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G E KE L E N 5

Nemzetesertek

Dr, Hod; Sandor

Eretnek gondolatok a magyarsag lelkiileterol*

N
<,m IlIdom,

.

men

.

nyire illeszkedikel6adasom a lanacskozas lema_

.

jaha -Eszletikai ertek - etikai ertek: nemzeti irodalmllnk es

kultimink kisebbsegi k6riilmenyek k6z6tt, Talan nom is mertem
volna ellog,tdni a meglisztel6 lelkerest, ha ninesbenneaza ha-
loril6 megjegyzi's, bogy a tanaeskozas szervez6i nem irodalom-

"-,,'ene'; b<,v.:imolokat,hanent helyzetenekel6, kiitlkeres6 allasloglalaso-
kat kernel, amelyek az oklat:isitb')' cs amedia szamara is atletadaak lehet-
nck Nc'm hiztOs, hob'Yi>tletado lesz az, :lIni, mondani kiv.inok, az ertek sze-

rep'" azJHthan kisebbsegi kultilr:ink es nemzeli kazassegimk jav6je szem-
pon~:ibol kardinalis lontoss:igli kerdesnek latom, elect a rendelkezesem-

le :ilhi id6bcn sz!vesen kilejlem erre vonatkoza velemenyemet.

A halilon ltili nt:tb'Yalsaga XIX. szazadbeli Jelki alkat",1 elle vegiga XX.
szazadol, esjuszerevel euel a lelki alkattallepett be a XXI. szazadba. En-

nek a tarsadalomleleklani megkeseltsegnek a Jegfobb oka az, hob')'azeI-
c"tlolt terilletekre kerult magyar kisebbseg gyakorlatilag nemzeti ertelmi-
seg nClkulmaradt, a paraszcs:igcs a kiJZeposzlilypedig annan erejeb6J nom
volt kepes a magyal intCzmenyek - onallu magyal iskolak, egyetem, sajtu,
ti've sIb. - bi:inyabal lakada szellemi art alhidalni, A kozasseget integrala,
a u,'mzel v:ilIahi"inak ertelmet es cCltado szellemiseg es lelkiseg hianya mi-
:1It a halaron !tHi nlilh')'ars:ig ma s<,mleli helyet, t:ivlatnelkillinek la~ajav6-
jet. (Ez a szellemi-Ielki allapol, mas oknkbul kilolyalag, tulajdonkeppen a
""mzet egeszere vonalkoztalhalu, de hadd slOrilkozzunk in csak a magunk
gondj:ila.)

A politikai sd'l'ir:igok ellenere, amelyek razsaszinure szerelnek leste-

ni az <'gel IOlottiink, a maho'ar kisebbsegek valasagos helyzele keLlegbeej-

IIien lesi!jl". A dehidCkin"'h')'ilrs;'gSI.ellemi-kulturaliselele petdaul a hal-
lTIadik evell'ed ekjen h')'annatositoll :illapotokat liikraz: a kawklatasbal,

!:ijekozt:u:ishul, p.,iitibhi,l, "z imCzmenyekh6\ leljes egc'sz"ben hianyzik

" ker"".leny i'nekrend cs a Il"'h')'al vellemi-
,,'g. Idegen erdekek, sz:imli'kok, lalekve-

sek h""isa alan :illnak p,inj"ink, imCzmenye-
mk, amelyek nem kepesek ncmzeli kuzosse-

giink amemikus erdekeil megjeleniteni cs
kepsiselni sem a liJhhsegi nep, sem az anya-

UIS,ag, sem Nyug:It fele.

Amig a XIX. sz:iz.adh,,1 r:ink maradt

[(,lkI<'"b"n elevenen i-Inek a mtilt hagyoma-

npi, szdlemi es polilikai deli'mkbol teljes

egi'szeben hi:inyzik a korszen; nemzettu-
dat, amely a nuiltal eS/m)1 illdoen cligazi-
I:isul szolgalhaUta sz.;imunkra. A korszeru

m'nu.cttudal hi:inya m;"1I a ko,sellen elel-
la['aszlalalb,,1 sz:irmaz.a lesziiltseg Item ke-

pes fcloldudni kit7.i>sesclekl'esi plogramok-

ban, hanem cIestrukliv erave valik, amely a

nepesseg ata,;,i"ilad,i"it es lelmomoluda-

s:il vonja m"ga"ll. Ub')'alli,kkor az egyeni
lelki be,ih')'alOttsag hianya, a sehova sem tar-

tazas erlCSe a slemelyiseg szin~en nebezen

elvisdhel6 mm. kim:rzettel jar, amcly "ilyos

Ielki k:irosod,isban, imkarositu es onpuszli-

'" magat:ln:ishan itlt lolm,it,
Az elmitlt e\1izedekhen n,!vekva mertek-

ben puszlult, szegenyedctt, i"egedctt essza- Antal Andreis: Kazalisvar (1995)
r"dott szel a nag)"ilagban Vajdasag magyar

lakos"iga. Ennek a 10lyamaUtak a lekezesere, megallilisara es visszalordi-

"i"ira nem '"nent semmi az egvilagon, s lel6, hob')' mindaddig nom is tar-

lenik, amig veget nem er a szellemi-kultur:ilis elnyomas, a magyar szelle-

miseg, a kcreszleny enekrend cs a nemzettudat madszeres hatterbe slOri-

zeti tudallal, nemleli lelkiilelr61ma mar an"kro-

nizmusbeszetni.Mondjakeztawl, akikmegprlt-
baljak az emboli nemzedekek soranak tarekvese-
il asszeroppantani, akik i~ detvezerl6 ertekeket
hirdelve, mint valami nyajal, szeremek az embe-
relet sajat slOlgalalllkba allitani.

Ne keliilgessuk tovabb a forte kasat: lerjiink
ra a bennimket eldekl61enyegi keldesre. Kep,;-
sel." valamilycn ertekel a nemzel, a nemzeti esz-
me? Nem ilgy altalaban, immanens motion, ha-
Item konkretan, ill es most, a mi kisebbsegi kul-
ttirankban, mindennapi etetiinkben, politikai es
galdasagi tarekveseinkben?

A valas, aligha lehel kec"'ges, Nem kepvisel,
Esezl a gyakorlali elel, sajnos, szamtalan peldaval
igalOlja,

A nemzet slOlgalalabal nom lehet megeini.
Aki a nemzet ilgyet slOlgalja, az nemesak szegeny
oldag marad halalaig, hanem raad;;,ul ellenseges
legkarveszikarill,s le ken mondaniaa sikerr61,
a karrierrol, a magas tarsadalmi lisztsegekr61,EI-
lenben - kulanos fiutorakenl az Cletnek - a nem-

zed ertekek tagadasaval, a nemzeli kozasseg bom-
laszlisaval,a nemzellalsak bearulasavalbeloly;;,os
partfogukhoz,jelem6s anyagi limogat:ishoz,ja al-
lasokhoz leheljlllni. A nemzeli erdekek c1alul:i-
sa es kiarllsit:isa,ajelenl6s szemelyisegekmeghur-
colasa es bes;;rozasa pedig slime teljes garaneiat
jelem a lenyes karrierhel, a politikai sikerhez es
az anyagdag gondtalan <'Ielhez.

lasa.

Ai dszakilott nemzelreszek gondjai-bajai lobble!t;ek. AI,alaban a ki.
sehbsegi jogok cs " uydsi ch')'enjogusag hianyat szokluk slava lenni, holott

a lcgSlilyo.S:lbb problCm:iink nom is ann)ira jogi, minI amennyire szellemi
cs men!:ilis lermeszeuiek. A nemzet; lellcl kapesolalos altalanos enekza-
Vat a legn"h')'obb b:!j, "mdy lehelellenne leszi az egyuttes gondolkodaSl es

esdekves< sz:imllnkr:r. Ez "z ertekzavar reszben a kisebbsegekjoglosztott

hdyzelescl, politikai es gazdasagi kiszolgaltatottsagaval fiigg assze, leszben

eho' saj:ilos I'ilagjelcnseg kt!vetkcz.menye.

lIeszClhelimk m;" demokraei:iral, az atalaklllasral amennyit esak aka-

fllIlk, lIlindadrlig,amig a kisebbsegekpolilikai,gazdasagi, kullur.ilis es nyel-
I; egyenl6se~e nelllzelkazi garanciak helyett fires szulamokon nyugszik, nom

drh:ll,) a ncmzelreszek szellellli tijjaszitlelese, anyag; eskullUralisfelemel-
kedese. Ennek az eh')'enl6segnek a kihaleolasa azonban jelent6s mertek-
bt'n eppen a mah')'arszellemiseg eros6clCsenek, ha ugy tetszik: a nemzeti
,'nekek [elismeresi",ek a higgvenye, amely nelkiiJ meg sem fogalmazudhal

kisebbSl'gi k,!zossegi'lIlk ig-",j erdeke, lel sent meriilhet a helyzet megval-
rnztat;i"inak tenrJeges igen)'e. A huszonkeltes csapdaja ez is,mint mindeD,
ami eh')';tranl lilggyenye az ember szemelyisegenek es larsadalmi karulme-
nveinek.

A helvzelet neheziti, bogy a nemzeli eflekzavar al",lanos ,;Iagjelenseg.

A liber;ilis eszmek terjedesel'eI gyakran hallani olyan velemenyeket, bogy
" nemzt'!i liol idejel mtiha, a nepek i'gyis meg lognak sztinni, eZert nem-

A nemzeli erteket iIIel6en. tehat paradoxje-
lenseggel allunk slemben.jazan esszelall gondol-
hama az ember, hogy a nemzel legkiv.ilabbjailave-

zi mindig legnagyobb megbeesules. A legraler-

meltebbek kaziil keriilnek ki a magas beoszt:isi, ve-

zet6k, a legnagyobb szemelyisegek lormaljak, ala-

ki~ak nemzeliik sorsat a kazassegegyetefl6es
lettekre kesz rokonszenvet61kiserve. Ennek alOn-

ban pom lordilot~a a helytel. Mint'l kevesebbre

taksalja valaki nemzetet, minel tabbel art noli, an-

nil tabbre ,;szi. A legratermettebbek er6leszite-

sei nemesak bogy nom talalkoznak egyetert6 lar-

sadalmi rokonszenvvel, nemesak bogy nem lamo-

ga~a 6ket a lameg, hanem altalaban meghureol-
jak 6kel, yermni,ha[;ilt halnak, va,')' kenyszerp,ilya-

kIln vesztegelik el e!etuket.

Allalanos szabalykenl kimondhato, bogy a

nemzeti ertekzavar kavelkezteben a piramis leg-

aljan helyezkednek el a nemlel napszamosai, mig

a piramis csticsan vanDal a sirasai. Csekely vigasz,
bogy a tomegember ilelokepessege mas vonatko-

zasban sem sokkal sikeresebb, igy peldaul nem
mindig kepes helyesen megitelni helyzelel, nom

ismeri rei a lenyegel6 veszely', nines lisztaban cse-

lekvesi esClyeivel, a rendelkezesere alia eszkbzok-

kel, gyakran annan erejevcl som.

(h'/yta!", a 10. o/da/on)
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Eretnek gondolatok a magyarsag lelkiileter61*

(Folylalas a 7. oldalrol)

Mindezt figyelembe veve, aligha lehet fennakadnunk
alOn, hogy sokkal alacsonyabb arfolyama van a nemzetepi-
tesnek, mint a besugasnak es az arulasnak. A helyzet talan
annyivaJ rosszabb nalunk, hogy ezt az arfolyamkillonbseget
az elnyomo apparatUs megprobalja a maga javara forditani.
Killonfele propagandaval es kedvezmenyekkel igyekszik m~
nel tobb kisebbsegit megvasarolni, elOrt szinte a csodaval ha-
raros, hogy nyolcvan ev uran meg mindig SlOpszarnmal el-
nek magyar emberek az elcsatolt terilleteken. Ez a korill-
meny valosziniileg azzal magyarazhato, hogy a magyarfalo
politikusok lelekben nem igazi szerbek, romanok vagy szlo-
vakok, hanem skotok. Erre utal az is, hogy Item kimelik sa-
jar nepilket sem, ha. a zsebilkrol van szo.

Az emberek megtevesztesenek sokiele alallomos mod-
szere kozill az egyik ketsegklvill a nemzeti ertekzavar. A
kollektiv tudat es lelkillet megzavarasaval a szenvedelyek epp-
oly magasra szlthatoak, mint amilyen mely apatiaba silly-
lyeszthetok. Egyik esetben sem a nemzeti lettel van baj, ha-
nem a nemzeti ertekekkel, amelyek aIdozatul esnek a t6meg-
manipulacionak.

Azzal, hogymit hozajovo, hogymi lesz a killonbozo ne-.
pek, fajok, nyelvek, kulturak sorsa nehany evszazad mulva,
Item erdemes foglalkoznunk. Fokent Item szerencses ele-
tilnkkel effele vlziokhoz igazodni. Lehetseges, hogy a nem-
zetek egyszer maid eltiinnek, egyelore azonban ugy all a hel)'"
ze~ hogyazokra a szemelyekre,akik gyengen..fntegralodnak
szeHemi, nyelvi, kulturalis kozossegilkbe, szazrele mentalis
veszely leselkedik, a depressziotolaz ongyilkossagig, az an-
tislOcialis viselkedestol az elmebajig, Persze masok elete is
keresztbe torhe~ de bilOnyitot~ hogy a rarsadalomban gyen-
gen integralodott szemelyekb61 kerillt ki a legveszelyeztetet-
tebb reteg. Vonatkozik ez a kozosSegekre is.A tirsadalmi de-
zintegraciolejtore viszminden kozosSege~ s eselytelenne te-
sri a nepek kilzdelmeben. Mar az osember is tudta, hogy osz-

szefogas nelkill Item lehet egy medvet sem elejteni. A ma
embere viszont azzalaItatja maga~ hogy egyedill is kepes ma-
mutra vadaszni.. .

Az emberi egyUtreles rendjenek megteremteseben es
megorzeseben a nemzeti let Cantos szerepetjatszik. Ennek
eHenere a nemzetnek mint erteknek, sajnos, nem vagyunk
elegge mdaraban. Pedig a sikeres ele~ ahogyan az osember
koraban, ma sem a reszekre osztodas~ hanem az osszefogast

koveteli meg. Nemzeti ertekeket vedo kultura, gazdasagi
szemlelet es politika nelkiil keptelenek leszilnk erdekeink
megvedesere, a megmaradasra es a felemelkedesre.

. Elhangzott a Nern::.etikuUjirank es irodalmunk kisebbsigi

kiiriilminzekkozottelnevezisu,Szabadkan megtarlotttanac.ikoui-
son

Petkesjo%SefAgO..ia(1995)


