Beszelgetes H6di Sandorral:

Eselyek es remenyek Trianon
meghaladasara
- Az uj magym' paradigma gondolatkoreven megrendezesre kerult elsa tanaeskozason, Kolozsvaron 1994ben, az On altal tartott

korreferatum

az onallosagra

rekva magyar nemzeh-eszek egyuttmuKodesenek

to-

gondo-

hogy Magyaror-

Tfz polgar is megvalaszthat

egy szerb parlamenti
kepvise16t. Akkor miert kellene magyar reszro1, kisebbsegi helyzetben egy ilyen 6nganesolo elvarast

megfogalmazni? Jol at kell tehcit ezt gondolni elme-

letileg. Emellett azt hiszem, hogy a pillanat gem

latara epul. ]avaslatai

koze tartozott,

szag jelenlegi hatarain
a maguk hatdron tuli

tul eta nemzetreszek allltsak feZ
parlamentjeit,
es az ily modon

megfele16jelenleg egy belso valasztaslebonyolltasahoz es egy kisebbsegi magyar parlament felallitasa-

nagysagrenddel megnovekedett legitimaeios hatter birtoka'ban probdljanak egy egyseges magyar nemzetpolitikai
strategiat kialakltani. Minden jel arra utal, hogy ezen

hoz a Vajdasagban. De ez nem azt jelenti, hogy tavlatilag nem ez az elkepzeles, nem ez a eel.

kepviseleti szervek zetrejottenek elmaradasa a vajdasagi
magyarsag eseteven nem elsasorban a tObbsegi nemzet ellenallasan multo Kirdesem tehat, hogy On szerint mi az
aka, hogy a detvide1ci magyarsag nem mutatkozott
en foge1conynak e gonaDIal i1-ant?

kella-

- A folyamatok - ezt hatarozottan allfthatom tovabbra is ebbe az iranyba mutatnak, de tigy latszik, meg hosszti az tit e lepes t6rh~nelmi sziiksegszenisegenek felismereset61 a gyakorla1i megvalosulasig. A vajdasagi magyarsag az 6nszervezodesben nem jutott el addig a szintig, hogy meg tudna
birkozni egy belso valasztas lebonyolitasanak feladataval. Ennek tObb aka is van. Az egyik az, hogy
6ssze kellene allftani a valasztok listajat. Ez gem egy
egyszeni feladat, mar esak azert gem, mert a~ 198990-ben megindult atalakulasi folyamat megtorpant,
sot egy kemeny visszarendezodes megy vegbe. A
magyarsag ilyen el'telemben elbizonytalanodott, es nagyon sokan koelaizatosnak tartjak, hogy magyarkent a
magym- erdekek vedelmeven konfrontalodjanak a tobbsegi neppeI. Elkepzelheto tehcit, hogy a szoba j6vo, magyar nemzetisegiiket egyebkent vallalo valasztopolgarok szamottevo resze nem k{vannafolkeri1lnia
valasztok listdjara.
Masfel61 meg nem kristalyosodott ki, hogy a belso
valasztas milyen szabcilyok menten menjen vegbe.

Nemregiben olvastam a karpataljai magyarsag elo-

tetjeszteset.A tervezetiikbenaz all,hogy a valasztopolgarok SO%-anakplusz 1 fonek kell reszt vennie a
valasztason ahhoz, hogy az ervenyes legyen. Egy
ilyen modellt a Vajdasagban keptelensegnek tart-

nek, a megfetemlItettseg legkorevena reszvetel hidnyamiaft konnyen kudarcba fulladhat a vallalkozas. Arrol nem
is szolva, hogy az ervenyben levo jugoszlav valasztasi tOrveny olyan, hogy a masodik forduloban a valasztaservenyes a reszveteli aranyoktol fiiggetleniil.
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- Az aktualpolitikai problimak megoldhatok, az elmeleti-gyakorlati akadalyok lekuzdhetOk,ha van e1Tenezve
politikai akarat, A tit ugyanis oriasi, hiszen egy ilyen
pm'lament eldontene vegre a vajdasagi magyarsag kef
legfontosabb politikai szervezete kozotti legitimacios,
politikai esegyev vitdkat, esha ez a kef sze1'7.Jezet
egy vajdasagi magym-parlamentben feZtudna oldani az egymds
kozotti ellenteteket, akkor nyilvan hate1conyabbantudna
follep1Ji a tobbsegi nyomassal szemben is.

- Valoban ez lenne a politikai esatarozasok igazi,
kreatfv feloldasa, egy kisebbsegi parlament. Megjegyzem, a ket ~zervezet k6z6tt - fiiggetleniil a sajtohcibortitoles minden egyebt61- azert az alapveto

kerdesekben,tehcit a magyar autonomia kirdeseven
nines linyegi kulonbseg.Tehcitahogy ez leesapodik
a k6zvelemenyben, hogy mi ilyen kibekfthetetlenek vagyunk, az egy torz kep. Elkepzelheto az is,
hogy a ket szervezeten beliil, es a ket szervezet k6z6tt is vegbemegy egy olyan folyamat, amely lehetove teszi autonomiaiigyben az egyseges fellepest.
Termeszetesen a majdani konszenzusnak talan legmegfelelObb elso Iepese lenne egy kisebbsegi parlament letrehozatala. Elkepzelhet6 viszont, hogy 1-2
even beliil erre nem keriil Bar,s ha a Jugoszlaviaban
a kisebbsegi kerdes rendezese netan napirendre kerill, akkor nekiink gyorsan es hatarozottan kell a
magyarsag megoldatlan probIemait is napirendre
tuzni, es valamilyen altalunk javasolt megoldast keresni. A belso 6nepftkezessel parhuzamosan indokolt lenne meg a targyalt kepviseleti szerv letrej6tte elott k6z6s cselekvesi programot letrehozni, az
egyseges fellepesnek valamifele k6z6s elvi alapjat
megteremteni.i Itt van peldaul a kelet-szlavoniai
szerbek vagy a koszovoi albanok nyitott helyzetenek kerdese, es fiiggetleniil attol, hogy e pillanatban a ket politikai szervezet szemben cill-e egymassal, en azt hiszem, hogy egy ilyen d6nto helyzetben,
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ha a kisebbseg~ kerdes napirendre keriil, akkor
ugyanolyan jogokat, ugyanolyan elbfnihist kerve
magunknak, mint amit a kelet-szlav6niai szerbek
a maguk reszere, megoldhat6va valna a magyar
partok kozotti konszenzus.
- A kelet-szlavoniai szerbek autonomiatorekvesei hatarozottsagukat, a megcelzott, atvallalando allami szuverenitt1sresznagysagat, sa letrehozando sajat intezmenyek jogi koriilbdstyazottsagat tekintve modellkent szolgalhatnanak minden elszakitott magyar nemzetresz
szamara.
- Ketsegteleniil. A nagyvilagnak felkfnalt koncepci6 szerint a szerb teriiletnek sajat kepviselohciza es kormanya lenne, a specialis statusz pedig kiterjedne a regionalis allampolgarsagra es utIevelhez va16 jogra, tovabbci sajat penzegysegre, a
cfmerre es zasz16ra va16 jogra, valamint a gazdasagi ona1l6sagra. Ezenkfviil a teriiletet tart6san demilitarizalnak. A szlav6niai szerbek elkepzelese szerint az auton6mia kepviselohazanak
lehetosege
lenne az adott teriiletre ervenyes tOrvenyeket hozni, am a horvat elnoknek joga lenne megvet6zni
ezeket a hatarozatokat, ha a szerb teriileti parlament tUlIepne hataskoret. A valasztasokt6l fiiggetlentil a szerb teriilet erdekeit a horvat Szaborban kiiIon kepviselojiik vedene. Ugyanakkor a teriileti
kepviselohcizban a horvat kormanynak lenne egy
kiilon kepviseloje. A kelet-szlavoniai szerbek alig vannak masfe1szazezren az zijonnan betelepiilt tomegekkel
egyiitt, s megis vaskosabb autonomiatervezettel rukkoltak el6',mint amir67a hatt1mn tzili magyarsag valaha almodni me1't.Ez a kiilonbseg a kef nep mentalitdsa kozott.
Az elcsatolt teriileteken e16',egyiittveve tobbmillios nagysagrendu magyarsag ugyanis azon tetovdzik, milyen
szemmel neznek majd I'da vildgban, ha a nyiszlett kis autonomiate,'vezeteivel eloall. A kelet-szlavoniai szerbek
inditvdnyarol esa minimalizdlt, kilzigozott magyar autonomiatervezetekr67nem lehet egy napon beszelni. Pedig
hat az "eur6pai mercek", amikre a szerbek hivatkoznak, szamunkra is hivatkozasi alapul szolgalhatnak. Es akkor meg nem beszeltiink a koszov6i
albcinokr6l, akik a rendori es katonai megszallas ellene re az onrendelkezesi jogra hivatkozva bna1l6 allamisagot kbvetelnek maguknak, egyre csak azt
hajtogatva, hogy ~,Soha tbbbe Szerbla". I1yen igenyek mellett, bcirhogyan alakuljanak a dolgok, az
albcinok szemet gem lehet kiszurni akarmivel. A kelet-szlav6niai pelda val6ban azt bizonyftja, hogy az
bnsorvaszt6 magyar politika helyett volna mit tanul.
ni masokt61.
- A tavaly nyamn lezajlott Magyamk VildgtaldIkozojanak egyik kozponti kerdese volt a magyar nemzettudat
l't!kcmstmkci6ja. On sze/'int elkepzelheto egy olyan fejlodesvonal, amire ma,' volt a magyar t(j,Nnelemben pelda,
hogy a hatdmn tUli magyarsag a tobbsegi nemzet folyamaiDs tamaddsa dltal eletben tm'tott nemzettudata lenne

az, amely hozzasegitene a magyarorszagi nemzetresz
nemzettudatdnak az ujjde1esztesehez?
- Paradox helyzet, hogy a hataron tuli magyarsag

koreben a nemzettudat minden romlasa ellenere
olykor egeszsegesebbnek tunik, mint az anyaorszagban. Tokes Lasz16piispbk ur is tbbbszor utalt
erre, joggal. Mindazonaltal en ugy gondolom, hogy
itt egy uj nemzeteszmeny megfogalmazasanal vagy
egy uj nemzettudat kialakftasanal alares kutat6munkat, terepmunkat kell vegezni. Tudniillik mas,
boldogabb tajakon e16nepekkel ellentetben a magyarsag nines abban a helyzetben - kiilbnbskeppen a hataron tUl-, hogy a nemzeti identitas vagy
nemzeti hovatartozas vallalasa mindenkinek ma-

ganiigye lenne. ]elenleg- es ez ajelenlegmar hdmmnegyed evszdzada tart - a magyarsag vallaldsa, a magyar
nemzethez valo tartozasnak szamos negatlv kovetkezmenye volt es van. Tehcitha olyan koriilmenyek kbzbtt el
a magyarsag, hogy a magyarsag vallalasa szamara a
mindennapi eletben nyilvanva16 hcitranykent jelentkezik, akkor nyilvanva16 az is, hogy az uj nemzetesz;meny es az uj nemzeti identitas megfogalmazasanal egyiittesen es minden erovel azon kell lenniink, hogy megsziintessiik azokat a koriilmenyeket, amelyek ily m6don megnyomontjak a magyarsagot es a magyarsagtudatot. Tehcit konkretan
a mi strategianknak tartalmaznia kell a magyarsag
szamara a tuIelesi lehet6seget, a magyarsag szabad, koCkazatmentes vallalasat. Sot ne hatranyt jelentsen a magyar nemzeti kozosseghez va16 tartozas, hanem elonyt, melt a mar asszimila16d6 vagy
mar Wig asszimilalt embereknek is j6 resze viszszaintegralhat6 lehet a magyarsagba, ha a magyarsag a jovo szempontjab6l a boldogulas utjat jelenti,
es nem a remenytelenseget, nem a felelmet, nem a
szorongast, nem a tavlattalansagot., Ezt a tavlattalansagot illetve ennek az okait kell megsziintetni.

- Viszont ez egy olyan program, amely elkepzelhetetZen az anyaorszag hathatos tdmogatdsa neIkiil.

- Sot en azt mondom, hogy itt nem is lehetkiilon
venni az anyaorszagot es a hataron tuli magyarsagot.
Onmagaban viszont tul kellene lepniink ezen, hogy mi
allandoan elfogadjuk ezt a toredezettseget, es ennek szel-

lemeoen gondolkodunk, cseleksziink. Ha a tOrtenelmi
koriilmenyek ilyen kegyetIen helyzetbe sodortak a
magyarsagot, nekiink az a feladatunk, hogy egyseges
nemzetben gondolkodjunk es a nemzet erdekeit nezziik, a nemzet megmaradasa erdekeben !aradozzunk. A partosodas mikentje gem Magyarorszagon
bellil, gem a hatarokon kfviil nem volt igazan szereneges, nem is igazan mutat a megoldas iranyaba. Lehetseges, hogy at kellene gondolni a politikai
erdekkepviseletet
es a nemzet ujjaalakulasanak,
megujulasanak a folyamatat. Ebbe a partok mellett
mindenkeppen be kellene kapesolni a szelesebb tarsadalmi mozgasokat es a civil szervezeteket is. Mert
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ez a jelenlegi felalhis

- es ezt tiikrozikmagyarbel-

de szemelyi allomanyaban is. Es most, jo fel evvel
az oszi tisztujito kozgyules utan, aki benne el a folyamatban, az latja, bogy nagyon is pluralis a VJlagszOvetseg, es a reszletek nyiltan vagy rejtettebb formaban felszlnre hozzak epp azt a tt;bb9z61amusagot
es azt az erdek- es ertekpluralizmust, ami jel1emzi
a Vilagszovetseget. Teny, hogy az MVSZ otthont

politikai esatarozasok, s a hataron hili termeketlen
politikai esortekis - marregennema magyarnemzet erosodeset szolgaljak, hanem annak egyfajta elverezteteset eredmenyezik.
- Elkepzelheto ez a program ugy, hogy a Magyarok
Vildgszavetsege elismerve a kollektivtagsdgot,
egyfajta
keretet biztosftana a civil szervezodeseknek - ezt alapszabdlyi szinten is megjelenitve - s formdlis, torvenyben biztositott hatalommal nem rendelkezO, de tekintelyene1 fogva egyfajta szellemi felsOhdzkent muKodne?

-

Nyitott kerdes, bogy a Vilagszovetseg a jelen
formajaban vagy perspektivikusan magara tudja-e
vallalni ezt a feladatot, es egyaltalan a Vilagszovetsegre var-e ez a feladat. De ketsegtelen, hogy a jelen
pillanatban betolt egy ilyen szerepet, tehat integralja a tarsadalmi szervezeteket, egyeneket es tOrekveseket, amelyek rendelkeznek egy kozos ismervvel,
a nemzetben valo gondolkodassal, es a nemzet ujjaepitesenek szandekaval. De azt hiszem, hogy ez
onmagaban veve nem elegendo, es nem biztos,
bogy itt minden terhet a Vilagszovetsegre kell hciritani. Sokkal jarhatobb es szerenesesebb utnak tartanam, ha az uj alkotmanyozas a ketkamaras parlamenttellehetove tenne, hogy annak rendje es modja szerint a trianoni hataron kiviili es beliili civil
tarsadalmi szervezetek integralodjanak a politikai
hatalomba. Enelkiil nines igazi megoldas, melt oppoziciobol, ilyen hcitranyos helyzetbQl. a Vilagszovetseg egy ilyen szerepet nehezen tudna betOlteni
egy komolyabb ossztarsadalmi megmozdulas nelkill, hiszen barmikor sarokba szorithato, megzsaroiliato, elpuhithato. Bar ha mas megoldas nines,
akkor azt hiszem, ezt az utat kell vallalni.
- Az optimdlis forgat6konyv

szerint

tehdt a magyar

fels6naz vegiil is egyfajta tdrsadalmi elleno7'zestjelentene a kiilonbozO, sa nemzeti erdekkel nem minden esetben
egy irdnyba mutat6 pdrterdekek dltal meghatdrozott
lamenti munka falott.

par-

- Igen.Avalaszomesakennyi,igen,ez egyertelmu!
- Akkor most forditsam

meg a dolgot: nem jelentene

ez a parlamentdlis demokrdcia kiiiresiteset?

- Meggyozodesem szerint nem, epp el1enkezoleg! Miert kel1ene esak a partokra alapozni a tarsadalmi demokraciat?
- A Vildgszovetseg kezdett61fogva termeszetszeruen
a magym' politikai paletta egyik oldaldr61, egy adott szellemi karb61 szerezte a h{veit, prominenseit egym'dnt. On
szerint lehet-e is kell-e kisze1esiteni ezt a spektrumot?

- En nem tartom megalapozottnak, igaznak, hitelesnek azt a media altal sulykolt allitast, hogy a Magyarok Vilagszovetsege politikai szempontbol
egyoldalu vagy polarizalt lenne. 1992-ben, amikor
ujjaalakult a Vilagszovetseg, meglijult nemesak
szemIeleteben, szervezettsegeben, koneepciojaban,
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adott a nemzetigondolatoknak,hiszenez a feladata
es a Ietertelme. Integralja tehcit a nemzetben gondolkodokat, a nemzeteszme mellett kicillo embereket es
szervezeteket, de ez egyaltalan nem jelenti azt, hogy
ideologiailag egyszimi szervezet lenne.
- Az dltaldnos,ossznemzetislh6l visszatervea vajdasdgi magyarsdg problimdihoz, arra szeretne7cvalaszt

kapni, hogy mi till a kit szervezetkazotti ellentit gyokereven?Mi okozhatja,hogya politikai csatdksarin a legdurvtibb eszkazokis el61ceriilnek?Szeme1yszerint Ont is
tobbsZO7'hutlen penzkezelissel vtidolta7c,mint kideriilt,

teljesenalaptalanul.
.
- 1994tavaszan, a visszarendezodes folyamatanak, felerosodesenek idejen szakitottunk. Ugy velem, a szakitas valahol melyen fekvo ellentetek
men ten tortent. Agoston Andras es nehciny tarsa a
korabbi Tito-]ugoszlaviaban komoly szerepet vallaltak, parttitkcirok, "megbizhato" kciderek voltak.
]omagam korabban sohasem foglalkoztam politikaval, esak a tOrtenelmi koriilmenyek sodortak bele ideiglenesen. Az a meggyozodes hajtott, hogy a
szethuUo orszagok altal felvetett, mindmaig megoldatlan kerdesek kapesan lehetoseg nyilik a magyarsag sorskerdeseinek a rendezesere is. A vajdasagi
magyarsag pedig annak idejen ott aUt teljesen megszervezetleniil. Nem volt egy komoly, hiteles szervezete, amely ebben a donto helyzetben megfogalmazhatta volna a jovojere vonatkozo elvarasokat.
S akkor mi is megkotOttiik a magunk kompromiszszumait, annak a gondolatnak a jegyeben, hogy nem
az szamit, hogy ki honnan jott, hanem ki meTre tart,
s nemi habozas utan ugy dontottiink, hogy egyiittesen ken egy egyseges erdekszervezetet letrehozni.
Ez harem evig mukodott, ugy latszott, hogy helyes
volt a dontes, am amikor az cltalakulasi folyamat
megakadt, es ujult erovel indult meg a kommunista restaunicio, akkor az uj helyzetben a VMDK

egy resze nem reagalt megfelelo"keppen. A mai
VMSZ-es utitdrsaink egymdspolitikai gyakorlatotszerettek volna megval6sitani az eredeti vonal folytatdsdval,
a magyar e7'dekekmenten. A VMDK jelenlegi vezetosege
viszont az akkori demokratikus erdekszervezetb61,amely
tabbsz6lamunak, nyitottnak hirdette magdt, egyfajta kis

kommunista partot igyekezett kovdcsolni. En

ebb61

nem kertem, korabban gem voltam kommunista
parttag, s most, amikor a magyarsag pluralis erdekkepviseletere megvolt az elvi es gyakorlati lehetoseg, nem kivantam egy kommunista ihletettsegti
monolit magyar part tagja lenni. Ezzel parhuzamo-
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san fejlodott ki az On altal is emlitett anyagi jellegu
belso vita. A VMDK-ban annak idejen jomagam is
politikameghatarozo tE~nyezo,s a szervezet tisztsegviseloje voltam, mikor egy palyazatot adtam
be, az akkor szervezodo vajdasagi magyarsag szervezetek erdekeben az Illyes-alapitvanyhoz, amit
pozitivan biraltak el. Amint megtortent ennek a
penznek a kiutalasa, abban a pillanatban - ami
egybeesett nagyjabol a politikai szakadas idoszakaval- egy minosithetetlen botranyt robbantottak Id.
Ennek hattereben az allt, hogy a vezetoseg egy resze, Agoston Andras es bolsevik baratai erre a penzre
szerettek volna rcitenni a keziiket. Ezek mind eeleszkozok voltak, amelyek rendelteh~sszeru felhasznalcisaert a felelosseget en vallaltam. Javasoltam,
hogy forduljunk az adomanyozohoz, es amint az
adomanyozo tigy dent, hogy ezek partpenzek, es
voltakeppen a civil tarsadalmi szervezetek esak atfolyatasi forum ok, akkor termeszetesen mas helyzet all elo. Meg is kaptuk a valaszt, hogy a penz
iigyeben az eredeti megallapodas ervenyes, es a
rendeltetesszeru felhasznalasaert tovabbra is en felelek. Akkor meg hevesebb es meg kegyetlenebb
tamadas indult ellenem es azadomanyozo
ellen
is. Mindmaig nem tudok mas esszeru megoldast,
mint amit akkor valasztottam: penzt az utolso fillerig a kamatokkal egyiitt visszautalni, amdontson
az adomanyoz6 tij61ag, jarjon el a legesszerUbben.
Nos, az adomanyoz6 nem tovabbitotta a partnak,
a politikai szervezetnek a penzeket. Egyirtelmli,
hogy a bosszu mozgattaOket,akik kiizbenszetverte'ka
szervezetet, elvesztette'k a hiteliiket smerhetetlen, erkiilesi kart okoztak a magyar koziissegnek. Hat errol
sz61 ez a mese. Az iigy kapesan a sajto esak bajkevero 5zerepet t61tott be, his zen a legkeptelenebb ragalmakat, hazugsagokat lehetett olvasni az iigyr61. Az,
hogy a dokumentumok rendben vannak, kit erdekel? S kit erdekelt akkoriban? A botrany szamitott... Es hat nyilvanva16, ezzel tisztaban voltam az
elso perct61, hogy az en szemelyem rendkiviil gondot jelentett szamukra, melt olyan sok nemzetben
gondolkod6 hiteles szemelyisege nines a magyarsagnak, plane olyan nem, aki nem adta el a lelket
korabbi evekben-evtizedekben.

- Folvetodik
a kirdes, hogy mennyiben alWhat6 parhuzamba ez az eset mindazzal, ami SzOcs Geza koriil zajlik immamn tiibbeve meg-meguju16 intenzitassal. A keplet ugyanis azonos: az RMDSZ-ben szinten a volt kommunistak pr6btilja'klejamtni azt a SzOcsGezat, aki annak
idejen nem volt parttag, sot az egyik legkemenyebb ellen-

aUovolt.

-

Pontosan ez az abra. Errol szol a mese minde-

niitt, hogy amikor kideriilt, hogy\itt nagy atalakulas es rendszervaltas nem lesz, a v,Oltkommunistak
megpr6baltcik bebetonozni az allasaikat, anyagilag
es politikailag is. A politikailag tisz'ta szemilyisegekre

mar nem volt sziikseg. A mol' megtette kotelesseget, mehet. Szoes Geza is ennek a folyamatnak az aldozata.
Sorolhatnam tovabb is, de nem akarom... Ez hajszalra ugyanaz a forgat6konyv szerint zajlott es zajlik,
es a legfajdalmasabb, hogy ezeket a vadakat mindig e16 lehet venni, tehat ezek nem lerendezett
iigyek, ezekkel mindig meg lehet inditani egy kampanyt, pontosan akkor, amikor bizonyos korok erdekei ezt kivanjak. Merhetetlen kamkat okoznak ezzel, teljesen ertelmetlenUl es teljesen alaptalanul.
- Mi lehet a kilit ebb61a zsakuteavol tekintve, hogy a
media szinte teljes egeszeven a restauraeios erOkettamo~~?
.

- En azt hiszem, hogy van kitit.Bekeli latni,es
elobbvagyut6bbrajonerrea nyilvanossagis,hogy
az ajatek folyik, hogy a minosege'benhitvanyabb, felkesziiletlen, gyengevb, nem hiteles embereknek mas eszkoziik, modjuk nines, mint a hiteles embereke!.megrag~lmazni, besarozni, a hitelUket elmntani. Es hat ez a sajna-

latos dologmegy az egesz Ktil-pat-medeneeven,hogy azon
a keves hiteles emberen, aki belesodrodott a 89-esfordulattal a politikai kiize1etbe, iszonyatos bosszut aUnak
azok a hammiak, azok ajaniesamk, akik rig eladtak a lelkiiket a korabbi rendszerekben, es akik ma is esak afennal10politikai viszonyok elfogadoi, kiszolgaloi, akik mogott

nines sema magyarsagfelemeliset ee1zopolitikai elkipzelis, sem nemzeteszme, sem egyeveszme, akiknek a politika esakaz,egyeni onervenyesftis eszkiize. Nines mogottiik szakIDa, nines mogottiik eJ;nberi tartas. En meg
tudom azt erteni, sziiksegkeppen felszinre keriilnek olyan politikusok is, akik a mindennapi politikai szeljarasnak megfeleloen esinaljak a dolgukat,
de azt hiszem, hogy felbeesiilhetetlen az a kar, amit
a nemzetnek okoznak. Ha valaki ve.nne maganak a
faradtsagot, es elvegezne egy elemzest, hogy ezek
az elvtarsak, janicsarok kiket, hanyszor, hogyan es
miert tamadnak a magyar nyelvu vagy mas sajt6ban, mindenki szamara egyertelmu lenne, hogy
ezek egy hatalmas, bels6 rombol6 munkat vegeznek epp a magyarsag koreben, annak a rovid tavti
haszonnak a remenyeben, hogy felszlnen maradhatnak valameddig. 15-20 ev pszichol6gusi praxisom alatt eleg sok lelkileg seriilt emberrel talalkoztarn, de most itt a kozeletben sokkal seriiltebb emberek vannak, akiket nemesak a magyar, roman, szerb
kozelet - egyaltalan az atalakult kelet- s kozepeuropai kozelet - nem tud kezelni. 5 ezeket a hitelrontasokat, serelmeket a jelenlegi beestelen, hazug,
galad rendszerekben nem lehet jogorvosolni, ezeket esak ellehet viselni, ezeken ttil kelllenni, annak
remenyeben, hogy hosszti tavon mindenkirol kideriil, hogy kiesoda is val6jaban.

Havi Magyar F6rum, 1997. jtilius
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