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BEVEZETES
A kiad6 keresere vcHogatast keszitettem az elmult evek
nemzetpolitikai irasaib61. A cikkek, elemzesek, tanulmanyok, el6adasok kiil6nb6z6 hazai es magyarorszagi
ujsagokban, foly6iratokban jelentek meg, amelyek ma
mar az erdekl6d6k szamara nehezen hozzaferhet6ek.
Nemcsak a volt szocialista orszagok, de Eur6pa, Amerika, Azsia, az egesz vilag tarsadalmi, kulturalis, gazdasagi forradalmon megy at. Egyetlen orszag sem az, ami
volt 20-25 evvel ezel6tt. Mi sem ugyanaz a nep vagyunk,
akik voltunk a rendszervaltas elejen.
A nepek soha nem tapasztalt mozgasa figyelhet6
meg. Ujfajta egyesiilesi t6rekvesek es megosztottsagok j6nnek letre. A mull szazaddal ellentetben, amikor
ideol6giai jellegiiek voltak a szakadekok, vagy vallasi
megosztottsagb61 szarmaztak, ma az etnikai hovatartozassal kapcsolatosak.
Az az elkepzeles, hogy a vilag valamennyi nemzete
6sszeolvad es megujul majd, hill abrandnak bizonyult.
A nagy "olvaszt6tegelyek", mint amilyen Amerika, a
bevandorlas k6vetkezteben hovatovabb olyan mertekii demografiai atalakulason mennek keresztiil, amely
- az etnikai es faji illesztekek menten - szetesessel fenyeget. Szetesett a nepek b6rt6ne, a Szovjetuni6. Az
egykori Jugoszlavia gy6trelmes haboruk SaTan hullott
szet, az er6s sz6vetsegi hader6 sem tudta 6sszetartani.
Az 6nrendelkezesi igeny megrengette Nagy-Britanniat
is: Sk6cia es Wales egykori kiralysagai ujra auton6m
parlamentet hoztak letre. Franciaorszagban a bretonok,
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a baszkok es az elzasziak harcolnak a regionalis hatalomert. Korzika fiiggetlenseget es sajat nyelvet kivan.
Italiaban Eszak es Del all egymassal szemben. Velence
ona1l6 allam kivan lenTIL Ido kerdese, hogy Dubrovnik
is hasonl6 kovetelessel alljon elo.
Amilyen eras a nemzeti onrendelkezesre iranyul6
tOrekves, olyan nagy a nemzeti szuverenitas feladasara iranyu16 gazdasagi es politikai nyomas is. Az internacionalista elit a nap 24 6rajaban a "vilagkormany"
es a "szuperallam" eszmejet sulykolja belenk. Az egymasnak ellentmond6 eszmek, a fejekben levo zurzavar
kovetkezteben soha nem volt meg ennyi gyokertelen,
identitaszavarral kiiszkodo ember, soha nem ereztek
ilyen sokan idegennek magukat sajat sziil6foldjiikon.
Soha nem vesztettek el ilyen tomegesen jovobe vetett
hitiiket, elni akarasukat.
Nem veletlen, hogy az identitas, az onazonossag az
elmult evtizedekben a lelektan egyik kuksfogalmava
valt. Az onazonossag ugyanis - igy a nemzeti onazonossag is - szorosan osszefiigg az ember mindennapi
ertekvalasztasaval es eletenek tavlati celjaival.
A nemzeti tudat az emberek allasfoglalasaban, magatartasaban nyilvanul meg: kozos igenyekben, torekvesekben, celkituzesekben. Ezek a kozos igenyek,
torekvesek, celkituzesek jelentik a mindenkori nemzetpolitika es nemzetstrategia alapjait. Ha ezek a kozos
igenyek es torekvesek hianyoznak, ha a nemzeti erdekek nem fogalmaz6dnak meg vilagos es hatarozott celkitlizesekben, nemzetstrategiar61
sell beszelhetUnk.
Nemzetpolitika es nemzetstrategia nelkiil viszont va6
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lamely nepesseg csak az emberek halmazat jelenti, de
nem tekinthetO nemzeti kozossegnek.
Vajon a magyarsag hany szazaleka rendelkezik megfelel6 nemzettudattal ahhoz, hogy a nemzeteert tenni
tudjon, es hajland6 is legyen tenni valamit? Es a tenni
akar6kkal szemben hanyan vallaljak a belenyugvast,
a szetdaraboltsagot,
a nepessegfogyast, nemzeti hovatartozasuk feladascit, masok kiszolgalascit, az orszag
elad6sodasaba va16 belefulladast?
Vajon most, amikor birodalmak tUnnek el, orszagok
szunnek meg, uj allamok jonnek letre, van-e, lesz-e elegend6 er6nk, hogy dolgainkat rendbe hozzuk?
Akik a nagy tortenelmi felfordulasban lepni mertek,
azok fiiggetlenseget nyertek. Magyarorszag mellett
Szlovakia es Romania is az Eur6pai Uni6 tagja lett. Ehhez egyik nemzetnek sell kellett kiilonosebb erOfeszitest tennie. Nem is oldotta meg az Uni6 a problemaikat
helyettiik. Anyagi, szellemi es letszambeli gyarapodast
mindegyik nep csak onmagat6l remelhet. Nem oldotta meg az Uni6 a "magyar kerdest" sell. Maradtak a
gores ok, a eselekveskeptelenseg, a hontalansag, a megalaz6 kisebbrendusegi erzes. Az okokat a nemzettudat
karosodasaban kell keresniink, ez az, ami fogva tart
benniinket.
Az alabbi irasok nemzettudatunk
allapotat - lelkiiletiinket, gyotrelmeinket - veszik g6res6 ala egy gondolkodasbeli paradigmavaltas, egy uj szinten letrejov6
nemzeti konszenzus remenyeben.
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