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HODI Sandor, az adai

egeszseghaz es a Po-
tisje pszlchologusa:

- A legidealisabb sze-
relmi hazassagoK sem
mentesek a konfliktusok-
tal. Ha magoly t6keletes
IS a parvalasztas, maga
az egyOtteles 6hatatlanul
nezetelleresekhez, sur-
lodasokhoz, 6sszetuze-
sekhez vezet. Mi sem
termeszetesebb tehat
annat; hogy a t6rtenelem
folyaman egymas melle
sodr6dott nepek id6n-
Kent konfliktusba keve-
rednek.

Psziehol6giai szempontb61 nines konfliktusmentes elet.
(gy nem a konfliktusokt61 kell felnOnk, hanem azok megol-
dasara felkeszOlnOnk. Ez a j6 Mzassagok es tart6s kap-
esotatok titka. A nepek egyOttelesevel sines ez maskent.
Tudomasul kell vennOnk a gazdasagi, .tarsadalmi-k6zeleti
es politikai jogegyenl6seg hlanyabal fakadnak, s lemye-
gOk szerint az altalanos gazdasagi j61et es jogegyenl6seg
megteremtese iranyaba mutatnak. Ott, shot az allalanos
gazdasagi j61ettel parosul6 jogellyenl6seget elertek, nem
varhat6 a nemzetek k6z6tt tartas feszOllseg.

A nemzeti etv klelezese, a nemzetl erzesek fellzz8sa,
az a faits tOrelmetlensag es agresszivitas, amit e teren ma
tapasztalhatunk, a rossz hazass8gokra emlekeztet legin-
kabb, amelyekben az indulatok megfosztjak a hazastarsa-
kat a targyllagos beszed lehet6seget61, s ami meg na-
gyobb baj: helyzetOk realis szambavetelet61.

A betegseg forrasat en abban latom, hogy egy ostoba
demag6gia miatt a nemzeti erdekellentetek nem kerOlhet-
tek sokaig felszinre: a nemzet felettinek veil elvek, identi-
taskateg6riak er6szakos felkinalasa es propagalasa a
nemzeti kerdes folyamatos megoldasanak az akadalyava
vall. Medd6 eszmek elleneben lebecsOltOk a nemzeti er-
zes k6z6ssegi homogenizal6, es emberi sorsformal6 ere-
jet. Most aztan, mintegy ellenreakei6kent, az ember tarsa-
dalmi esoportlojalitasai k6zOl a nemzet valt a legf6bb
k6vetelmennye, a naeionalistak elvileg, etikailag, politikai-
lag minden egyebb esoportlojalitast ennek - valamety
nemzethez val6 tartozasnak - kivannak alarendelni. Pedig
az emberek tartalmasabb, szabadabb, gazdagabb es bol-
dogabb eletenek eleresehez nem eleg a "nemzet felemel-
kedese", a "nemzetallam meger6sOdese". Hiszen az 131-
lam, ne feledjOk, nem a szabadsag vagett, hanem a sza-
badsag korlatozasa vagett letezik.

Hogy hot a kiut? Tudatositani kellene a nemzeti erzes es
a nemzeti homogenizal6das abszolutizalasara iranyul6 t6-
rekvesekben a szociol6giai, politikai, gazdasagi, s nem
utols6sorban a tarsadalmi-telektani mozgat6rug6kat. Es
ami nem kevesbe fontos: 6vakodnunk kellene all6l, hogy
adminisztratlv eszk6z6kkel barmily szempontb61 is "maga-
sabb rendu" csoportlojalitasra kenyszeritsOk az embere-
kat, hatterbe szoritva az emberelet egyeb dimenzi6it, er-
dekszferait es tarsulasi formal!.
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