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A Szechenyi Istvan Strategiakutato es Fejlesztesi
Intezet, Tothfaluban rendezett tudomanyos tanacskoza-
sa egyike azon rendezvenyeknek, amelyekrol batran
kijelentheto, bogy a kello idopontban, a megfelelo he-
lyen es celravezeto eszkoztarral lat neki azon proble-
makor vegiggondolasahoz, amelytol a magyar sorsala-
kitas hivatalos kepviselete mindmaig hallgatolagosan
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elvonatkoztat. Ez pedig a Karpat medencei magyarsag
helyzetenek atfog6 felterkepezese, a jov6 kilatasainak
tabu- es el6itelet-mentes merlegelese es sorsalakit6
akaratanak f6kuszalasa a val6di, teljes korn megolda-
sok fele.

A valasztasok tiikreben mar bizonyossaggal kije-
lenthet6, bogy a magyarorszagi politikai partok szama-
ra kockazatos az, ami a szerb, roman es szlovak partok
eseteben letkenyszer: sajat nernzetiiknek iigyet teljes
kornen atgondolni es felvallalni.Ez a tarsadalomlelek-
tanilag beteg, perverz helyzet a kadari nernzetellenes
agymosas kesei hatasa.

1956 a magyarok nernzeti osszetartasa es szabad-
sagszeretete nelkiil nem lett volna elkepzelhet6. Az
akkor fellazadt nep meg magaban hordozta a Horthy
korszak ertekrendjet: egyenesseget es igazsagtisztele-
tet, kozossegi felel6ssegvallalast es kotelessegtudatot,
hazaszeretetet es nernzethiiseget. Meg toretlen volt a
tOrtenettudat. Egyseges volt a nernzet. A forradalom
verbe fojtasa titan az idegen hatalom es horn helytart6i
mindent elkovettek, bogy a csoda soha tObbene ismet-
16dhessenmeg. A kadari n6menklaturanak eppen ugy
leterdeke volt a Horthy-Magyarorszag tiszta ertek-
rendjet tOnkretenni es helyebe a szolgalelkiiseget, a
befele fordulast es sziikkeblii individualizmustmiivelni,
mint a megsza1l6szovjeteknek. A kommunista onkeny-
uralom osszes eszkozevel a tagan ertelmezett hazasze-
retet s a nemzeti szolidaritas helyebe az orszaghata-
rokig terjed6 kis-magyar eletforma-sovinizmust he-
lyeztek, amelyben nem volt helye az evszazados ma-
gyar-Iengyel baratsagnak, de meg a hataron kiwI re-
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kedt nernzetreszeknek gem. igy nem csoda, bogy a mal
magyar tarsadalom egy jelent6s resze hataron tuli nem-
zettarsaiban nem testvert, hanem vetelytarsat lat.

A rendszervaltoztatas utan egyes partok gtitlastala-
nul kihasznaltak es kihasznaljak erne karos tarsadalom-
lelektani allapotot, es mivel ez a k6r egyetlen politikai
t6kejiikke valt, minden eszkozze1 elmelyiteni igyekez-
nek a lelki betegseget. Azt, amit a nernzet onmaga ellen
fordulasanak, kozossegi immunitasnak vagy kozossegi
tudat-kannibalizmusnak nevezhetiink, az a posztkom-
munista vilagban specifikusan magyar tarsadalomlelek-
tarn betegseg, es velemenyem szerint a bajaink orvosla-
sanak legffibb gtitja. A nernzet sorsa irant felel6sseget
erz6 politikai partok szamara ez a lelektani hatter csap-
dahelyzetet jelent, ha ugyanis celtudatos nernzeti prog-
ramot hirdetnek meg, azzal valasztasi sikeriik eselyet
nemhogy novelnek, de eppenseggel csokkentik.

Ez a helyzet 6hatatlanul "kigyiiriizott" a hataron tuli
szervezetekre, es ott a tobbsegi elnyom6 hatalommal
kollaboral6 elemek eluralkodasahoz es az ona1l6 ma-
gyar politika hiveinek ellehetetlenitesehez vezetett. A
hataron tuli magyarsag 12 ewel a. rendszervaltoztatas
utan nem rendelkezik tartalmi szempontb61 legitim (a
magyar iigyet szolgal6) erdekkepviselettel. Ami maradt,
az a csupasz formai legitimitassal rendelkezo, de tettei-
ben es megnyilvanulasaibanaz elnyom6k erdeket ved6
latszatkepviselet.

Kiutat csakis a civil-tarsadalmi szervezetek nernzet-
epit6, gy6gyit6 munkaja jelenthet. Az alabbiakban a
legnagyobb nernzeti civil szervezetiink, a Magyarok
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Vihigszovetsegenek lehetseges nernzeti paradigmateret
vazolom feI.


