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Mllyenek,~vajdas3gi, a dcHvideki&:magyarok?Masok,mint altaIab~ a magyar~k? Vagycsak
annyibaqltiiionboznek, mint amennyire ny~lviikben, nyelvjarasukban sem egyfonnak?
. Hogyan batott lijuk
(link) a kisebbsegnet, az anyaorszagtolvalo killoneles? Vannak ennek&pozitivumai

is, vagy csak a hiltlinyarol

beSzelhetiink?Milyen

a tij es a lelek Osszefiig-

gese ebben a vonatkozasban?
Es allaliban veve, a nemzelegeszet tekintve, kii.,. Ki a magyar? - halijuk gyakran. Es azonnal
lonbOziink~ mas nepekwl? Van~ magyarok.gonhalljuka v31asztis:aki magyamak vaUjamagaL Po'dolkod:ism6djanak, erzelemvilag;inak, viselkedese- litikailag korrekt v31asz.Lehel~ ez ellen valakinek
nek olyan ismerve, ami mas nepekre nem, vagy ke, .kifogasa? Minderiki annak vallja magal, aminek
vesbe jeUemzof M:isokban milyeri kep alakult ki ro.. akatja.
lunk, es milyennek liguk mi oket? A pszichol6gusPszicho16giai szempontb6l azonban a helyzel
sal keszitell inte~Usorozatunkban ezekrea kerdekoranllem ilyen egysieni. Ugyanis nem mindensekre keresliik a v31aszt, de helyzetiinkkel, koriilki al. aminek valija magaL Awl'! van, aki holide,
menyeinkkel, kOzei'letiinkkelkapcsolatos truis pszi- hol'oda soroija ma~t.Van, aki lobb nemzetisechol6giai temak is srobakeriiltek.
"giinekvallja magaL ES van, akinek nines nemzeti
8 Emlitette a globalW\ci6 haWilt. MUyen foly.
azonossagludata. Ez nem bun, nem fogyalekossag,

matoknaklehetUokma timid?

.

.
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- A vilig oorleneseibOl, a vilaghatalmi rendbOl
nem lehetkimaradni, mindnyajan reszesei vagyunk
a globalis penziigyi, hatalmi, gazdas3gi strukliirak
es a .Iokaliwok'
(nemzelek, regi6k, kistersegek) kiizdelmenek. A hagyomanyos, tramcionilis eIetformak atalakul6ban viumak, hal-

dolk.odasunkban. Nemleti identit:is q~l1iidmeg kiki eredmenyeseri miivelheti s;ljal hivatisat, kepviselheti szakmai erdekeit, egy regi6 vagy telepiil!!s
lakossagaeL A nemieti erdekekel azonban nem l~
hernemzeti elkoielezellSeg nelkiil kepviselni. Es
a probIemak iu kezdodDek. Ha olyanok kepviselik egy nemze~ vagy nemzetresz erdekeit, akiknek
ez nem szfviigyiik.
De ez nemcsak a nemzeti erdekkepviseletre vonatkozik. Sokan kepviselik megelhetesi alapon 31 .
orszag, a part iigyel, egy lelepiiles lakossaganak
az erdekei~ holou a ciUall feladalol ilIelaen sem-

mifele affinitissaLnem rendelkeznek. Miriden nepo
nek joga van arra, bogy olyan politik~ legyenek,
akik sajalerdekeit kepviselik. Olyan iijs3gfr6ik legyene~,akik a kozosseg erdekeil targak szem etalL
8 Esmi a he1yzetazzaIa felfog3ssa1;hogy a neJDo
hanemszenielyisajalOss;ig.Nem
miiveletlensegker- zeti tudat muvi termek, me1ynekelfogult 1itism6ddese, egyszenien hianyzik a nemzeti kolodes beliil- jat t:irsadalmi inaezmenyek Csmedianizmusok forrOl,amitol meg ertekes emberek leheU1ek es kiliin- m31jak ki 31 emberek fejeben?
.
- A nemzeti onludal sok mindenbOllevodik
hetnek az elel szamos leriilelen.

-

Mhoz, bogy az individualista
nemzetek
fOIotti, nemzelek neIkiili
eleUUodell sZa10n-

kepesse ;v31jek,mindfUl el kell takarftani az
. iitbOl. Elasror

amiiltat

kell elhazudni,

31till

. a wdomanyi kell (a penzelessel) kenyszerpa.
Iy3ra terelni, a nemzeti erdekek sz6sz616ilkell

felre 31lftani.

.

A globalizaci6 reven 31 ipari termeles, 31
informaci6s rendszerek, a feketegazdasag es
egyebek tere hal6zza be avilagot. Egykozmopolita vilagelil elelfelfogasa es.eIellulusa'
v31ik modelle, mikozben az emberek 6riasi

.

oobbsege nemzeti keretek kozOt~ helyi t:irsa.

dalmakban

eIi eletet

es pr6bal

annak

e~lm~l.

.adni. Mind nehezebben, hisz.enamfg a viligelit egy resze jelentOshasznot hiiz a globaliza16d:isb6I,31.emberek 6riasi oobbsege, akiknek
.

tUnes lehetOsegiik

ra, bogy otthonosan

mozog-

janakazinformaci6k
esa kapesolati
takevi-

.

lagaban, s kihasznaijak a loke szabad aramlasa\,
31taliban ;ilacsonyeneku munkal vegeznek, s mind
jobban lemaradnak a faaramla1l61.
A kiilonfeIe erdekektal, szandekokt6I, politikai
es ideol6giai szeijarasokl61 ffiggetleniil s nepek bar egyre nehezebben -, de egyelare alijak a sarat, es nemzeti lel terbeli es idObeli dinienzi6i'a
. miil6 divalOkon .liilmutatnak.
.'
.'
8 A neuizeti Osszetartozasvelt vagy val6skote. lek? Sokan mondjak, bogy a nemzeti OsszeunOz3s

a

Valamely nemzethez val6 ianozas a szemeiyiseg
egyik diinw fonlOSsagUtartalma es minosege. Ertek
.es szab31y,SOTSes hivat:is, kolelesseg es kiildeles.
Felteve, ha ludatos ez a kolades, ha kozossegiirik
boldogU1asal targuk szemelal~ s ba nemzeliink (es
rajta kereszliil az emberiseg) szamara nyereseg kfva:
nunk lenni.

Olykor

nagyon

.

.'> ,

van}'\llnak, megsziinnek az etnikai, illetve kultur3ljs sajatl:)ss;igok.E~ a folyamalOl globaliz316d:isnak hf\juk, amelynek ffiggvenyebena
nemzeti.megmarad:is kerdese sokkal nyugtaIanft6bban meriil COl,mint b3rmikor ezelotL

-

IfGRUlK IBOLYA

ossze. Nem.vit:is, bogy az oktat:is, aludomany, a
miiveszet, 31 irodalom nagy szerepeljallzik a kik
vagyunk?, honnan jouiinl<?, milyenek vagyunk?, mi
a kiildelesii,!k? jellegii kerdesek ertelmezeseben.
Nem biztos, bogy ezek a szellemi hatisok a val6s;igriak.megfetelo"kepel feslenek~ a nemzetral; de
az efIele igazsagoknak soha nem isleheliink igazan
a birlOk3b~. A nemzeti ontudat arra szolg;il, bogy
homjaruijon a kozossegfelemelkedesehez,segitse a mas nepekkel val6.versenyben. Elafordul, bogy.
ebben az.onertekelesben tiiLsagosan kidomboro.
dik a COlenytudat,a kiilo(tbva16s;igerzese, egyiknIi- .
sik"kozii~eg egyenesen kiv3laszlOll nepnek wga
magaL.Erre altalaban. akkor kerut SOT;ha egy csoporttagjai au6l iartanak; bogy a versenybenalul
maradnak. A koriilmenyek szerenc:ses J<ozrejallzasa folytin alkalom a:d6dik a merlektarto, mas nepeket tiszlelelbe.tarlo nemzeUudal kialakft3sira is.
Az, bogy melyik nep milyen portrel fesl mag;ir6!,
mi az, amil kietemez miilgab61 esjelenebOl, mm.
dig a helyzetismerelbol es a nemzel perspeklfcijahoz fiiZOllremenyleli gondolatokbOl fakad:
Ma a kultiii'a az egesz Nyugalon a hanyatlas j~
leit mutaga. Eual cilnak halvanyabba, verszegenyebbea nemzeu kulliirak is. Nem lesziink ellol se
modernebbek, se haladonabbak. Egyenek is, nemo
zelek is akkor lesznek j6 szolg;ilalot avilagnak, ha
megarzik egyeni es nemzeti sajaloss3gaikaL Csak
fgy maradunk meg szemelyisegnek, nemzeU1ek,lec
lekben gazdagnak es szabadnak. Ahogyan Babill
mondja: Nem atv:illozasra, onfelad:isra, magonkbOl val6 kikelesre van sziiksegt1rik,hanem inkabb
magunkhoz valGvisszaleresre. Magunkba-6z31lisra.
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Harom

fiirge macska elillan

Tavoli

kiidOkQe,

viszi

.

ahin,

Kisded .!Ziiletik inintilunk; .
Fiildet-lelkel megujitri,
Eletiinket arllnYOW,
Picinyke megvQltO,
Picinyke megvaltri.
Karticsonyfam alti rakom
GyereltJumnn.vatta bariluiit,
Nagyanyam' emlike figyel
FelJujfoltrri~meg Fiiliip kutytim
Keriili ujra DengelegeJ.
Boldogllncsahol a dombtetiin,

.

Ltilod; gauMm, eijiin a karticsony,
..Megtermett mar a bokrok aljan,
VlTlig kipiben .!Ziiletik sziviil1kbe,

S aztigbolt csillagai kiiziil
Himnnkedves macskaszemptirFzgyeli iiriimiinket; /riciny
Szivecskedobbantisat
. Jrisagosanyja
Terf:l1lt5szive alate.
Sorakoznakfehtir btiranyktik,
FOIitoskodOcsacsik,

Tej-gOdOlytik;botjacsktik:
. Leheletiink megarzi
MegvattOnkat, [owtte
Megtillunk, jtiszltintil

Me~ijiik

{I melegstiget,

Napnak hiv sugarat,

Ejntk sztipgyimimtjtil,
Jiijj, kisderl, /uizunkba!
BiilcsiJdmegfaragta
Sokez.er
tisOd,prilytid

.

Va1TOgattasokiireganytid,

Elringat kitdGjktid,
Anytid kitWhen
Tamolhat a lelked!
MosteliiltetemafenyiJt,'
Altijahelyezem
hitenl.
Ba~umat kioldom,
Tootibbmarnemviszein.
ime:megleltem
viltigom.
2006.

december H.

keves 31, ami megval6-

sui ebbOl az eszmenybOl. Szemelyisegiink 31onban
legrOsszabb esethen is emlekek, kepek, erzesek, el- .
v:ir3sok, fteletek, kapcsolatok, elsz3riasok, meggy6-

csak~
jillan a velt ~

s z 6 FI GYE L6

Tetmerk6zes

e. viligkep~
leteZik,valo. . zadeiek szel.lzaki~tatl'WszOvedeke,amelybe!l-a
. MOLNAR CSIKOSJJ.szLO
tagjaitnem fUziosszesemmi. ~emietlekepe'za!iik. Lelkival6s3gunkban~iriint
Oneztbog)om
laIja? '..
.
.'
f5eppbena teriger;h31vanyabhan
vagyeroieljesebb'
~.
-Eoneka felfo~riak lalcinyos cafolat31je, szinekkel,011van miridiga nemzetival6sagunkis.. . . Sporthfrekben, sporttud6sft:isokban gyakran tal31kozhatunk a.aetmerko* sz6va1:Harmadik aIka-

lerite.ttek 31 elmiilt evekben a baIk:ini veres eseme- .
A nyelVi kulliirak szovevenyes val6sagdarabja .
.nyek, new kiilonben a franciaonz3gi fiiji zavarga- . minden ember a COldkereken. De mindenki minsolt.;az .E~ropa es viJagszerte tapasztalhat6 ~U1ikai dig, a sajal eletevelazonos a legteijesebb merte~
tesziljt.lt:gek. Eztk, a konfliktusok arr6!'tanUskodben. Mondha\unk, mutathalunk masl is, mint ittJiik.
~/togy'
siilyos hiba,lebeC$iilni 31t; ami a nemzettagjait Osslefi¥.cgym:issal. f\ugyenlatlenseg,
ariagyar;inyii mignici6, 31atgoridolatlan bev3ndo.r.
lisi (~telepfle.ii) politika J;IIegbosszuljamagaL Az
embereknemldikultiir3jilkkal
nagyon is val6s dol- .
gow visznek (hozn~) magukkal, amely miatt gyakorta hajba kapnak egymassal: Erre. vonatkoz6an
. ooseges../apasztalalJJkkaI rendelkeziink ill Vajda- '
sigbanis,..'
. '.
. Ait 31lftani, bogy a nemzeti Osszetartozas ke~
zeleliink ttrmeke, nem csak gyakorla,ti kove~ez- .

lommal csap ossZ"'egym3ssal a magyar es a bosnyak IabdariigQ.v;UogalOll,de a mostani lesz ai eM
!t:uuerkazes. - A magyar fern kezilab,da.v3Jogatolllegkozelehbi tetmerkazese a vi\;igbajnoki selejte'za lesz - A viligbajnoksag6ta teuuerkazesen elaszQr patyara tepa jatekos mindjarl ket g61tis szerzetL
Bar ak kelten evek 6ta j6l ismerik egymasl a nemzetkozi lomakr61, letmerkazesen mOSItalilkoztak el6sziir.- A uverpool imm3r 17 teuuerkazes 6ta veretlen.;" A Real Madrid negy leuuerkozes 6ta
. keptelen nyemi: - Az olaszok 64 ev alatt masodszor kaptak ki odahaza tetmerk6zesen. - A FerroepSzeged harmincnyolc gyaztesen megvfvolt eur6pai es hazai teuuerk,jzes utin szenvedeu veresegeL

-

nal6s3gbanWgyunl.
de ez mar a pszichiatiia hat:iskorebe iartozik. Az emberek vagy elhiszik neJiink, vagynemoSokan31lfgak
magukr61,bogykol. A aeUUerkozes
COney egyreszl 'valamely bajnoks3gert,
kupaen vivou merkazesre' ,masreszt versenywk, fr6k, miiveszek, politikusok, hololl nem 31ok.
sorozatban 'a hdyezes szempongabOl nagyon CantoSme~kozesre' utal, es win! ilyen szemben an a
.Elafordul, bogy va1akiorvosriak, tan;imak, memokbarats8gos (azaz tel nelkiili) tali1koz6val. A tetmerkazes igen. Cantos esemeny mind a csapallZelnek adja ki mag;it, hololl nines hom megfelela kelem, mind a jalekosok motiv:\lt.l3ga szempongab61. A sorozatos letmerkaze~ nagyon j61 Osszekovapesftesi:. Ha kideriil, fUl6 bolondnak targak, vagy
csolhal egy csapalOL Azt"a fajta idegfesziilt.l<'get, ainelyel egy tetmerkozes szolg;iltat, nem lehel imimegbiintetik. .
. t3bti. Umpalazasa.tirsas3g,
a nagy lelkesedesben vagy finyd hany a taktikaiutasftisokraes kerge
8 Mitjeleniagyakorlatbananemzetiazonos.
p6kkentszaladg;ilfd esala,vagyepp ellenkezOleg, meredlen b3mul maga de a p31yanahelyett, bogy
s3gtudat?.
.
a labdal es az ellenfel mozgasat.figyelne. Hogy ne keriiljon ilyesmire SOT,alaposan eel kell kesziilni.
- Nem beszelhetiink.ossze-vissza magunkr61,
A tetmerkazesen val6 szeieples jogi szempontbOl is Cantos lehet. A FIFA dofr3sai szerim ha a
l!Ienyei miati felelatlenseg, hariem tudomanyos.
gyakran megi$ e~ OOrtenik.Sokan el akatjak hitetlejarl szerzodesii labdariig6 egy h6napig new szerepelleUUerkazesen, akkor amawr~eni lebet
szemponlb6l!i& ostobasag. Az emberek-Osszelarto.ni magokkales fII;isokkal;hogy okosabbak, szebszerzadteU1ia megfelel6tarifasz.erint.Egyjalekosnak leuuerkazesekenval6szerepleselvalam~ly.
z3s.1:rzese,koz6sseglitdata,'az ennek jegyebentell
.bek, fiawabbak, gazdagabbak, tehetsegesebbek,siszponzorrnl
val6 szerzadese is befoly;isolhaga,
elofordulha~
bogy az illelonek olyan merkozesen
keU
. erafeszili'!l'~'egyiiluuukodes
t3r~dalmi realitis.
keresebbek, mintamiiyenek val6jaban.. A val6sag.
iallzania,amely
a szponzor szempongabOl
fontos, mfg t31/O1marad csapatanak bajnoki talatkoz6ircl.
:r~-pitia
werOseb~ kapcsolatember.es ember' is 31 idealiz31t crikep new mindig fedi egym;ist, de
Igy jan a brazillabdariigQ.v;UogalOtt
egyik jatekosa, Ronaldo is. A vaJogalOttat Ifz even at a N'tke am~
k~zOtI:mijitikozOs nyelvi kultiira, a oonenclmies'
'oorekedni kellra. Ez a lelkiegeszseg, a j6 kedely,
.rikai Sporllzergyar
szponzoraJta.
Voltak kiilonfeleolyan
IOm:ik, amelyeken
a csapal elso szamii jaszellemi orp~g, a. koWs tapasztalat, aesopon 31- . a harmonikus szemelyiseg egyiktit4: fogadjuk ellekosamik,
Ronald6nak
kole!eza volt 11megjelenes.
Meglorten~
bogy Ronaido aIel nelkiili fran-

talkQvCte~.nbj11iak
esertekek..

.

. 8 A nemi{jti hovaunozas pUSltin szubjektiv
dOme. ~ov~ye,
szemeIyes kerdes, vagyvan
a nernzetnek \aIamiiyen t3rsadalmi jeleniosege?

. magunkatolyannak,
=unilyenek
vagyunk~ .

A nernzeti azonoss;igtudat kotekssegv:illalasl jelenla gyakorlatban. Azljelenti, bogy a nemzel hangsiilyos szerepel kap a eselekedeteinkben es a gOD'

ciaorszagi
sziikseg,
vezelo

negyes
amikor

toman
a tabella

Real Madrid

pedig

jOlt es ment

a palyan,

niikozben

3116 Barcelona

;t spanyolbajnoksagban

masodik

helyen

kikapoll

gyazoll,

es ellol azt3n meg novelle

a kiesajeloll

elonyel.

lell volna
HerculeslOl,

ra

a lista-

