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Kisebbsegi sorskerdesek
0 XXI.szazod elejen
Visszatekint6
A kelet-eur6pai fordulat idejen a haHtron tuli magyarsag minden ut6dallamban kesedelem nelkiil letrehozta politikai erdekszervezeteit es koveteleseivel
megjelent a hazai es a nemzetkozi nyilvanossag e16tt.
Kezdetben a magyar diplomacia tamogatta a spontan
jelentkez6 auton6mia tOrekveseket, kes6bb azonban
nem tudott mit kezdeni vele. A retorika nem valtozott:
a magyar kormany tovabbra is tamogatasar61 biztositotta a hataron tuli nernzetreszeket, gyakorlatilag azonban sorsukra hagyta 6ket. Mi tObb, tiltakozasuk ellenere allamszerz6deseket kotOtt a fejiik f61ott, amelyekkel .
sziik keretek koze szoritotta egyebkent is sziikos politikai mozgasteriiket. Az eredmeny nem maradt el: a kisebbsegek visszakozni kenyszeriiltek, ami a tObbsegi
nepek kemenyebbfellepeset eredmenyezte.
Baket 16ttunk
A magyarazkodas ismeretes. Magyarorszagnak az
eur6pai csatlakozas erdekeben biztositania kell "a terseg stabilitasat", amit a kisebbsegi auton6mia tOrekvesek veszelyezte~nek.Mit gemszamit, hogy a va16sagban
a forditott a helyzet. A terseg stabilitasat a kisebbsegek
helyzetenek rendezetlensege veszelyezteti, a megoldast

pedig - a teriileti revizi6 lehet6segenekhianyabaneppen az auton6miak biztositasa jelentene.
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Ma mar nyilvanval6, bogy az allamszerz6desekkel
bakot 16ttiink. A magyar diplomacia konstruktiv javaslatokkal is el6 tudott volna allni, anelktil, bogy ezzel
kesleltette vagy veszelyeztette volna a csatlakozast. Az
auton6mia tbrekvesek felkarolasa reven uj KozepEur6pa-politika jott volna letre, amelynek eredmenyekent a magyar nemzetreszek (es a terseg nepei) ma igeretesebb jov6 eMneznenek, mint igy.
KonfliktuskerClles
A konfliktuskertiles erdekeben az auton6miak tigye
egy ideig lekertilt a napirendr61,ett61 azonban a szomszedos orszagok semmivel sem lettek kedvesebbek es
engedekenyebbek a magyar kisebbsegekkel szemben. A
Fidesz-kormany ujra lebegtetni kezdte az auton6mia
kerdeset. A hivatalos allasfoglalas, mint ismeretes, az
volt, bogy amennyiben a hataron tuli szervezetek politikai programjukban vallaljak az auton6miaert va16 ktizdelmet, akkor foglalkoznak a kerdessel, ha viszont mas
javaslattal allnak e16, a magyar kormany az e161sem
zark6zik el.
Amint az varhat6 volt, a kisebbsegi partok a dolgok
konnyebbik veget valasztottak. Kisujjukat sem mozditottak tobbe az auton6mia erdekeben. A "realitasokra"
hivatkozva a szerb, a roman, a szlovak fellel barmi aron
va16kiegyezesre tbrekedtek. A szomszed nepek a lojalitast mindig is jutalmaztak, ezuttal sem maradt el. A
hatalomhoz simul6 kisebbsegi politikusok pozici6kba
kertiltek, az autonomista parti ellenzek viszont kiszorult
a kisebbsegi politikai eletb6l.
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Politikai

pluralizmus

Ntalaban nehezen vesszuk tudornasul, bogy a kisebbsegi tarsadalrnak politikailag rnegosztottak. Ahogyan nines egyseges rnagyar nernzetstrategia, a hataron
ttili rnagyar kisebbsegpolitika sern rendelkezik kbzbs
koneepeionalis alappal. Amit az egyik politikai tabor
eredrnenykent kbnyvel el, azt a rnasik reI kudarenak
fogia rei, es forditva.
A kilenevenes evek elejen a hataron ttili rnagyarsag
problernainak rnegoldasi eselyeit sokan az auton6rnia
eszrnejeben lattak. A kilenevenes evek derekan a helyzet rnegvaltozott. A rnagyar kisebbsegeket tbrnbrit6
szervezet, a KENF (Kbzep-eur6pai Nepesoportok F6rurna) gerineenek rnegroppantasaval az auton6rnia gondolatanak hordoz6i fokozatosan hatterbe szorultak,
ezzel egyid6ben egyre er6teljesebbe es szernbetun6bbe
valt a tbbbsegi politikai hatalorn kiszolgaIasan alapul6
kisebbsegpolitikairanyaba val6 eltol6das.
A kivarasra alapoz6 politika
Ma ezen az titan haladunk. Pontosabban allunk. A
hataron ttili rnagyar kisebbsegek ugyanis rna a kivarasra
alapoznak. A bizakodasra az ad okot, bogy a rnagyarellenes nagyhatalrni vilagpolitika rnegvaltozott, es rna
Magyarorszag az Eur6pai Uni6hoz va16 esatlakozas
egyik legeselyesebb varornanyosa. Ett61 a tagsagt61 az
elesatolt nernzetreszek is sokat varhatnak. Aztan el6bbut6bb a szornszedos orszagok is esatlakoznak rnajd, es
ezzel a rnagyarsag nyitott kerdesei rnintegy rnagukt61
rnegold6dnak.
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A hatarok h~giesitese(spiritualizal6dasa) csakugyan
ragyog6 megoldasnak igerkezik. Csakhogy Eur6panak
ebben a regi6jaban, amelyben eli.ink,erre meg velhetoen
sokaig kell varnunk. Felo, bogy mire azok az allam.Qk,
amelyekben magyar kisebbsegek elnek, mind megfelelnek a csatlakozashoz szi.iksegesjogallamisag kovetelmenyeinek, addig a kisebbsegek asszimilaI6dnak vagy
elkoltOznek.
Ez a veszely annal is inkabb fennall, mivel a kivarasra alapoz6 politika elveszi ertelmet a mindennapi ki.izdelemnek es helytallasnak. A politikai passzivitas maris
erezteti negativ hatasat. Fokoz6dott a magyar nernzetreszek nyolcvan eve tart6 gazdasagi, tarsadalmi visszaszorulasa.
Azzal sem szerencses altatni magunkat, bogy az Eur6pai Kozossegben egy csapasra megold6dnak majd
gondjaink. Nem old6dnak meg. Gondoljunk csak a
bretonok, katalanok, korzikaiak elkeseredett ona1l6sagi
harcara. De az trek es a baszkok sorsa sem javult lenyegesen att61, bogy az EU tagjai lettek. Megfelelo
gazdasagi alapok, intezmenyek, nyelvi kultura es tudatallapot hianyaban az EU-ban ugyanaz a sors var rank,
mint Szerbiaban.
A kivarasra alapoz6 kisebbsegpolitikat61 nehezen
varhat6 el a magyar nernzetreszek gazdasagi talpra allitasa, a nemzeti onazonossag-tudat erositese es az intezmenyhal6zat kiepitese. Az Orban-kormany a kedvezmenytorvennyel felvillantotta ugyan a kozos magyar
jovokep tavlati vizi6jat, de sajnos az anyagi tamogatast
nem sikeriilt olyan koncepci6ba agyaznia, amely a ma13
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gyar kozossegek val6s gazdasagi, szellemi es strukturalis er6siteset szolgalta volna.
Uj tamogatasi strah§gia
A hataron tuli magyarsag tamogatasa strategiai kerdes. Mindaddig, amig az intezmenyes tamogatas nem
all atgondolt es vilagosan megfogalmazott nernzetpolitikai celok szolgalataban, a segelyezes nem annyira a
kisebbsegi kozossegek javat szolgalja, mint amennyire a
szomszedos orszagoket es a magyar kormanyet. Az
el6bbiekhez (az allamiintezetek tamogatasaval) jelent6s
t6keataramlas folyik, az ut6bbi pedig klienturaja reven
a kisebbsegeket fugg6 helyzetben tartja.
Anyagi alap es megfelel6 aldozatvallalas nelkiil a
hataron tuli magyarsag eseteben val6s tarsadalmi onszervez6desr61,a nernzeti onazonossag meg6rzeser61,
oktatasi, tudomanyos, kulturaIis, miiveszeti, tajekoztatasi, hiteleti es szakmai felemelkedesr61nem beszelhetiink.
A jelen koriilmenyek kozott - a gazdasagilag elszegenyedett es a kisebbsegekkel szemben ellenseges er-

ziiletiiorszagokban- a partok, egyesiiletek,intezetek
letrehozasa es miikodtetese tObbnyire nem a kisebbsegek akaratan mulik, hanem els6sorban a magyarorszagi
tamogatasok fuggvenye. Ennelfogva a gombam6don
szaporod6 egyesiiletek keresz eletiiek: ha sikeriil penzt
szerezniiik, egy-ket rendezvenyt osszehoznak, aztan
megsziinnek.
De maga a politizalas es partelet is a magyarorszagi
tamogatasokon nyugszik, ami termeszetesen nem ma14
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fad kovetkezmenyek nelkul. A politikai vezetok es a
szellemi elet iranyit6inak a kezbentartasaval (egyesek
futtatasaval, masok hatterbe szoritasaval) tetszoleges
iranyba lehet terelni a torteneseket. J6 es rossz iranyba
is. Nem kell feltetlenUlcelzatossag a viszaly szitasahoz,
elegendo az atgondolatlan tamogatas, a penz celtalan
elosztasa, hogy az emberek hajba kapjanak egymassal.
Nemi celzatossaggal pedig zsakutcaba terelheto tarsadalmi onszervezodesuk, hatastalanithat6 minden jovore
iranyul6 erofeszitesuk.
Ekes peldaja ennek a vajdasagi magyar partviszaly.
A partok oszt6dasa, sokasodasa es civakodasa nem az
eltero politikai programok miatt van, hanem a kulso
penzugyi forrasokat kezben tart6 es eloszt6 politikai
hatalom megszerzese kornli tusakodas folyomanya. Es
ebben a tusakodasban vastagon ludas az anyaorszagi
tamogatasi politika. Egyes alapitvanyok es intezmenyek
peldaul a hataron tuli klienturajukkal annyira belteIjesse
valtak, hogy szinte maffia-jelleget oltottek. Ket kezzel
sz6rjak a penzt: a tuzhoz kozel a1l6knakjutott belole
cserepezestol kutrurasig, aut6k adomanyozasat61 utak
aszfaltozasaig, naposcsibek vasarlasat61 csatornazasi
munkalatokig mindenre, csak nemzeti kozossegunk
szellemies lelki erositesere nem.
A szellemiseg tamogatasa
Pedig peldaul az arab vilag tObbszaz-milli6 dollart
fordit Kelet-Jeruzsalemben az arab ideol6gia es az iszlam szellemiseg fenntartasara, hogy csokkentse Izrael
befolyasat. Vajon mennyit kellene forditani a hataron
tuli magyarsag szellemisegenekfenntartasara es erosite15
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sere, bogy valamelyest ellensulyoznilehessen a tObbsegi
nepek nyolcvanvalahanyeve tart6 szellemiterrorj:it?
Mas alkalommal is elmondtam, itt is elmondom. A
magyar koltsegvetes es kozalapitvanyi strukturak reven
az elmult tiz ev alatt a hataron tuli magyarsag bar szereny tamogatasban reszesiilt, ez az osszeg egy :itgondolt nemzetstrategiai program kereteben elegendo lett
volna a kozossegi szellem kialakitasahoz vagy akar a
magyar auton6miak alapjainak a lerakashoz. A magyar
tamogatasi politika azonban a nemzetepites helyett a
szocialis, karitativ jellegu tamogatas mellett dontott,
amelyre ugyan nagy sziikseg van, de nem a magyar
kozossegek szellemisegenek, onazonossag-tudatanak a
rovasara.
Mellesleg - szarsz6i beszedemben ezt is elmondtam
- a szocialisjellegu tamogatas gem a magyar kozossegek erdekeit szolgalja, hanem a szomszedos allamok
koltsegveteset tehermentesiti. Rejtely, bogy miert kell a
magyar ad6fizetok penzet mas allamok tulaidon:it kepezo kozepiiletek felujitasi es karbantartasi koltsegeire
forditani? Ami viszont nem varhat6 el a szomszedos
orszagok nacionalista kormanyait61, bogy erositsek a
magyar nernzettudatot. emeliek szellemiseget. iavitsak
kozossegi szervezettseget. tegyek hatekonyabba erdekvedelmet, azt egyelore anyaorszagi forrasokb61 kell

fedezni.Sajnos,ezekre a feladatokra- nernzetikozossegiink szervezetlensegebol es siralmas tudatallapotab61
itelve - az anyaorszagi tamogatasb61 eddig nem sok
jut ott.
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A tamogatasirendszerjavftasa

.

Amint az a mondottakb61kitiinik, a magam reszerol
er6sen hiimyolom az atgondolt tamogatasi politikat. A
jelenlegi gyakorlat ugyanis koneepei6tlan, az itt-ott
elhangz6 szavak es igeretek ellenere semmi koze siDes
se a nemzeti eszme er6sitesehez, se az ona1l6 magyar
intezmenyrendszer kiepitesehez, se valamilyen nemzeti
strategia ervenyesitesehez. A magyar kozossegek allaganak javitasa, a legalapvet6bb es legsziiksegesebb
intezmenyes hatter biztositasa helyett olyan mondvaesinalt programokba. sorvadoz6 egyesiiletekbe es levitezlett egykori kaderek zsebeibe folyik a magyar ad6fizet6k penze, amelyeknek, illetve akikriek semmi koziik
siDesse a magyarsagtudat er6sitesehez, se a magyarsag
szellemifelemelkedesehez.
Ebb61 ad6d6an, amig a hataron tuli magyarsag tamogatasa koneepeionalisan nem agyaz6dik egy ittfog6
nemzetstrategia keretebe, ha rajtam allna:
1. kizar6lagolyan szemelyeketintezmenyeketvallalkozasokat tarsasagokat reszesitenek penziigyi tamogatasban. akik. illetve amelyek meghataroz6 szerepet
jittszanak kozossegiik eleteben. akik. illetve amelyek
onkent es a munka telies felel6ssegevel vettek reszt
eddig is a kozossegi mozgalmak szervezeseben. akik.
illetve amelyek az elmult evek tapasztalatai alapian tudasukkaL kepessegiikkeL tehetsegiikkel bizonyithat6an
hozzaiarultak a magyar kozossegek szellemi gyarapodasahoz es eletkepessegenek erositesehez.
2. Megsziintetnemaz alkurat6riumokates szakagi
bizottsagokat, amelyek nem alkalmasak a palyazatok
17
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elbinihisara. Nem szabad a magyar ad6fizet6k penzet
alkalmi bizottsagokra. hozza nem ert6. a d6ntesiikert
fele16sseget nem valla16 es fele16ssegre nem vonhat6
szemelyekre. illetve testiiletekre bizni. A tamogatas
strategiai fontossagu kerdes, amit csak hozzaert6, lelkiismeretes, fele16ssegteljespozici6ban lev6 szemelyt6l
lehet elvarni.
3. Haladektalanul elvalasztanam egymast6l a segelyezesre. szocialis tamogatasra szant penzt a tudomanyra.
kulturara. k6zmuve16desre. oktatasra szant tamogatast61. A kv6tat mindenkeppen az ut6bbi javara allapitanam meg, esetleg teljes egeszeben megsziintetnem a
jelenlegi formaban tOrten6 szocialis jellegu segelyezest.
A szocialis tamogatas sziiksegkeppen anomaliakat sml:
egyreszt hamis remenyeket ebreszt az elszegenyedett
kisebbsegekben, akik fej6stehennek tekintik Magyarorszagot, masreszt nem sarkallia 6ket gem munkara. gem
helytallasra. gem k6z6ssegi szerepvallalasra. A penz
celtalan elosztasa, a "raszoru16k tamogatasa", azon az
alapon, bogy a tamogatottak kisebbsegben e16 magyarok, 6hatatlanul kOFrumpaljaazokat, akik a penz elosztasaval vannak megbizva. Ebb6l neha egeszen abszurd helyzetek ad6dnak. A hataron tul esetenkent
olyan diakok is segelyben reszesiilnek, akiknek a sziilei sokkal jobb m6duak, mint az 6ket tamogat6 magyarorszagi ad6fizet6 polgarok. Arr6l nem is beszelve,
bogy ezek a magyarorszagi ad6fizet6 polgarok tudtukon kiwI szep szamban szerb diakokat is iskolaztatnak
penziikkel.
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4. Kote1ezove tennem. hogy a hataron tuli magyarsag
tamogatasaval foglalkozo intezmenyek es alapitvanyok
evente tegyenek kozze reszletes ielentest minden paIyazorol, a paIyazatban feltuntetett kutatasi programokrol,
az igenyelt es kiutalt tamogatas osszegerol, s nem artana nemi indoklas sem, hogy miert dont6ttek amellett,
ami mellett dont6ttek, illetve az elutasitott palyazatokat
miert nem tartottak tamogatasra alkalmasnak.
5. Ugyanakkor kotelezove tennem, hogy akar pozitiv,
akar negativ a dontes, minden palyazonak irasban vaIaszolianak. Ha elvarjak, hogy a paIyazo napokat t6ltson
el husz oldalas iirlapok kit6ltesevel es keptelen mellekletek beszerzesevel, tartoznak neki legalabb ket sorral.
Szeretnemjelezni, hogy elvetve teljesul ez a kivanalom,
az alapitvanyok t6bbsege azonban a paIyazot vaIaszra
sem meltatja.
6. Ezzel egyiitt kotelezove tennem a hatekonysagi
vizsgalatok vegzeset minden alapitvany. illetve intezmeny reszere. Keszitsenek elemzest arrol, hogy a palyazati celkitiizesek mennyiben teljesultek: t6rtent-e
eloreIepes, szulettek-e miivek, javult-e a helyzet, avagy
csak formasag, ablakon kidobott penz volt az egesz?
7. Es vegul, de nem utolso sorban: az eredmennye1
annak is el kell szamolnia. aki dont a penzek sorsaroL s
nem csak annakoaki azt e1kolti.
A partos erdekkepviselet
A kozvelemeny - nyilvan az egypartrendszer oroksegekent - nehezen veszi tudomasul, hogy t6bb kisebbsegi part van. Pedig nem a politikai t6bbsziniiseggel van
19
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baj, hanem ellenkezoleg, annak a hiimya jelent inkabb
gondot. A polgarsag, a k6zeposztaIy, az autentikus
szellemivezeto reteg hianya miatt mindig is nagy volt a
vajdasagi magyarok hatalommal szembeni kiszolgaltatottsaga, ami egyiitt jart a szinte k6telezo politikai egysz6lamusaggal. Fiiggetleniil att61, hogy milyen politikai
szeljaras uralkodott az orszagban, hogyan es mikent
alakult a hatalom kisebbsegekkel kapesolatos magatartasa, az autentikus ertelmisegetol (kivegzesekkel, beb6rt6nzesekkel, kiutasitasokkal, kitelepitesekkel, felmondasokkal, megfelemlitessel, menekiilessel, kisajiltitasokkal stb.) megfosztott kisebbseg lojalitasara bizvast
szamithatott.
A kisebbsegi tarsadalmak jelzett tarsadalmistrukturalis torzulasainal fogva a magyar kisebbsegpolitika ma is hajlik az 6nfeladasra. Partjaink nem a nemzeti erdekek megjeleniteseben, hanem tulajdonkeppen
az 6nfeladasban versenyeznek egymassal, ezert vegso
SCrollesakugyan felesleges a t6bb part. Legalabbis ebben a formaban.
Mas gondjaink is vannak a partokkal. Ma mar elegge k6zismert, hogy a nemzeti erdekvedelmet nem szereneges kizar6lag a partokra alapozni. A partok k6zvetitesevel megval6sul6 kepviseleti demokraeia reven
kisebbsegi es helyi problemak sehol a vilagon nem oldhat6k meg.
T6bbsz6r elmondtam, de talan nem elegszer, hogy a
kisebbsegek szamaranyuknal fogva, ha megfesziilnek,
akkor gem tudnak annyi kepviselot a parlamentbe juttatni, amennyit a t6bbsegi nep kepviseloi vigan le ne
szavaznanak. Ennek az egyoldalu parlamenti jilteknak
20
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koszonhet6en a tObbsegi nepek demokniciat szinlelhetnek a vihig el6tt, mikozben a kisebbsegekre vonatkoz6an olyan torvenyeket hoznak, amilyeneket akarnak.
Ennel is sulyosabb gondot jelent az, bogy etnikai
partjaink - a partok termeszeteb61 ad6d6an - je1ent6s
kart okoznak nernzeti kozossegiiknek, amennyiben felesieges konfliktusokat geIjesztenek es fekezik a tarsadalmi onszervez6dest.
Minden part miikodesenek els6dleges celja a hatalom megszerzese es megtartasa, nem pedig az, bogy a
tarsadalom valamennyi csoportjanak az erdekeit kepviselje. A kozerdekre val6 hivatkozas csak a manipulaci6
egyik formaja. Azok a kepvisel6k, akik nem a partdirektivakra, hanem a meggy6z6desuk szerinti kozj6ra
szavaznak, szembekerulnek a part alapvet6 erdekeivel.
Renitens kepvisel6kkel nem lehet a hatalmat megszerezni es megtartani, ezert el6bb-ut6bb kirligjak 6ket.
Hiaba a tobb part, ha megmerettetesuk alapjan a
tarsadalmi kozj6 ervenyesitese nem valhat val6ra. Akar
az egyik, akar a masik part kerul ki gy6ztesen, csak
reszerdekeket fog kepviselni az egesz erdekeivel szemben. Egyel6re senki gem akar a kisebbsegi partok
cs6djevel szembenezni, nekUnk azonban leterdekUnk,
bogy ezeken a rossz semakon mihamarabbtullepjunk.
Uj alapokra helyezett erdekvedelem
A nernzeti erdekkepviseletet uj, szelesebb alapokra
kell helyeznunk. Es ugy tiinik, bogy ez az 6haj a nemzeti tanacsok reven hamarosan va16ra is fog valID.
Nemreg a kis-jugoszlaviai parlament elfogadta a nem21
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zeti kisebbsegek kollektiv jogair61 sz616 torvenyt. Ennek a torvenynek az ertelmeben a nemzeti kisebbsegi
kozossegek a nyelvhaszmllat,az oktatas, a kultura es a
tajekoztatas teriileten meghatarozott jogokat elvezhetnek. A torvenybe foglalt jogok ervenyesitesere a fOderaci6 szintjen kulon penzalapot letesitenek. Az illetekesseg megoszlik a szovetsegi kisebbsegugyi miniszterium, a szerbiai, a tartomanyi es a kozsegi torvenyhoz6
es vegrehajt6 szervek, illetve az adminisztraci6 kozott.
Magyaran ez azt jelenti, hogy a kisebbsegijogok realizalasar61az allam gondoskodik.
Az emlitett szervekkel parhuzamosan a nemzeti kisebbsegek is letrehozhatnak meghatarozott testUleteket,
peldaul sajat nemzeti tanacsukat. A torvenyhoz6 azt
allitja, hogy ezek a tanacsok onkormanyzati szervek
lesznek, ami azonban korantsem biztos.
Egye16resok a nyitott kerdes. Nem vilagos, hogy a
nernzeti tanacsok rendelkeznek-e majd valamilyenteren
kizar61agos, ona1l6, az allami szervekt61 fiiggetlen
dontesi joggal, vagy csak affele tanacsad6 szerepet 101tenek be? A 1Orvenykilatasba helyezi ugyan, hogy az
allami szervek atruhazhatjak a nemzeti tanacsokra sajat
felhatalmazasuk egy "reszet", de az is benne van, hogy
esetleg csak ki fogjak kerni a nemzeti tanacsok velemenyet.
Ugy tunik, hogy a kisebbsegek valasztott testUleteik
reven bizonyos teriileteken - nyelvhasznalat, oktatas
tajekoztatas, kultura - valamilyenformaban reszt vesznek az MIamiszervek donteshozatalanak folyamataban,
de hogy mi fog ebb61megva16sulni,az egye16rea jov6
zeneje. Annal is inkabb, mivel a 1Orveny egyetlen
22
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szankciot gem irimyoz el6 azok ellen, akik ennek a torvenynek a rendelkezeseit megszegik.
Ezzel a tOrvennyela teljes erteku autonomiatol meg
messze vagyunk. Szerbiaban halaszthatatlanna valt a
kisebbsegi kerdes rendezese, ezert bizonyara tobbet is
kerhettunk es kaphattunk volna, mint amit kinaInak
nekunk. Embrionalis formaban azonban kaptunk valamit, ami els6 lepeset jelentheti egy jov6beli magyar
onkormanyzatnak. Lehet, hogy egyeseknek szuk ez a
zubbony, amit a kisebbsegi tOrvennyel rank szabtak,
nemzeti kozossegunk tudatallapotat es cselekveskeptelenseget ismerve azonban orulnunk kell, ha az adott
lehet6seggel elni tudunk.
"EgyedOI nem megy"
Azt tartjak, hogy "a politika a lehet6segek tudomanya". Ennek alapjan a realitasra hivatkozva szoktak
leszurni azokat, akik meresz terveket sz6nek, nagy celokat tuznek ki maguk ele. De nemcsak az aImodozok
kapjak meg a maguket. A realitasra hivatkozva elmarasztalhato mindenki, aki nem erik be azzal, ami van.
Csakhogy baj van ezzel a hivatkozasi alappal. A realitas epp ugy kepzeletUnktermeke, mint az almodozas.
Es akinek rossz a kepzel6ereje, az tavolabb all a valosagtol, mint a meresz almodozok. Minden, amit az emberiseg eddig elert, el6szor aImodozasnak tunt, amelynek a kishituek szemeben nem volt semmi "realitasa".
Ami esetunkben gem a realitaserzekkel van baj, hanem
a kishituseggel es a kepzelethiannyal. Gondoljuk csak
meg, Periklesz koraban hozzavet61egesenannyian eltek
az okori Gorogorszagban, ahany magyar van ma Vaj23
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dasagban. Es miesoda paratlan kulturat hoztak letre!
De hivatkozhatnank hozzank kozelebb a116peldara is.
A honfoglalasnem volt akarmilyen tett a magyarsag
eleteben. Es ezt a tOrtenelmi tettet nagyjab6l annyian
vittek vegbe, ahany buslakod6 magyar teblabol itt a
Delvideken.
Ahogyan Szeehenyi mondta, a lelek tesz erosse
vagy gyengeve az embereket es nepeket. Itt az ideje,
hogy szembenezzunk gyengesegeinkkel, es felnojunk a
rank var6 tettekre. Az 6kori gorogok is, a honfoglal6
magyarok is tudataban voltak valaminek, ami rank nem
je11emzo.Kozossegben eltek. Tudtak, hogy egymasra
vannak utalva. Mi viszont kizar6lag auton6m emberkent kivanunk boldogulni, a kozosseg tagjakent viszont
nem talaIjuk se helyu.nket, se szerepunket. Marpedig, .
ahogyan azt az orokzold stager mondja: "egyedUl nem
megy". Kozos ihlet nelkul nines sikeres politika, nines
gazdasagi es sze11emifelemelkedes. Kivaltkeppen vonatkozik ez a nernzet szaporodasi kedvere.
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