak be a parlamentbe, !gy a tOrvenyhozasba nom sw!-
hatnak bele, Ugyanakkor a v;\laszrasokon val6 reszveteliikkel es a
parlamenti jelenletiikkel mintegy rnteles!tik a vilag el6tt azoka~ a
rends~ereket, arnelyek leszavazzak, s remenytelen helrzetbe hawk
6keL Erdemes lenne elgondolkozni azon, bogy ebb6 a jarekb61 az
elszaldtott nemzerreszeknek eddig milyen hasznuk szarmazotL

Amlg a kisebbsegi partok a tObbsegi nepek politikajaban nom
soli vizet 7.avarnak, a magyar kormanyt barmikor nehez helyzetbe
hozhatjak. Kiilonosen sorsdont6 tortenelmi pillanatokban, amire

volt mar nehany pelda. Hadd utaljak itt {>eldauI a horvator..agi
fegyverszaU!rasi botranyra, vagyJugoszlaVIa NATO-bombazasara.
A kisebbseg; partvezereink, velhet6en reszben a rajuk nehezed6
politikai nyomas miatt, reszben a "hdsegert" varhat6 jutalom re-
menyeben, mindket esetben rnintegy "batba ramadrak", swyos
vadakkal illettek a magyar kormanyL A vad rnindket esetben
u!JYanazvolt, nevezetesen, bogy a magyar kormany felel6t1en le-
peseivel kiteszi a vajdasag; magyarsagot a szerb felkatonai alaku-
latok bosszdjanak.

MeUesleg, a hararon tdli magyarsagot tdszkent kezel6 ki-
sebbsegpolitika azert is veszelyes fegyver, mort visszafele siilhet
cl. A tUszkent val6 viselkedes ugyanis a szels6segesek szamara
nom egyeb, mint felh!vas a kering6re.

De nemzetstrateg;a! szempontb61 nemesak azert kell a ma-
gyar kisebbsegpolitikaval es!njau baununk -, mort sorsdont6 hely-
7.etekben idej$en erdekeknek rendelheti ala a magyar erdekek~
hanem azert IS,mort viss7.afog6an hat a kisebbsegi erdekek megje-
lenltesere, Nem hunyhatjuk lie a szemiinke~ s nom ;\mIthatjuk ma-
gunkat azzaI, bogy a kOrnyez6 orszagokban mUk0d6legirim p4rtok
megfo~azhatjak a magyarsag erdekeiL A hararon tUlimagyarok
ugyatllS rnind egy szalig szeremenek visszakeriilni Magyarorszag-
hoz. Az ezt programjara ttlz6 partot viszont azonnal betiltanak, a
parrvezereket meg borti:>nbe esuWk. Mire is megy akkor ajarek a
legirim kisebbsegi partok {>olitikajanak a felkaroIasaval es ramogara-
saval? Csak nom a ravlattalans4g e.. a kiszolgaltatottsag-erzest kfvan-
ja a hararon tUli magyarsagban novelni?

.EUR6p AHoz VAL6 FELZARKozAs
, A nep Magyarorszagon' sem volt felkCsziilve a valtozasokra-
Ugy erte a partosodas, mint deriilt eghQl a vilIamesapas. Tiirelme-
son es kitart6an alulr61 keUett volna ep!tkezrU ahhoz, bogy ltifejez6-
desre jussanak a relevaus rarsadalrni erdekek. Ehelye~ mint a rer-
segben mindeniit~ harsanyan es er6szakosan lett beindltva a p:lrte-
let - feliilr61. Beep(tett emberekkel. De nom az en reszortom eml
S7.6lni,ezt n;\Iam szakavatottabb emberekre blzom.

Bizakodasra ad oko~ bogy az egyesiil6 Eur6pa fete tart6 Ma-
gyaJ:orszag mindenkori korm.<\nyaolyan adrninisztratfv intezkede-
sokre kenys7.eriil, amely szamos szempontb61 - jovedelmi viszo..

. nyok, jogrend, ege..zsegilgyi eHaras, kornyezetvede1em stb. - map
vaI v"nja majd "'i eIeliriin(lsegja~L EzeIc"a'pozitfv os ki~
harasok azonban onmagukban veve aligha lesznek elegend6ek. Et-
t6l meg hianyozhatnak tovabbra is a nemzeti celok, fokoz6dhat az
idenriraszavar, cs6kkenhet a nepesseg szama, er6s6dhet " kii1s6
dikratumok harasa,

Csak .~JITegeszseges onbizalmd, dinamikus lelkiiletd nep
lopes megaJJru a helyet Eur6paban. Enelkiil a lelkiile~ es az eh-_-
hez kapesol6d6 pozitfv jov6kep nakiil a legragyog6bb gazdasag;
koriilmenyek sem elegend6ek ahhoz, bogy ez a megt6Tt gerinctl
nep talpra anjou, gyarapodjon.

A talpra aJIaShoz onbizalomra, hitre, koUektlv tudatra es er-
telmes feladatokra van szUksCg. N;\!unk viszont generaci6k 6ta fa-
lyik egy szet\"gol~ kiabrandul~ koUektfvtudat nelkiili rarsadaJom
letrehozasa. Eppen eze~ meglarasom szerint a jov6 szempontiab61
nom a glohaliZaci6, nom a kii1s6 dikratumok jelentik a legI3bI>Ve-
szelyt a magyarsag szamara, hanem az a kozeletiinkre jellemz6 szel-
lemiseg, amely a magyar nemzeti onbecsles ellen munkal. Ez" ma-
gyarsagkep a "fasiszta nemzet", az "utols6 csatl6s" e.. mas hason16
vadak sziintelen ismetelgeresevel1ett mel(alapozva, ami most kiege-
szw a nemzet becsmerle.enek mas rafinAItahb fordulataival.

Varhat6, bogy a esatlakozasi folyamattal feler6s6dnek azok
a hangok, amelyek meg nagyobb aIazatra, meg tobb aldozatv:\lla-
laSTa, me~ teljesebb onfeladasra fogjak buzdltani a magyarsagot,
arni meg mkabb ill fogja asrn onbecslese~ j6Uehet mar az edilig;
dorges, es ostorpattogtaras esaknem tudatzavaro- allapotba hozta
a nemzeteL A magyar mentalirast61 ugyanis idegen a masok el6tti
meghunyaszkodJIS, masok kegyeinek a keresese, az alakoskodas,
az onsajnaltaras, s ha meg;s erre rakenyszerltik, att61 meghason-
lik, esiiggedtre, bdskomorra valik. fgy van ezzel egyebkent min-
den egeszseges lelkiilettl ember a vilagon.

A MAGYAR MELANK6NIA

A manipuIaci6s veszely talan nagyobb, rnint lIondolnank,
hiszen ezzel a m6dszerrel mar sikeriilt 6ssznemzetI pesszimiz-
musba hangolni a magyarsagot.

Nemzetiink lelki egeszsegilgyi allaporaval kapesolatban
gyakran elhangzik, bogy a magyarsag elererzesevel, kedelyallapa-
rOyal, eletosztOnevel b'\j van. Nemcsak arr61 van _z6, bogy maJ::l-
ba fordul6, bdsong6, melankOliara "'ti16, hanem bogy szemlefet-
m6dja, beaIllt6dasa, eletslflusa ltifejezetten onpusztltO. Nem aka-
Tom az ide vonatkow ongyilkossa!p adatokkal f4rasztani haUgat6-
imat. Es hat nom is esak az ongyilkossagokr61 van itt sz6, hanem
a nemzet ege..zenek lelki es testi sorvadasar6~ a koral haIalt61 a
nepessegfo!!)'asig, a rarsadalom eloregedeset61 az ;\!talanos deka-
denciaig. Mmtha valamilyen titokzatos k6r fert6zte volna meg leI-
kilnket, rezignaltan ttlriink e.. vujuk sorsunk beteljesiile..CL'

Enneli a titokzatos k6rn'ak, lelki karosodasnak a magrara-
zaraval m:\ig ad6s a tudomany. Arnin persze nom ken esodalkoz-
ni, hiszen nebany megszaUott emberen klviil, aki rejrelyes indl-
tekb6l belevetette magat a lelki egesz.segilgyi problemak tengere-
be (fel kezen meg lehet szamolni 6ke~), nincsenek mentalirasvizs-
galattal foglalkoz6 inrezmenyeink, sem pedig ezert fizetett szak-
embereinli. A magyar nep rarsadalompatol6g;ajanak a kerdese -
meglehet, szamurikra a legfontosabb lierde.. a viligon - vaiahogy
kiszorul a tudomanyos intezmenyek munkaprogramjab61. Ponto-
sabban be sem keriilt oda soha, annak eUenere, bogy evtizedek
6ta olyan rarsadalomlelektani jelensegekkel kenyszeriiliink &rem-
besiilni, amelyek biztos tiinetel a nemzet lelki karosodasanak- Ez,
persze ,onmagaban veve is tiinet errektl.

En hannine eve foglalkozom a magyar £\tummal: az on-
gyilkossaggal, amelynek vizsgalata elvezetett a esaladi clot, a
munkakoriilmenyeli, az emberi kapcsolatok, a rarsadalrni es emi-
kIDviszonyok, majd a civilizaci6s es kultur;\lis harasok vizsg;\lara-
ig. BevaUom, rninel melyebbre igyekeztem asni magam az ossze-
fiiggesek felramsaba, ann;\! jobban beleragadtam ebbe az egyre
dagad6 teszraba. Az ember el6bb-ut6bb lemond arr61, bogy a1>01-
esek lover megralalja, de azert hadd osszam meg onokkd egy-ket
meglarasomat.
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A SZAVAK ESZKALACI6JA .

Gyakran megesik velunk, bogy a fat61 nom laguk az erdot. Lehetseges, bogy igy
van ez lelki nyavalyainkkal is. Bonyolult tudomanyos vizsgaJ6dasba veszunk. holott a
magyara7.at lehetseges, bogy ott van az orronk elott, csak eszre kell vennunk.

Fentebb s7.6ltunk mar arr6I, bogy a nxomtatott sajt6, teve, a radi6 a szavak ara-
datat zudlga folyamatosan az emberekre, aklk elvesznek ebben az aradathan. A s7.avak-
nak ez a dampingje.nem<;sak bogy nom seglri a.vilagban val6lobb eligazodast, haRem
remenytelenill szetzdal mIndeR ertekrendet, mIndeR szalat, mIndeR kapaszkod6t, amI
altal az ember valamely ktlzasseg kereteben, valamely kultura reszesekent megtalalhat-
na anmagat, nyugalmat, magablztossagat.

Kannyen meglehet, bogy a rossz lelkiallapot forrasat talan nom is elettevekeny-
segUnkben, nom a rossz eletkarulmenyekben kell keresnunk, ahol eddlg kerestuk, ha-
nom a nyelv altal megjelenltett adathatadan, kibogozhatadan virtuaHs val6sal!i>an.
Azokban a zav~ros kepzetekben, tevedesben, hazugsagban, ahogyan a nyelvi ktiltura
reven m.egjelenik es lekepe7.6dik a vilag bennunk.

A s7.avak ellenori7.hetetlen aradata jelzi a kulturanak azt a bomlasi folramatat,
amelyben az ellYen tarstalannak, gyakertelennek erz; magat. Nem magyar saJatossag-
r61 van sz6, legteljebb azt mondhatnank, bogy a magyar nyelvi kultura zavarodottsaga
elobbre tart.

Lehetseges. ho!l}' a melankolikus k6r alert uralta ellelkunke~ mort egy nyelv;
manipulaci6 aldozatal vagyunk valamennyien. Az upagok, a radi6, a teve olyan gonda-
latonal tOmik tote a fejunket, amelyek lehangolnak, elkeserftenek bennunket, sebzette

"teszik lelkunket. ahelyet~ bogy eleterovel teUtenenek es felverteznenek bennunket.
A melankolikus eleterzes talan abb61 fukad, bogy hianyzik az emeszthetG srellemi

tapIalek. A s7.avak aradataval aranyban csakken a slonak az erteke. es tekorl6dik el a
szellem. A szellem halvanyulasaval a nagy iranyad6 eszmek halvanyulnak el, s helyet-
tuk napi politikai esemenyek, rOvid tavu gazdasagi erdekek befoIyasa ala kerul ele-
tUnk.

Nyilvan leheteden ennek az informaci6aradatnak, a hirkarles manipulatfv celok-
ra val6 kihas7.nalasanak elejet venni. Ez vilaguend. Ez a vilaglrend gondolkod6 elmek-
ben mar evtizedekkel ezelott felvetette azt a horns kerdest, vajon ez a folyamat nom a
nyugati kultura hanyadasatjelenti-e?

,,6rillet es tevfogalmak burjanoznak mindenutt. Az emberek soha, meg sz6nak
voID'.jebz6nak nom voltak annyira rabszol~i, mint ma. S e szavakkal egymast alik.
GylIkos szavakkal a sz6 legszorosabb ertelm&en. A wag teUtve van gyUlalettel es felre-
ertessel. Nincs mertek, mellyel megmerhetnenk, bogy az Grilltek sz:iza]ekszama milyen
nagy. Aki nom melankolikus, az k6tyagos fejtl- hja johan Huzinga..." (A holnap ar-
nyekaban. Windsor Kiad6, Budapest, 1996. 182.0.)

A s~ellem tisztasagara, a gondolkodas es fogalomhasznalat vilagossagara tonne
szukseg. Am k; vegzi el en a munkat? Nem ketseges, bogy a gondolat hatalma, az er;
zesvilag tisztasaga, a szellemi eTajelentos mertekben befolyasolni tudja a dolgok mene-
tet. De ki es hogyan teremt rendet a szavak burjanzasanak es elsekeIyesedesenek a fa-
Iyamataban?

Uj NYELVI STRATEGIA

Kitart6, hatekony akci6k elkepzelhetedenek a nyelvi kommunikaci6 megUjulasa
nelkill. A tarsadalmi szeTVezkedes ugan val6 mozg6sltas velhet6en alert bizonytilt ed-
dig sikertelennek, mort hianyzik belole a nyelvi kommunikaci6 megUjulasanak es a
kollektfv akaratnyilvanlwnak a lehet6sege. Hianyzik az a dinamikus nemzetl'°lirika,
amely tls51hangban az emberek be1s6 igenyeivel, nemcsak a nemzeri megujulas, ha-
nom a kis kazassegek szingen is a kibontakoz6 mozgalmak aJapjaul szolgalhatnak.
Meggyoz6desem. bogy esak az a politikai strategia lehet hatekony, amely szaldt a ma-

raar melank6lia s16ha51nalataval. Szaldt azzal a nyelvi kommunikaci6val. amely nom a
~~~~~~~~~~':'r::i~1 val6 azonosulasra, haRem az emberek erzelmi es gondolari elsan-

jelenrol,javorol sz61va a hlrek csak a partokr61, a gazdasagr61 s16lnak. A tarsa-
dalom politikai es gazdasagi reformja azonban anmagaban veve nom eleg. Elengedhe-
tetlen a lelek reformla. Minden atalakulas, mindeR javore iranyul6 program, gazdasa-
gi tOrekves emberi blztosltekoka~ lelki garanciat kavete!. E nelkul megbukik a legzse-
niaJisabb elkepzeles is.

Hadd liivatkozzam ezzel kapcsolathan Szolzsenyicinre, aki 51erint a tarsadalmi
berendezkedes tulajdonkeppen ma..odlagos a lelkiekhez, az emberi kapcsolatok legko-
rehez kepest. "Ha az emberek embersegesek. elfogadhat6 mindeR tisztesseges poltikai
rendszer, ba viswnt az emberek gonoszak es an16k, a legfejlettebb demokracia is elvi-
selheteden" - mondja. Es val6snm11eg igaza van, mort az igazsagerzetet, becsilletet, se-
glt6keszseget,j6biszemtlseget nom lehetjogszabalyokkal katelezove tenni.

A magyarsag uj eletre lobbanwahoz uj lelkUletre van 51ukseg. Dj 51ellemi reteg
felemelesere, amely fogekony a magyar sorskerdesek irant. Ennek az dj vezet6 reteg-
nek a hianyat Nemeth Laszla mar ilibb mint fel evszazaddal ezelott 51ava tette. anal
es jogpl, hiszen a tOrtCnelem 6t igazolta, aki a wrtenelmi felresiklasokat a magyar ve-
zet6 reteg felhlgulasaban, ellenerdekeltsel(Cvel magyarazta. A "csaszarhtlve" hfgult f6-
nemesseggel, es a "ldvUlr61 rank oktrojaft vagy belolilnk kitenyesnett termesretelle-
nes" vezet6kkel (Nemeth Uszl6 A magyar veleta reteg, 1940.).

Maig sem oldOdott meg ez a kerdes. Autentikus szellemi vezet6 reteg nelkill a
Rep celtaliinul sodrOdik az esemenyenel, s nom kepes cselekvo akaratta1 szembesze-
gUlni masok akarataval es ilirekveseive!. A magyar nemzetjavoje szempongabal elemi
erdek a nernzetellenes szellemi-politikai vezet6 rCteg lecserelese, es egy uj felemelese -
somm:lzhamank fejteget6seink eredmenyet. Ha ez ilyen egy51ertllenne.
NEMZETSTRA TEGIAI KETEL YEK

Egyes elkepzelesek szerint a javo teTVezesenek uga-madja az, bogy a legrater-
mettebb embereknek, az embenseg szellemi elitjenek ki kell dolgoznia - .os a ilimege-
ket megmozgatva - tervszertlen mel'; kell val6sltania~ uj viligeszmenyt, amelynek
k6sztOnhet6en az emberek a jelenlegmel sokkal holdo ban, gazda£3bban, harmoni-
kusabban elhetnek egyiltt egymassal es a termeszett . Ennek mint:\jara kellene elk.:-
51Ulniea hianyolt magyar nemzetstrategianak is.

De vajon mennYlTe eletkepes ez az~ondOIaS, .osmllkOdatt-e ez a modell valaha
is? Az elkepzelessel s7.emben felinerillo a yak wbbrettlek. Vajon kiloes milyen jog-
dIReR fogalmazzak meg a nagy ceIokat a r a vilig, akar sztlkebb nernzeri kazasseguk
szamara? Azt3n szamlwba kell venni a kaztls celo\i szolgalataba aJUthata eszkazaket es
forrasigenyeket, ami miatt ismet haJca lebet kapni.

Az igazi bajok azonban mindeR viIagmegvalt6 tervvel ott kezd.6dnek, bogy az eI-
kepzelesek megvalaslwahoz felre kell aJUtani awka~ akik a valtoz:\shan ellenerdekel-
tek. Ki valogatja szet a ja es a rOS51embereket, az igaz es a bamis magyarokat? S anan,
ha lti is srurunk nehany akadekoskoda~ nom eleg 6t felretenni, mort magatte, mind
elerhetetlenebb tavolsaRban, mas nagyobb hatalmassagok allnak. S ez magyaran s16lva
aztjelenti, bogy a kisebbsegi kerdes rendezesehez is kormanyokat kellene felrealUtani
es a monopolkapitalizmus liatalmassagait kellene jobb beIawra blmi. .

Tovabba az uj eszmek megvalaslwahoz uj emberek kellenek. Uj embereket 100-
vacsolni a regiekbor viswnt eddig nehezebb feladatnak bizonyul~ mint Cabalvaskarikat
csinalni. Meg aztan az uj emberek semjelentenek semmire garanciat. Gyakran meg-
esik, bogy ha hatalomra kerUlnek, awnmad kiutkOzik rajtuk gyarla emberi termesze-
tilk.

AY.VJ EVEZREDSTRATEGlAJA

Nem sorolom tovabb aggalyaimat, amelyek egyebkent sem ingattak meg
abhOR a hitemben, bogy egy magas ertCktl szellemi \iwtura megteremtese a ve~-
ceI. Nem lehet k6tseges, bogy ennek a m.agas ettekll kultiiranak a mel\"'remtese-
hez atfoga nemzeti cselekvesi P~ mra van sziiksegUnk. E cselekvesl program-
nak nemesak az orszag csonwa t kell szem elott tartania, haRem azt IS,ho a
nem7.et lelke is csonka, ezert a n a megUjhodasban az iskolai .osvallasi nev~es
mdl"tt helyet kell kapjon a lelki eletvezetesre vola neveles is.

[swnyatos szellemi kamyezetszennyezes megy vegbe, ami ell en els6sorban
a szellemi munka nagyobb mel!i>ecsUleseyel vedekezhetunk. MeggyozOdesem,
bogy a magyarsal!i>an van meg eJegend6 ihlet, mozgaslt6 er6 ahhoz, bogy a szel-
lenu alkata megvilltozzek, s lesz olyan szellemi-iranylt6 retege, amely ja dantesei-
vel meg tudja el6zni a bajt, s az eddigi kudarcokat, a hibakat, a bukasokat nem-
esak dviselhetove tudja tenni szamunkra, haRem a nemzetjavara tudja ford!tani.
Mert csak rajtunk all, bogy mindeR akadalyt, megalaztatast, bajt ugy fogadjunk
el,.bogy annak foRtes ertelme -uzenete -van eletunk folytawa szempongab61,
azalur, bogy alkalmat szolgaltatnak danteseink ujragondolasara, kapcsolataink
atalakltasara, a celok, az eszkazak es a tarsak megv:llogatasara.

Dr. H6m sander
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(Elhangzott a Magyarok V. Vilagkongn:sszusan, a strategiai mUDkabizott-
sal!' illesen. 2000. maius 22-6n BudaDesten. a Hunl!'aria Hotel Nal!'Vtermeben.)
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