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"AzOsszesobjektiv nebezseg meUett a kisebbsegi lakossig aJland6
nyomisnak van kireve. Cs - a megfogalmazios szerint - Szerbiival sz.emben
eDenseges erniImiieknek tartjak Oket. A kisebbsegek beIyzetenek aJIandO
fig:yelemmel tartisa elengedbetetlen. kiiIonOsen az orszigon be!illi mind
kedvez6t1enebb foIyamatokra. (n.) Szerbia CsjugoszIavia aIkotmanya
proldanWja Cs szavatolja a nemzeti kisebbsegek vedelmet. Ezeket a pn>kIa-
milt jogokat azonban opericiOanaliz.i\ni Cs konkretizalni keD a jogszaI>a-
Iyokban, mikozben tekintettel keD lenni a 1egUjabb sztencIenIekre Cs egyez-
m<nyekre. kwooOsen az europai kisebbsegvedeJmj keretegyezmenyre."

"Ha az 0I"SUlgvk
is 1lI!m:Z£Ii!kviniguistilldUntjiik...
ugyJogjuk /ataln~
IwgyJdemellw1isiik aka wblmyi... az
egesz..ege.<ag)'V<?wis a jot szervezelt
tudnnuin)'os intiuU!k voUak" ,

(Szecbenyi)

KOLn ETEs NYILA TK 0 ZAT

k aciron tllli magprsag a XIX. szaz..dbeli
lellU alkattal Hte '-<gig a XX. szaz..do~ es
end a Ielki alkatlallepetl be a XXI. szaz..d-

a, Ennek a megkeseltsegnek a IegfObb aka
az, hog>: 37 dcsatoh lerulelekre kerult magyarsiig
".ellemi mtThelyek 6< nemzeti endmiseg nClkiil ma-
...dt. Ajobba,.. IOldmu""""kbOl es munkasokOOI aI-
10 nepesseg onnon erejeb,,1 nom volt kepes a ma-
gYM intezmenyek - onall6 iskolak, egyetem. sajt6. Ii-
"e - es 37 endmiseg hianyaOOI fakado szcllemi un
athidalni. meg ke"i-sbe nenneo strdtCgiat IUdolgoz-
no. ez.ert oem lehe helyel es mindmaig tivlamelkul~
nek emjo""jel.

A delvidelU magydrsag szellem~kulror.i1is Clete a
ham..dik ,'-'ez,ed elejen gpnnao allapotokal luk-
,in.. a ki,zoktati.,lxil. tajekoztati.,OOI, poliokaOOI td-

j'" egCszkben hianyLik a magyar szellemiseg. Idegen
cedekek, ".andckok, toreh-i'sek hatisa alatl all koz-
eletimk. elen nemzeti kozossCgHnk (ha egyahalan
beszClhen'nk kozi"segn>l) nem kcp'" megjeleniteni
i.. en-dmeny"""" kcp'isellli e.-dekeiL

Amig a XIX. ".az.adOOI rank ma-
...dt fnlkloroall elevenen elnek a

mtilt hagyomanyai. szellemi ele--
tullkbOl teljes egeszebell hiinyzik a
szoli<!aritaserz.es es a kozOsseg; tu-
da~ amely ajowt illeIDen az bss,.,.
fogis alapjaul szolgalhama. A nem-
zettudat hoanp miatt 37 egyeni
so<SSZe"'ezooi" nom kepes koz",
eselehCsi prog.-amokban ""zege--

ziKlni, ami a n~pe~seg atomiz.aJooasat es felmor;so-
I{KI;i.sat «edmcllyezj, A gybkenelenseg nom csak a
koz.i,sseg. az cgyeni Cletvite1 szjntjen is megbosszulja
mag-dc Ju'hezen eI,iselhet6 "'~SZ koz.en.eltel jar.
amely kulbnooz.<> Ielki ka""'KIasokball Cs bnpuszti-
u, mag.",""'ban bit fnnnaL

Az dmlllt n)u!CYdn ,'SZtend6ben no,'ekvo me,-
lckbcll pumull. sz"geny,-dett i.. b'egedett d a De~
,idCk magyd< lakossig-d, Ellnek a folyamamak a meg-
,iIIil;i.sard Cs ,issz.aJ",dilasard ki,",riet sem lbnen~ s

"elhcukn nem is loncnik mindaddig, amoK veget
nom ~'a szeUemi.kuhnrali, elnyomis. 37 eu,opai ke--
n,,"env knlttiranak i-s a nemz.ettudamak a ".ande'
kos Cs ';u'"I"en~ hane,-\,e szodti...,

N, elszakilou nemz.eln'szek gondjai-baj.; tbbbn;'
luck: politikai. g-dzda.sagi. demogrifi.; Cs mentalis
tcm.6<w6ek, Ez Ulobbi mlin a Icgstilyosabb "ala-
mennyi kozi.!. hiszcn nem onmagukban a kbrulme-
nyek, hanem a lelek tesz ncpeket ern..e. megfontolt.
ta. mag-anak jo.'6l cpit6ve, mint ahogyan a lelek
gyengesL'ge "agy hiaup tesz m... nepeket eletuntci,
S1.en'cz.etlenne, magaleheletlenne,

A /Wzijs
i:rdek a
nemzelRk
IwsszIL
ileIhu* az

egyediili
bi:.tomi:ka

Mindaddig, amig nom kerul
so, a kisehbsCgi ke,dCs <endczese.
<e (a IUsebbsegi helr"'t megswn-
le":...<e!). nehezen cidJatO d 37
dsz.akitoU nemz.etTCsz.ek szellemi

tijj...;uJetCse, anyagi Cs kulturalis
felemelkedise. A hel)".et megvaIto-
z.as. azonball nom kevesse maga-
oak a magy'u szellemi'"'gnek a
fuggvellye. hiszen e nelkul reI sem
merulhct. meg sem fogalmaz6d-
hat semmifele kbzi'>ss.egi igeny, Eh-

Ix>! a csapdahelyzetb61 nom kbnllyU lUutat talalni.
De nem lehclctlen, Hi...tkozhatunk Szechenyillek
a<.-a a sz~p gondolati..-a. mdy sz.erim .Igy <emelhe--
tunk magunkna!<. jbv,,'. ha "jla,d szcllemi alapon
nyugszik jellemunk.

A /cWlJbsi-

gikirdis
mukzise

maganok
a kisdlbsi-

gi Myzet-
nek a meg-
sziinJdise.

"Azl a nemuId, amelyben erns lild< van, ib-.
gm haJalom $OM is semmi-kiiriilmhtyelt ,1<iT4:''

nnnc.sak, Iwgy ,d Item nyomhatja, ~'Or!¥ "
elii~ sem IuitTtiluitja. 'y',,' <,.

Keresve a ".ellem; meg,ijhodist szolgalo egyUtl.
golldolkodis tij lehet<>segeil es eszkozei~ a Wsadal-
mi bnszcn'ez""es felelenkitese, a ko<szeru nemzet.

tndat kimnnkalasa Cs a vilagfolyamatokhoz ,416 fe~
z.arkMis se,kcntese celjaOOI szuksCgesnek lattuk egy
IUsebbs<'gi 'trdlegiakutatO Cs fejlesztesi intezet letre.
hozasaL

AZ INTEzET cELjAl
Olyau inlez.etet. sz.ellemim6heJyt ki'-amnnk le1-

,chomi. ame1ymegfdel az ez..-edfo,dulot kb"et" IU-
hiv:i knak. A u'..eg. amelyben clunk. most szaba-
dui IU a diktaltiraOOI Cs a dezinfomtici<)S ti,..da-
10mOO1.Eh')"z.e"e eljitk ac

a tiibbp:i.-u-endsze'kiaIakuI:isar\ak,

a piacg-az.dasagra vaio atte,esoek,
a ruodnnalista aJlamok buk3sinak

Cs sz.ethuIJasinak,

az tijkapitalizmus teJhOditis:inak,
a vilig globalizaJ6dis:inaIt,
37 infonnaci60-kommunik:i,;Os ci<sadalOIll kiala-

kubisanak,

Cs 37 ulk«esessel jam tMsadaJrni problemakn.ak a
nehe-,.egeil

Delvideki Magyar Szellemi MUhely
A tothfalusi Logos strategiakutato es fejlesztesi inrezetet hozott letre

Mikbzben 37 Clet dram.; '-altoz.isokkaJ '411 tele,

Cs a jbv" alakulisa nagymertekben attol fugg, bogy
miiyen gyo<san tudunk bekap<:solooni a jelzetl vi-
lagfolyamatokba. a de!tideki magyarsag a kommu-
nista diktatti... kovetkezmenyekem mi'g mindig
passziv rezisztenciaball szem'ed es u'tlcn szemleloje
a dolgok alakulasanak.

;<;~~ SzeUe,rniMm.elYiW~~~,~o~';" ,

,..ja;szervezi5je)tivin)ennia delvideki magy ag
.mege~ek. iij:yanakko, a ka"!lli.ato, sze- '

,'<q>elki\-anja bet6!<.eni a u'i-segEur6pahoz valo'
fe!#6za.i,tiirek#iben. A, Muhely maga kb.-e'"

}kivinja.«i",Jr£\~rii'hundazon szemaye~~egye- ,
" siiletekd;'.,~z.etek5~ ,wk, iIletve' amclyek

,sziviigyiiltpe!: id<inti1< ,ifet1ti c~Wz.est.', ','
." ',~':" '.' " .-, '

A MULT HELYETI'

AjOVOHOZ IGAZODNI

Az eletsze",ezCs szempontjaOOI a legnagyobb
gnndot 37jeleno scimunkt4, hO),')' tudatunk a mtilt
lenyomatail om, cselekveseink soran a kocibbi heir'
zethez igazodunk, nom a jelenhez cs a jbvObbz. Az
emberek nehezen tudnak megs;.abadulni atw!, amil
egysze' a fejukbe veuek, Tobbnyire davult ism«e--
tekkel rendelkemek. ameJyekhez allna!<. ellelle,e rd-
gas7.kodnaIL bogy mar semmi enelmuk nincsen.

'-~.1
Az emberek altalaban tigy visel-

kedllek, gondolkodnak, mintha
megallt volna velUk 37 id", Nem
enekeJik a ti,..dalmi valtozaso.

ka~ Vdg)' nem hajlandoak tudo-
m:isl yenlli J<>luk. Ez a szindJoma
kulb.bsen a ki'-andodok eseteben

szembetun", akik olyko, halalukig
rdg-dszkodnak az egykori szul"rold-
kephez. j611ehet 37 ma' 'egen a
mtihe,

Nevenuk egyszenien emigrans
szind'omanak eZl a jeJensege~
amely gydmll azok... is jellemz.<>.

alUk ba, egy helyben elnek. nem "eszjk eszre, hogy a
vilag megciltozotl korulbtti.k,

Nemcsak az egyeni e1elsze",ezCs, hanem a szelle--
mi Cs politikai Clet is foglya a mtihnak. A trianoni be-
keszerLOOCs megemCszthetetlen kese",ei gyblr" ti,-
sadalmi. politikai. szellemi ,-alsigkent nehezednek
<ink. olydtlllyi bogy nyol",4I1 eSZlend" utin sem
sikerult megszabadullli a pusztulis vizi6jat61 Cs a ,e--
menytelenseg enesewL Ann)ird sem sikerult a de--
p,esszioOOI kilabalnunk, bogy megfogalm37ooott
"olna ...Iamilyen jbv6kep bennunk. Holotl sosem
volt nagyobb szuksCg a vilagban eliguiwul szolgal6
irdnyture, atfogo lIemzetstrdtegiirn, minl,manapsig
a globalizaloo6 Csgymsulb viligban, amelyben 37 e,-
tekek ciLsagba ke<ultek, a csaJadok hagyominyos
ti,..dalomfmmalo lradicioi megvaltoztak. a kom-
munizmus bukisat kbvet" tij vilag a nepesseg lbbbse-
ge mmirn ismeretlen ve.-senytb",enyek szerinl sze,.
vezOOik. Pedig ezek a to",enyek k<>lemenyek. ame--
Iyekben a trianoni csonkolt nemzettestbe sulykolt
oncidaknak Cs belsii kinoknak lIinQ; semmi hdyi.k.

Ma na;'
,pont< ;;>,
SLiilcsiges:",.
assug.zni,
is'Ujra'er:,
telmer.ni a"

ViJagot,'
amelyben
e!ijnk

AjOVOA TUDAs
AlAPU TARsAI>AWME

A lIemzetek Cs nemzelreszek elete alapveIDen 37
emberek ludisat6l. egesz"'gel<>l.a csaJad mege<""'-"
deset<>l. iIIetve a kbzbssCg szcllemi fejlettsCgi slintje-
t<>l IUgg, A globalizaloo6 ,ilagban. amelybell min.
dent hatu'<be szodt 37 anpgi jaya!<. u,alma. 37 egCsz-
seg mego<zkse. a csaJad biztonsag-d. a tud... g) pi-
cisa. a nemzeO ertekek apolisajeleno a ci<sadaJom
fejlooesenek alapjaL Ahogyan Szeehellyi mondj.. a
nepek enelmi <tilyatOllUgg. bogy 37 embe,; eiviliza.
coo milyen lepes"fokaigjuma!<. eL

,~~::iii:;~:;!:£,~,:;;
nepel1ni1>eit.- pariidicsomi hazajUt'~;;:,

is,ifir;~ae.n.rt'~~ja;~"\~1,'....
A tud... lIehez.en megszerezhet". kbltseges. fa.

...dtsigos. id"igenyes es esak hosszti tivon megteru-
I" befektetCs, A IUd... megszenesenek «edmenye--
kent 37ooban - alacsonpbb vagy magasabb szinten
- monopolizalt hamlom jbll IctTe. amely ve.-senyke-
pessC lehet lIepeket es embeJckel 37 tijkapitalizmus
kemeny ,ilag-aban, Nek,mk is. milll a te..eg ma, ne-
peinek, csak a IUdis Cs a szellemi t<>le megszen.ese
es nbvdise biztosithat felza,koz.asi eselyt Eunip...
hOL EnnCl fO),"-da legfontosabb fdadal a tud.., meg-
szen.esi halozatanak a k;epitese, mukootetese es fej-
lesztCse,

A MAGYAR FEjWDEs AlAPJA

Sokan 37t tartjak, hogy a jog a
hatalom szolgalolanp. A IUdis is
a viIag hatalmi eI'-af'isaihoz igazo-
dol. A ke,dCs mindig .,. IU epiti
IU, ki tanja fenn. IU iranyitja a tu-
dominyns kutaw~ 37 infonna-
ei6araml...~ IU tanja kezbell a Iu-
dishal6t Cs a tudis eJosztis:iL

jelenleg a ludispotencial a
diktat6rikus globalizaciot swlgil-

ja, IlltiLio 37t hinllunk, bogy a fej-
leu vilig moddljeinek Cs ,eceptje--

inek szolg-ai lemisolisa"al megoldhatjuk sajal soc.
sunk di!en"naiL

A magyar
Jejliidis

" alapja a
szellemi10-'

.-~ gyarapi,
.- liisa, a tuc"

.', tMspotenci'
at niivelise.

A,Stntegiaktttat6 Cs F<jlesztesi'lntez.e'-'"
gloMlis viIag. a ko:zep-europa; tei-seg. Cs azon '
belLiI a magyar, valOsig 1ljr..elenJZ.Cseve1 kivin
foglalkozm.- a pmgramalkowSzandenvaJ:
Pmgramalkow, nernzeti stntegiakereses nel-
kiil nom lehei tij jovo'"kepet IUrnunkaJrij;1ljjo-
vOkep nelkiilpedig nem'lehet a fejleu viIag-
'hoz felzirk6zni: 'j

SZELLEMI KAPACITAsUNK

Intezetekre, szellemi muhelyekre ma' <:sak az.en
is C),>et6sz'-,ksegiink lellne. men a delvidelU magya'-
sag eseteben nom beszelhetUnk se magya' iskolah...
16zatT61. se magy:u egyetemi oktawrol. A magy:u
szul<>l jelenl"s hanyada ma, 37 elerni es kbzepfokti
iskolakban szcrn tagozalra ja...tja gye<meke~ abhc?1 a
meggondolisOOI. bogy ki'soob tigysines lehetOsege
magy.rrul tocibb ta>mlni. A magya' "'gozaton tanu-
16 diakokat is tiibb helyen sze,b nydyen oktatjaJc
akiknek 37tin nemesak a szaJmyelvi ismerelei hi...
nyosak. hancm ir.iskCszsegiik es a beszedkulttirajuk
i,. Magyarsagtudatnhol pedigjobb nom beszklni.

Mindezen hianyossagok ko"etkezteben nemzeti
kbro~..eg;mk szellemi kapacicisa nem all aranyban a
magyarsag lelsz.amav.~. A magp' iskolahalozalletJe--
hozi.. a j"v" szempontjaOOl,esszelleiilis fonlOsS3gti,
am addig is jelem"sen nb"elni kell a magya,sag fe~
.ookmwban vdlo 'Cszvetdi aranyaL

A tu""s fomossigit illet<>en ne feledjuk Szeehe--
nyi Ist'-an jb"bre vonatkozo meglatis:ic

"A ludnmanyos emheifok m<m"yueg. "

a nnnzel igazi iwlalma." , '

, (S,:zecbcnyi)

Mis lenneszclu gnndj.;nk is vannak. A kommn,
lIizmusOOI oroklbtt iskolarendsz« sem fo<majaban,
sem tanalmaban lIem felel meg a modem ko, kbve--
telmenyeinek. A tananyaggaJ nemesak 37 a baj, bogy
37 cJetben semmi gyakodati hasznat sem venni, ha-
nom az iskola tbbbnyi<e ma. elavult isme<eteket
sulyko! a diakok fejebe,

Tehetsegek sze<enesere mindenutt te<emnek.
alUk szo'galmuknak kiiszOnhet&n magas szellemi
teljesiuneny<e kepesek. A nyugati vilag, kbztuk a leg-
nagyobb ame"kai infomtieiOs eegek, tele "",,na!<. ~
tUn<>ett kepzetl magy:u szakembe<ekkel. A teherse-
ges. rale<met~ kreativ embe<ek nem csak a megelhe--
""i gondok miatt cindorolnak IU nagy s",,"ban. ha-
nom 37C~ men ill a jbwt je1enw tudistoKenek
nillQ; e...eke. Mi tbbb: a p:irtillam atkos ideol6gi.;
oroksCge miw eppen a legtehetsegesebb. legcite'-
mettebb embe<ek utkbmek a legn'ibb nehezsCgbe.

A HATAWMPOLITIKA

A mtilt broksegekent «<>sen hie chikus tina-
dalomban dunk, ami nom kedvez sem a tudas meg-
szerz.esenek, sem a tudis hasznositis:inak. Az anyagi
gya.-apodis es ti,..dalmi e<VCllyesillCs lIem a wdis
Cs szalUsmeret foggvenye, hanem a panugsage. A le-
hetsi'gtelen embe<eknek j61 jbn eL men ...vasz kep-
mutatissaJ kbnnyen IUszodthatjak allisaikOOI a cl-
tennet~ tehetseges embe<eke~ alUkt<>l idegen min-
denrele feudalis jcllegti husegnyilatkozaL

Sokan meg ma sem tudjaJc
hogy tulajdollkeppen el a wsa-
dalmi konlraSze1ekeio volt 37.
ami si,ba ville a kommunista

cendszc~ es hogy ma is ez a leg.
fObb aka""l)'a a <endszc<Valtis-
nak es a jovo fele val6 foedul:is-
na!<..

A pandiktaltirakball nom
csak 37 a mrgikus. bogy a jbv"

embe<ei mssz politikai kompromisszumok aldoza.....
ici valnak. hanem az is, bogy maga a politika kepezi
a ftjloo.;. legfObb akadilyat. Sajnos ez a szerolelet
nom idegen a magy:u IUsebbsegpolitikat61 sem:
ugyan37t a kade<politikat folytatjaJc mint a hatalmi
partok. entIa fogva a jb"o epitese helyett a mtiltat
konze",.iljak nemzeti kozbssegiink eleteben.

Uj MEGOLDAsOK KERESESE

Mivel a szellemi poteneialban eg>-ebkellt is srn-
kblkoo6 magyarsagot a panos kontrdSzelekcioval
nom lenne szeceneses meg kilawtalanabb helyzetbe
homo. a St...tegiakutat6 Cs FejlesztCsi Intezet eg>ik
fonto, feladam 37, bogy tij,megoldi.sokat k«essen Cs
sng-alljon ezen a u"'en, Uj megoldisok kefese,",<e
az.ert is nagy szuksCg '411. mi..e! a kisebbsCgpolitika

" , ",

, Natunk: ,

}rlig mi;utig ,

, apart.;

helyez;i. .
posz.lokia az
etiWereJrei.

mmos "onatkozi...kban reves fe\ismeresen n)ug-
"jk. Az btletszerii. esetleges. rUgtbnzesekOOl alI6,
koneep<:iotlan politizalist ti,iotot nytijt6 stratCgii...1
kell felv"..ni, amdyben 37 egyoldalti alkalmazkodis
i.. el"e1ell kompromisszumok helJ-ett a kezdemc,
lIyez.esre teviXIik al a hangstily.

A limogat6 Cs i>szti>nro lepesek Cs 37 tij politikai
snatCgia kidolgozisa mellett figyelembe kell venn;
37t a kbrulmen)'t, hog)' a de!t;d"ki magyarsig ez idb
tijl nom mutat kell6 fogekonysignl kbzOsseg; erde--
kei icin~ hian)'Zik bel<>le az egyutuniikooesre valo
hajlandosag, nines hag)'ominp 37 bnsze<VezOOes-
nek es a m«ev hie,.,-ehial nelkul6", kbWssegi
munkinak,

A GWBALIZACJO KIHivAsAl

A kommunista broksCg mellctt szembe kell nh-
ni a vilag globalizaciOs kihi, ai,4I is. A globalizici6
tbbb teruletell is dezimeg<alja a nyehi-kultucilis ke,.
zbssegeket. amelyeknek esupin 37 ems lokaJis halO-
zati ti,..dalmak mdnak valamelyest ellenillni, A
globalizalooo vilagban a kb~6. a kbzeedek, 37 Clet
min"sege hatte,be szoml 37 an~ e,dekehseggel
szemben. A kbzhiedelemmel ellenletben. ameh' a

globaliz.aJOdistOl '-aqa a Wsadalrni felemdl:e<les' le-
het<>segct, a val6sagban ezz.el pomosan ellentetes fo-
IYdma! megy v<gheo a ji')\'eddemdosztisban, a g37da-
sagi es politikai hatalom elosztis:iban mind nagyob-
ba cilna!<. a megle..<> egyenl<>densegek. A "ag)un. a
hatalom, a j61et mind kevesebb kez.ben ""'ponto-
suI. A ,;I:igban ket J>a,huzamos. eg)missaJ ellentetes
i<in)," folpmat zajlik. A 10kaJis vil"g es a globalis *
lig kblcsiinhati.,i folyamatailollUgg a dolgok kime--
netele. A globalis folyamatokkaJ kapesolatos ",...ene-
seket ezkn 10kaJis kolltextusba kell hdyezni. A tu-

'dis~ info<maciot a magunk javi.-a kell hasznositani:
be kell ig)-azni 37 emikai kbzbssCg. ri'gi6. telepules
meglero sz«kezeu'be. isme<ecm)ogaba. wdisszint,

jebe,

.. Ezzel egyidejiileg egy forditott
A Vikigtiir:, eI<5je!u fdadatot is d kell lami, A
tinisekel lokalis kontextusOOI sunn37o

le keU " problemika~ igenyeke~ erdele--

fiOrdiLa' :". ke~ tUdis~ upasnalatol cnbeto- .. n~ .. fo<maba kell bnteni a globalis ,-;.
a~ lag sz:imar-a,enbew fo<maban Cs

" nyeliJeTe. enbct" nyel..ezettel kell kbzblni
, erdekeinket a viJaggal. Ha a ki,{.J,

,<>I. a globalis 'ilagb61 e,kez" tudist, infonnaci6,
nom lopes egy kbzbsseg a maga jaci... fo,ditani,
mondjuk olykeppen, hogy awl ",nulisra. tij ism«e--
tek sze,z.eseJe inspiralnak, tij tnd;i." kCpessegek kifej'
lesztesere szolgalnaIL a 10kaJis ,ilag meg<eked a fej-
100Cshen, Cs passziv szenved6 alanya lesz a tb...ene-
seknek. Ez foJditVa is en-enyes: a globalis terjeszl:e--
des is tij jellem,,;!;et '-ehet fel att61 fiigg&n. hogy
meHo... ".ecepel jatszik benne a lokaJis tudis. a 10-
kaJis e,dek. a 10kaJis aka.-a~ a 10kaJis idcntiw,

, ' ,

A' glob;ilis,folya.,.a...k mOgbu is lok:ilis er-
dekek.'lo!<3Jis ti>rekve.-.ek,\okalis, tud3s njlik.
egyik nagyobb swlyaI,',amasik kisebbeL..Ne--
1a1nI"azon~ lcnniink, bogy sUJ~,Cs sze-
~epitnk fclerte1te16<ljoo, es IebetOoi'geiitkbez

, menen re.zt vegyiinka viliigfolyantataIaIwIa-
sanakegeszebeD. '

A ,il"gban vCgbemen" folyamatok semmikkppen
sem hagyna!<. bennunket e,;ntedenul. a kked.;. esu-
pan 37, hogy pusztin szcnvedo alanyai lesziink-e a ,-;.
laguendeknek, vagy k6vetjuk 37 esemellyeke~ es ma-
gunk is Jeszt veszUnk 37 ataIakuJas folyamatiban. .

Ezek a folyamatok koranlSem olyan kbvethetetle--
nek Cs eleJhetetlellek. Gondoljunk <:sak a politikaj
rendszc, (,sszeomJasir-a, a tiibbp:iruendszc, kiala!<.u-
I:isir-a, a gazdasig ataIakul:isir-a, a politika Cs uxhno-
16gia szerepenek megvaItoz;isir-a, '-ag)' aJti< a ,iJag-
hal6....

A StratCgiaku.aro Cs I:<jIeszte.iInIizctIe.-
'rebozasanak egyilt. ce1ia'az vol~ bogy a vilig--
tteridek kozvetitise, re.en segftse a 'batiron
nili magyaiSag dilemD:,ainak a meguldasi~ Cs
inspicilja ~ te..eg~ a viliigfolpmarokba vaJ6

bekapcsol6dasra. -, " .

Enllek a szerepnek csak egy 01J-an ko"""rii tij in-
lezeO fo<ma rod megfelelni. ameJy bsszhangban all
az tijfajta ve.-senystratCgi:ikkaJ, - a ci.-atlan fejleme-
nyehe. s'bnmaga allando megiijitisi.-a kkpes tij ti-
pusti cegek u',hooitis:ival.

AZ Uj TiPusu cEGEK

A ko"""ru alapokmti., Cs .nn-
vonal.. szakm.; oktaw mellett

ol)-an eegeke. vallalatoke a jo.'".
amelyekben pennanens lO\-abh-
kepzes folyik. Mi,'el a kepzes
rnindinkabb a 'iJaghaI6... t""ooik
a~ a tivolabbi jb"b minden bi,
zonnyaJ a globalis halozat revell
meg>4I0sulo egyeni bnkepz.ese,

Ajbw a IUs, aka, egyszeme1yes
. eegekb61 Cs bedolgoz6k.

001 szen

,

'ezoo" ,~lIalatoke. amelyek maguk ~is <-gyhalozati rendsze< ,Cszei. A teVekenyseg
jelem6s ,esze 37 inteZlneny fal.;n kiviilre ke--

A jOvii a
glcbtilis
IuilOzal

rroin meg-
valhsuM

folyamalils
iinkifnisi.
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r1\ e,II, masok ve~zik el szolgaltatiskent. A cegnek kizae6-

Lf lag acca kell koncentni)nia, ami miatt lettejott.Nem"ak a kmat6intezetekee all ez, de a gazda>ag-
ban is egycc inkabb a mdas valik a leg-
jelent6sebb eeMoeeassa. Vonatkozik ez
lokalis k6zossegehe es az egyeni elet-
sttategia kialakitisara is.

A modem "ervezetek kialakitasa

szempon~ab61 a kisebbsegek ma meg

Az itj liPusit cigek
kgf6bb er6folT1iw
a ludliJ.

Hagyomimyos viillalat

ticgyi take
hiecarchikus rendszeru
egyszer elsajititott tttd:is
cutin, rend, stabiliti,

Modem szerveret

szellemi take
omill6sagra epit
folyamatos tanul:is
kreativitis,
problemafeltiras
tivmunka
hal6zat
kooperaci6
egyenrnngusagi viszonyok
rugalmas kerdesfelvetes,
problemamegoldas

icodai mttnka
vallalati keret

piac
hierarchia
technol6giai kenyszerpalya

ocien",ci6r vesztett, alulint<"m,i)t, kiszolgaltatott helyzeta ,,0-
portal kepzenek. A jt;V'; vonatkozasaban nemcsak a kezdeme-
uyez,;, meresz, "ivlatos.j6vokepeket es cselekvesi altemativakat
kin,i)t'> ""vadalmi "",vczetek hianyowak, hanem awk a vallal-
kmasi fonl1ak is. amelyek nelkill a hataron tali magymagnak
a'Ta siucs e,,'lyc, bogy a virtualis Eur6pa revzeve v;iljon.

A Strati'giakurar6 es Fejlesztesi Intezet ebbeD a vonatkozas-
ban is modellkeut bv,in s,-"lg,lIni, amennyiben lettehozasaval
eh'Y nyiton Ital"zati re",I".ert kivanunk kialakitani, amelynek
alapve«i celkitazesen kiviil nin" mereven e'>gzitett tevekenyve-
~i ko,e es szervezeti keo.cte.

A:LIntezet munkaja pcogramszeruen illeszkedik a tir-
sadalmi es politikai to"enesekhez, mikozben az ott eI6
embereket kivanja swlgalni, awktesti, lelki,szellemi
komplexitisiban.

AZ INTEZET MUKODl1,SI FoRMAJA

A kisebbse~i Stea,egiakmat6 es Fejlesztesi Intezet egyuttma-
k6desi """c"eg<'e k,,'au lepni oukoemanyzatokkal, all ami szer-
vekkel, i.skol,ikkal, miivelodesi hazakkal, egyhazakkal, pa"ok-
kal, "irsadalmi "ervezeockkel es magan"emelyekkel, konkret
feladatokkal kapc.solalban. Tehermentesitve magat minden
olyau funkci{>!61 es tevekenysegtol, omit masok elvegezhetoek
helyette, lettejohet egy olyan uj mozgat6, Slervezo ero, amely
inte~ral6 szerepel md bel"lteni ajelenleg diffuz es szervezetlen
ta,'sadalmi eJctben. Mas szoval az Intezetet a kihelyezett vallala-
t; funkci6k elve menteo kiva~juk makodtetnl, amellyel egyiltt
letcc.i'm a kihelyezett levekenyseg modem halozati rendszere.

Talan nom art ismeteltenchangsulyoznunk, hogy az
inlezmeny nyltott rendszeru, amely a mindenkorl tarsa-
dalmi, gazdasagi politikai viswnyok fllggvenyeben fogal-
mazza meg aktualis feladatait, valoga~a meg holla part-
nereit, s dont; el, hogy mik6r, milyen gazdasagi, etnikai,
politikai, ege57$egiigyi, csaladi stb, problemak megoldi-
saca kivanja aktivizilni a tersegben fellelheto polenciilis
partnereket.

A strategiaku,atam;1 beSlelunk, de a stralegia kif,jezest fel-
cserelhetoeokjovokep kialakitisam, rbvidebb es hosszabb tavU
teovek, pro~ramok kldolg07a",,'a. Ajov6kep es programalkotis
sz<indeka eh'Ya...nt kiter:ied a gazdasagstrategiaea, kultueastrate-
gi"ra, egOsl.segstrategi,lm, politikai strategiara, eegi6strateg;ara,
au61 fuggoen, bogy az clot milyen kecdesek megoldasat helyezi
el"terbe. Szellem; ,mihcly,mk azonban legf6keppen a mi,ltb61
rieokolr gondolkodasi ",ategi,in kivan valtoztatni, amelytol
nom csak az eh'Yszen1 embcrek, de a vezeto ertelmiseg is nehe-
zen 'ud me~sz.abadulni.

llitiink ".eritH ezekkel a re",bze~ellemzokkel sikerult egy
olyan nH1helyt leuehmnunk, amely alapveto szelleml lotegraci-
6s, valamint a lok,i)is koz,>ssegek es a globalizaci6s folyamatok
k,>zi.tti kozvetito szerepe mellelt alkalma> az altalanos vilag-
trenddel es vacation fejicmenyekkel egyarant szamol6 jovostra-
tegia kimunk,ilasara is. "

A KORSZERU NEMZETTUDAT

Szellemi mahelyek letrehozasira nagy szukseg mntatkozik
abbt'>1 a meggondolisb61 is, hogy jelenleg nom csak a jovokep,
hanem az egymasmutaltsag es egymast61 val6 mgges IUdata is
hianyzik az emberek fejebol, mint ahogyan hianyzik a kozos
nemzeli ertekek tisztelete es az erkolesi swlidaritis is. Pedig
nom cook az egyeo egzimene;aja, de az egeszseg merteke is a
kozosseghez val6 viszony f"ggvenye.

A korszeru nemzettudat szerepe mas vo-
natkozasban is felertekelodott. Mikozben a
haditechnika merhetetlen atomarzenalt

halmozott 1'01, a raketik es elfog6raketik
versenyere mllliardokat koltenek a nagyha-
talmak, a konfliktusok reodee lokalis ".in-
ten valnak kezelhetetlenne.

A globalizalod6 viligban az etoikai, tee-
segi, gazdasagi, kulturalis es politikai feSlultsegek helyi haboru-
kat robbantanak ko, amelyek ferlozo viruskent terjednek at
egyik helycol a m.sikra, globalisan nehezeo kezelhetok, meg-
elozes"kre meg eppenseggel nom volt pelda az elmidt evtized-
ben.

Loblis katasmOfak haboeuk nelki,1 is bekovctkezhetnek,

gondoljunk csak awkra a veszelyekre, amelyck az embert egye-
disegeben es kozossegebeo fenyegetik. Gondoljunk az eleuni-
ooseg comlasara, a fiziol6giai es pszichol6giai all6kepesseg roSl-
Slabbodasara, amelynek kovetkelteben ,6bb mint egy evtized-
del csokkent oz. atlageletkor ebben a tersegben, kiilonoskeppen
a magyarok koreben. Ezek a problem,ik vegvo so con a nemzeti
identitaSlavarban gy6kereznek, a tarstalaosag enesevel, a oem-
.' hi,ra ertekvesztesevel, a kiscbbsegi komplexusokkal SIb.

alloak os . "ggesben.

si
[r

Vagy hadd utaljunk a demografiai
helyzctre. A magyar nepesseg csokkenes
es az idegen nepesseg beammla", a ma-
gyar nepesseg Slallashelyece a legsulyo-
sabb lokalis gondjaink egyike. Az a korul-
meny, hogs meg elkepzeles""k sincs en-
nek a probleminak a kezelesere, minden-
tIel ekesebben pelda"a, hovajut egy nem-
zeOi ki>zosseg autentikus ".ellemi vezetore-

"Egy nep csak akkrrrjeknt6s, ha veul6j ertelmesek, a
nep pedig eros esegeszseges ". -,

(Szeehen)'l)

leg nelku!. Ezt az an nehez lesz bepblolni, a nyolevanevi kisebb-
segi hely"t ugyanakkor a jovoce vonatkoz6an haSlnosithatt'> ta-
pasztala"zerzessel jart, amely a!apjan az etoikai kerdes kezele-
set IlIeloen sngallhatunk olyan terseg-specilikns megold,isokat,
amellyel talin elejet lehet venni a lokalis haborukoak. A korsze-
ru nemzettndat kimunkalasa konstruktiv szc,'epct ja"zhat a ma-
gyar es nom magyar kozossegek kapcsolatainak alakitasaban es
ugyanakkor a magyar kozosseg helyzetenek megszilarditasaban.
Egyelore mol meg tivol allunk.

Anemzeli onfelad3s os,a' szervilis cmagatattisolyan
'melyenrogziilt az emberek'mdat<iban, hogy meg kisebb-
segipirgaink ser;n kepesek'ca magyarsag.relevans tirsa'
dalm; erdekei mellett kiillni.

A folyamatos helyzetertekeles, hal6zatkiepites, intezmeny-
fejlemes mellett a Sttategiakutat6 es Fejlesztesi Intezet egyik
fontos celkitazese azoknak az elveknek a megfogalmazasa es
azoknak a strategiai lecveknek a kimunkilasa. amelyek hozzase-
githetik a polilikai clot "ereploit a magyacsagjov6jevel kapcso-
latos aktivabh es az eddigieknel hatekonyabb kozeleti szerepva!-
lalashoz.

AZ INTEZET TEvEKENYSEGE

A kor k6vetelmenyeinek megfeleloen a meccv intezmeny-
szerkezet helyett egy rugalmas Slerkezeta, hatekooy intezmenyt
kivanonk nHikbdletni, amely serkenloleg kivan hatni a delvide-
ki magyacsag onszervezodese,'e.

Nevezetesen.

- a Slellemi bezactsag megszullteu;sere,
'apolltikai erdekkepviselet ,redmenye~ebbe tetelere,
-azonkoccnanyzatok mukodesere,

- a civil ~2.fem szerepvallahisira,

,-.a nemzeti integraciosfqlyamalokra,
,a terseg Europahoz val6 felzarkozasi torekveseire,

Celjai megvalosi",sa erdekeben az Intezet eloadasokat, vlta-
f6romokat, kecekasztal-beszelgeteseket, szeminarlnmokat Sler-
vel, tirvadalomtudomanyi vizsgalatokat es kozvelemeny-kutati-
sokat vegez, oktatoi es kiadoi tevekenyseggel foglalkozik stb.
Ezek mellett irodakat mukodtet ki.lonfele szolgaltatisok vegze-
serc< palyavalasztis, parvalasztas, csalidi es nevelesi tanacsadas,
vallalkozasfejlesztes, segitsegny(~tis palyazatok keszitese,
maganositis, vagyon visszaszarmaztatis ugyeben stb.. Az Intezet
kulon gondot kivan forditani a kozosseg lelki-egeSlsegugyi gon-
dozasara. a hitelet apolasam, a nemzeti onismecet elmelyitese-
re, az ifjusag nevelesece, a csalad erositesere, az interetnika;
kapcsolatok megszilardit<isam.

Az Intezet tevekenysege tobb sikon zajlik.

Mikozben a loblis kotodes, koztuk a nemzed idendtis vilik

az uj vilag egyik meghatirozo elemeve, nalunk szeles tomegek
nom kepesek Slabadulnl a kommunizmus szellemi oroksegetol.
a r61ok gondot viselo allam eszmenyetol, amelynek elleneben
szivesen lemondtak kozi)ssegi erdekeikro!. Ez a magyarizata an-
nak, hogy az emberek a multba fordulnak, visszasigak a "regi
"ep idoket", oda szeretnenek visszatemi, ahova nom lehet.

Sz.emlelctvilt<ism van szukseg, e nelkul nines cefoccn, nines
elorelepes. A szemleletvaltishoz egyaranl howitartozik a loka-
lis kotodes es a korszerii nemzeltudat, amely alkalmassa tesz; a
nepeke! aem, bogy megfogalmazzik kozassegi erdekelket es re--
levans "'r",dalmi igenyeiket.

A hatiron tuli magyarsagot sujt6 gazdasigi, polidkai, tirsa-
dalmi problemak csak komplex szemldcten es strategiai prog-
mmokon alapul6 dontesekkel 0ldhat6k meg, Rogtonzessel, at-
fogo helyzedsmeret es altemaliv programok nelkul aligha lehe!
a sulyos gondokat orvosolni. Ezert ndkulozhetedenul szukseg
van a kozossegi stmtegiai gondolkodas tigitisam, a nemzed
szelIem megerositesece, a jovore vonatkoz6 kulonoozo cselek-
vesi programok kidolgozasim.

Hitiink szerint a Szechenyi Istvan novel viselo Strategiakuta-
to es Fejlesztesi Intezet ennek a feladatnak eleget tud tenni.

Dr. HODI Sandor

A szeno pszichologus, szakieo


