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A MAGYARSAGSZELLEMI,
LELKIALLAPOTAROL
Sorskerdesek
EIs6 halhisra talan kisse patetikusnak tunik a dm vagy
korszenltlennek,
hiszen hogy jan ma valaki ahhoz,
hogy holmi sorskerdesekr61 beszeljen, raadasul magyar sorskerdesekr61, egy olyan vilagban, amelyben a
szavak csupan ana j6k, hogy eltereljek figyelmet magunkr61, eletiinkr61, helyzetUnkr61, problemainkr61;
hogy elringassanak benniinket: ne gondoljunk semmire, ne tudjuk magunkat senkinek es semminek. Illetve,
hogy ugy erezziink, ugy gondolkozzunk, ahogyan az
masoknak tetsz6. Ugy sz6ljunk es beszeljiink, ahogyan
azt a modern kor varazs16i e16irjak nekiink, ahogyan
azt 6k dorgik, suttogjak, enekelik a fiiliinkbe naphoszszat, sziinteleniil.
Hova lettek azok az id6k, amikor a hatalmat bitorl6k er6szakkal bilincsbe vertek es bartOnbe vetettek az
ellenszegii16ket? Ma ene semmi sziikseg. A modern
technikai civilizaci6nak kaszonhet6en
az emberek
fizikai er6szak alkalmazasa nelkiil is engedelmesen
hajtanak fejet, mert a sz6magia aldozataiva lettek. Aki
uralja a gondolatkozles eszkazeit, az uralja a tomegek
gondolkodasat is. A pszicho16giai keplet egyszeru, mar
a nemet nemzetszocializmus
is ismerte. A keplet igy
hangzik: "Ismetelj meg egy hazugsagot tizszer, szazszor, ezerszer es vegiil igazsag lesz beI6le". A tameg
mindent elfogad, es mindent odaad, amit kivanunk
t6le, csak elegszer el kell mondanunk neki. Ezert zeng,
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d6r6g, recseg ma az eter. Ezert a nyomtatott szo tuzzel-vassal val6 terjesztese. Ezert iilnek naphosszat az
emberek az isteni erot sugarz6 varazsdoboz elott gy6ny6rk6dve es borzongva azon a virtualis val6sagon,
amellyel a modern kor vajakosai elkapraztatjak oket.
Nos, pr6baljuk meg kivonni magunkat a mediaban
6rvenylo szavak varazslata a16!, amely mindenaron
masok igazat pr6balja rank eroszakolni, es vessiink
szamot nemzetiink nehany nyugtalanit6 gondjaval.
Megint lemaradtunk
Engedjek meg, hogy fejtegeteseimet egy gyakorlati
kerdessel kezdjem. Az ut6bbi idoben egyre tObbet foglalkoztat az a gondolat, hogy tiz evvel a fordulat titan
keves sikert k6nyvelhetiink el magunknak.
Az 1989-es a tarsadalmi valtozas varatlanul megajandekozott benniinket a sorsformalas lehetosegevel.
Mintegy varazssz6ra, szinte egy pillanat alatt talpon
volt a nemzet. Tettre keszen. Minden egyes elszakitott
nemzetresz tUzben egett. Lelekben ismet eggye valt a
magyar. Nagy tervek sziilettek, hogyan lehetne a szetsz6rtsagot e16nyiinkre valtoztatni, hogyan lehetne a
magyarsagot integralni, Aztan ennyiben is maradt
minden, a gyakorlatban mar nem jutottunk egyrol a
kettore. Sot, a hataron hIli magyarsag helyzete es kilatasai ma rosszabbak, mint voltak 1989-ben.
Nehez ezzel a hervaszto gondolattal megbekelni.
Vajon miert t6rtent ez igy? Miert bizonyultunk sajat
sorsunk alakitasaban megint ketbalkezesnek, alkal-
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matlannak? Megint, mondom, mert a magyarsag ujabb
kori tortenelme tele van hasonlo peldakkal vagy sulyosabb mulasztasokkal es mellefogasokkal.
Onigazolasul a kedvezotlen vilagpolitikai helyzetre es a nagyhatalmi onkenyre szoktunk hivatkozni.
Csakhogy a vilagpolitikai helyzetet es a nagyhatalmak
onkenyet illetoen a szlovenek, horvatok, bosnyakok,
macedonok, albanok sell voltak 1989-ben jobb helyzetben, mint a magyarok. Ellenkezoleg, oket a szerbek
is fogva tartottak. Ezeknek a nepeknek megis sikeriilt
ervenyt szerezniiik onrendelkezesi joguknak, szabad
neppe valniuk, es a vilagban szetszortan e16honfitarsaikat egy nemzette kovacsolniuk. Ugyanakkor nekiink,
hataron tuli magyaroknak, akik letszamunkat tekintve
veliik azonos nagysagrendu kategoriaba tartozunk, egy
himihumi autonomiat sell sikeriilt osszehoznunk.
Valamiert cselekveskeptelennek
bizonyultunk.
Es
ezzel kapcsolatban felesleges a csillagok kedvezotlen allasara hivatkoznunk vagy a nagyhatalmakra mutogatnunk. Annal kevesbe, mivel idokozben Magyarorszag
NATO-tagallamma
valt, amde sajnos, ez az irdatlan
ereju katonai szovetseg sell segitett rajtunk. Meglatasom szerint korantsem volt mindez sziiksegszeru.
Sokat toprengtem a baj okan. Vajon mi lehet az aka
annak, bogy bar rea lis tortenelmi esely kinalkozott
arra, bogy az elszakitott teriileteken eto magyarsag kerdese nemcsak felszinre, hanem a nemzetkozi forum ok
ele keriiljon, peldaul az autonomiak kerdese es a nemzeti onrendelkezes igenye, a magyar politika defenzivaba vonult, s hosszu eveken at nem tett erdemleges lepest
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ez iigyben? De nemcsak a magyar politika mulasztasar6l van itt sz6. Ennel fajdalmasabb dolgokkal is szembe
kell nezniink. Az elcsatolt nemzetreszek a mai magyar
kozgondolkodasban nem hianyz6 testreszkent, hanem
riaszt6 anyagi tehertetelkent es politikai kockazati tenyez6kent jelennek meg. Es ez a koriilmeny a schengeni
egyezmenynel is borul<it6bba tesz benniinket.
Az ertelmiseg

problemaja

Helyzetiinkon ossznemzeti programokkal lehetne
valtoztatni, ezekr6l azonban nem beszelhetiink. Regen
tudott dolog, hogy a tarsadalom beallit6dasa, torekvese, de j6lete es boldogulasa is az ertelmisegen, a sziirkeallomanyan mulik. Szellemi vezetesen es human
erOforrasain. Ha tehat nem jutunk egyr6l a kett6re,
akkor ebben kell a dolgok magyarazatat keresniink.
Vagy hagytuk veszni, leepiilni a tarsadalmi cselekveshez sziikseges szellemi energiamez6t, vagy a magyar
sziirkeallomany "teves csatateren" keriil bevetesre.
Az ertelmiseg az elmult fel evszazadban hivatalosan
is osztalyellensegnek volt nyilvanitva. A nemzetben
gondolkod6 ertelmisegre meg kiilonosen raj art a rud,
sikeresen fel is szamoltak hatarokon innen es tu!. Ma
mar ugyan nem szamit f6benjar6 bunnek, ha szellemi
kapacitasat valaki mindenaron a nemzet oltaran kivanja felaldozni, legfeljebb arra kenyszeriil, hogy megalaz6
mellekmunkakat vallaljon megelhetese erdekeben. Mikozben egy szemfiiles reteg, a nemzeti vagrant es erdekeket dobra verve pillanatok alatt milliomossa valt.
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Egysz6val bajok vannak a szellemi szfenival. Ebben
persze nemesak a birtokon beliil maradt szemfiiles ujgazdagok ludasak, hanem a kozfelfogas is. Nines erteke
a sziirkeallomanynak. Korabban a kommunizmus kotOtte bekly6ba a lelkiinket, most a demokracia aldozatai lettiink. Egyik is, masik is a nagy franeia forradalomnak azt a vegzetes tevedeset sulykolja belenk, hogy
egyenl6k vagyunk valamennyien, amit ki-ki kedve
szerint ertelmez. Isten szine e16tt esakugyan egyen16k
vagyunk, de szemelyi adottsagainkban, kepessegeinkben, tehetsegiinkben, tudasunkban, akarater6nkben,
munkabirasunkban, elhivatottsagunkban meg embersegiinkben soha. Es jaj annak a kozossegnek, jaj annak
a nepnek, amely erre a hamis egyenl6segre epit, es nem
pedig a kiilOnbsegek elismeresere es megbeesiilesere.
A rossz vezervalasztas
Sokan mondtak mar, hogy a magyar nep balszerenesejenek az aka a rossz vezervalasztas. Ez a meglcitas
nemesak Magyarorszagra, hanem az elcsatolt nemzetreszekre is vonatkoztathat6. Ninesenek val6di vezereink. Vagy azert, mert az egiek nem adomanyoznak
meg benniinket ratermett emberekkel, vagy pediglen a
magyarok termeszetiiknel fogva nem kedvelik a vezereket. Ebben lehet valami, hiszen mind en magyar elegge nagyra van magaval ahhoz, hogy ne tartson igenyt
masok iranyitasara, vezetesere.
Bar a felszin ezt mutatja, lelkiik melyen azert maskent ereznek az emberek. A nepek igenylik a ratermett
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vezetot. Persze - mivel a fejiik tele van mindenfele
hazugsaggal, s nem a sziviikre es lelkiikre hallgatnak,
hanem az alantas erzeseikre es felkorbacsolt osztoneikre -, nem konnyu eligazodniuk ebb en a kerdesben.
Az alkalmas ember altalaban ott van kozottiik, esak
nem ismerik fel at. Helyette gyakran mas kezebe teszik
le sorsukat, aki aztan a melysegbe rantja oket. Mikozben az egi jet birtokosait megvesszozik vagy keresztre
feszitik. Errol szol a nepek sorsa. Errol szol Krisztus
tOrtenete is.
Amikor vezerrol beszeliink, ezen korantsem egyetten szemelyt kell erteniink, hanem egy egesz szellemi
iranyito reteget, a legkivalobbal az elen. A vezerhiany
tulajdonkeppen az autentikus szellemi-politikai vezetoreteg hianyat jelenti, ha ugy tetszik, a kozossegi ontudat hianyat. Egyetlen esoport es kozosseg sell maradhat fenn es prosperalhat sokaig megfelelo vezeto
reteg nelkiil. A hangsulyt itt a megfelelO szora kell helyezniink, mert hatalomra toro emberbol nem volt meg
hiany soha a tOrtenelemben. Szeles lcitokoru szellemi
vezetokbol annat inkabb.
Fajdalmas tanulsagok aran erre nekiink, kisebbsegben elo magyaroknak is ra kellett dobbenniink. Fel
kellett ismerniink, hogy hiteles vezeto szemelyiseg es a
nemzeti kozossegert fele16sseget erzo szellemi vezetoiranyito reteg nelkiil nines onepitkezes, nines autonomia, nines nemzet, nines semmi, esak fOhajtas, tOrleszkedes, hajlongas, arulas, tortetes, intrikak, marakodas,
hazudozas, atomizalodas, szetporladas. Mi, delvideki
magyarok tortenetesen azert nem mentiink, esnem me48
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gyiink semmire, mert nem rendelkeziink alkalmas szellemi-politikai veleta reteggel. A tobbi sumak szoveg.
A eselekveskeptelenseg es tehetetlenseg magyarazatat a nemzet egeszere vonatkoz6an is az autentikus
szellemi veleta reteg hianyaban a multb6l oroklOtt
politikai elit magyarsagkepenek
eltorzulasaban es a
konkret tOrtenelmi feladatra va16 alkalmatlansagaban
kell keresniink.

A partos onszervezades
1989-ben hamarjaban mindeniitt politikai szervezeteket, partokat hoztunk letre. Abban a hiszemben,
hogy ez a dolgok lenyege. Ha van partunk, a tobbi mar
megy magat61. Ha egy part helyett van hat part, utolertiik es lekoroztiik a nyugati demokracicit. Tevedtiink.
Tiz ev utan ra kell dobbenniink, hogy a kisebbsegi part
onmagaban veve mit sell er, ha nines egy ideal, egy
eszme, ami bens6leg osszekapesolja es egy kolas eel
erdekeben esatasorba allitja az embereket. Az elmult
evek szomoru tapasztalatai alapjan mondom, hogy sajnos meg a Magyarok Vilagszovetsegeben sell tudjak
sokan, hogy az eszme fontosabb a szervezeti elet formal kerdeseineI, s hogy egy esoport hatekonysaga nem
annak nagysagcit6l vagy alapszabalycit6l fiigg, hanem
szellemiseget61. Ez pedig vagy van, vagy nines.
Van-e ebbeD az ertelemben valami, ami ma osszekapesolja a magyar nemzetet? A nyelvre, a kozos tortenelmi multra, az azonos kulturara szoktunk kapoeskent hivatkozni. A szellem, az eszme azonban tObb es
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erosebb ennel. A szellem az elet iranytiije es szervezoereje, amely ertelmet ad ktizdelmtinknek, es segit eligazodni az elet nagy kerdeseiben. Peldaul olyanokban,
hogy mi vegre vagyunk a vilagon? Kik vagyunk? Hova
tartozunk? Hogyan eljtink? Mitevok legytink? Mihez
igazodjunk? Menjtink vagy maradjunk?
Segitenek-e ezen a teren nektink a partok? A kerdes
k6ltoi, hiszen mar TITUS LIVIUS megirta: "A partok
k6z6tti hare sokkal nagyobb bajt hozott es hoz is a nep
szamara, mint a haboru, az ehinseg, a d6gvesz vagy
barmely mas istenesapas." Majd igy folytatja: "A »part«
sza azt jelenti: resz. Ha partokra oszlunk: reszekre szakadunk. Ha a part a nep resze, a nepet kepviseli, vajon
kivel all szemben? Nyilvan a nep t6bbi reszevel, amely
nem azt a partot k6veti. Egyik part sell a nep egesze,
hanem a partvezerek es k6vetoik erdekeben tevekenykedik. A parterdekek es parthareok elhomalyositjak a
nemzeti erdekeket."
Persze, a t6bbpartrendszer e16relepest jelent az egypartrendszerhez kepest. Bar kisse fmesa, hogy t6bbsegtikben azok kertiltek az uj partok eIere, akik korabban
az egypartrendszerre esktidtek. De most nem errol beszeltink, hanem arral, hogy a nemzet sorsanak egyetlen
kerdese sell oldhata meg partokkal, es nem adhata a
partok kezebe. Ha a partok f6l6tt, m6g6tt nines a tarsadalom egeszet atfoga, a nemzetben gondolkoda szellemi vezeto reteg, a partosodassal a nemzeti sorskerdesek
kezeleset illetoen igen bonyolult helyzet allt elo.
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AZ IDEGENERDEKEKET
MEGJELENfTOPOLlTIKA
Ez a bonyolult es visszas helyzet a kisebbsegek eleteben
is tetten erhet6. Mint hataron kiviili, hadd beszeljek
csak err61.

A problemak

ott kezd6dnek, hogy Magyarorszaggal e11entetben a hataron hili magyar kozossegekben a
rendszervaltas nem tortent meg. A magyar partok, tarsadalmi szervezetek, intezmenyek den tobbsegiikben
azok a kaderek vannak ma is, akik az egypartrendszer
idejen vezetO pozici6t vagy politikai tisztseget toltottek be. Mivel szemelycserek nem tortentek, sell a magyarsag, sell a kisebbsegi let tavlatait illet6en tenyleges szemleletvaltasr61 nem beszelhetiink. Mindossze
annyi tortent, hogy akik korabban a kommunistakent
igyekeztek a husos fazek kozelebe keriilni, azok most a
magyarok kepviseleteb6l pr6balnak megelni.
A masik gond az, hogy kisebbsegi partjainkat nem a
"nepakarat" hozta letre, nem a kisebbsegi erdekkepviselet 6haja vezerli, hanem a regi-uj partvezerek erdekeltsegei. Ezek a rutinos partvezerek nem a magyar sorskerdeseken rag6dnak, hanem azon, hogyan tudnak lejaratni
e11enfeleiket es megnyerni a legkozelebbi valasztasokat.
A part valasztasi sikere ugyanis sokak szamara a11ast,
egzisztenciat, hatalmat jelent. De hat ez igy van a vilagon mindeniitt, ez a dolgok termeszetes rendje.
A gondok abb61 ad6dnak, hogy mind a belgradi,
mind a magyar kormany szemeben a kisebbsegi partok jelenitik meg az elszakitott nemzetreszek erdeke-
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it. Vagyis azok a partvezet6k, akik az aktualis politikai szeljarast6l fiigg6en hol igy, hol ugy nyilatkoznak
a hataron ttIli magyarsag helyzeter61. Hol a helyzet
dramatizalasaval, hol meg annak a bagatellizalasaval
pr6balnak a nyeregben maradni. A politikaban ez termeszetes, egy tavlatos nemzetstrategia szempontjab6l
azonban t6bb, mint gondba ejt6.
A kisebbsegek letszamuknal fogva elenyesz6 szamu
kepvise16t juttathatnak be a parlamentbe, igy a t6rvenyhozasba nem sz6lhatnak bele. Ugyanakkor a valasztasokon val6 reszveteliikkel es a parlamenti jelenletiikkel
mintegy hitelesitik a vilag el6tt azokat a rendszereket,
amelyek leszavazzak, s remenytelen helyzetbe hozzak
6ket. Erdemes lenne elgondolkozni azon, bogy ebb6l a
jatekb6l az elszakitott nemzetreszeknek eddig milyen
hasznuk szarmazott.
Amig a kisebbsegi partok a t6bbsegi nepek politikajaban nem sok vizet zavarnak, a magyar kormanyt
barmikor nehez helyzetbe hozhatjak. Kiil6n6sen sorsd6nt6 t6rtenelmi pillanatokban, amire volt mar nehillY pelda. Hadd utaljak itt peldaul a horvatorszagi
fegyverszallitasi botranyra, vagy Jugoszlavia NATObombazasara. A kisebbsegi partvezereink, velhet6en
reszben a rajuk nehezed6 politikai nyomas miatt, reszben a "hlisegert" varhat6 jutalom remenyeben, mindket esetben mintegy "hatba tamadtak", sulyos vadakkal illettek a magyar kormanyt. A vad mindket esetben
ugyanaz volt, nevezetesen, bogy a magyar kormany
felel6tlen lepeseivel kiteszi a vajdasagi magyarsagot a
szerb alkatonai alakulatok bosszujanak.
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Mellesleg, a hataron hili magyarsagot tuszkent kezelo kisebbsegpolitika azert is veszelyes fegyver, mert
visszafele siilhet el. A tuszkent val6 viselkedes ugyanis
a szelsosegesek szamara nem egyeb, mint felhivas a keringore.
De nemzetstrategiai
szempontb61 nemcsak azert
kell a magyar kisebbsegpolitikaval
csinjan binnunk,
mert sorsdonto helyzetekben idegen erdekeknek rendelheti ala a magyar erdekeket, hanem azert is, mert
visszafog6an hat a kisebbsegi erdekek megjelenitesere.
Nem hunyhatjuk be a szemiinket, s nem amithatjuk
magunkat azzal, bogy a kornyezo orszagokban mukodo legitim partok megfogalmazhatjak a magyarsag
erdekeit. A hataron tuli magyarok ugyanis mind egy
szalig szeretnenek visszakeriilni Magyarorszaghoz. Az
ezt programjara tuzo partot viszont azonnal betiltanak, a partvezereket meg bortonbe csuknak. Mire is
megy akkor a jeitek a legitim kisebbsegi partok politikajanak a felkarolasaval es tamogatasaval? Csak nem
a tavlattalansag es a kiszolgaltatottsagerzest
kivanja a
hataron tuli magyarsagban novelni?
Eur6pahoz

va16 felzark6zas

A nep Magyarorszagon sell volt felkesziilve a valtozasokra. Ugy erte a partosodas, mint deriilt egbol a
villamcsapas. Tiirelmesen es kitart6an alulr61 kellett
volna epitkezni ahhoz, bogy kifejezodesre jussanak a
relevans tarsadalmi erdekek. Ehelyett, mint a tersegben
mindeniitt, harsanyan es eroszakosan lett beinditva a
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partelet - feliilr61.Beepitett emberekkel. De nem az en
reszortom err6l sz6lni, ezt nalam szakavatottabb emberekre bizom.
Bizakodasra ad okot, hogy az egyesiil6 Eur6pa fete
tart6 Magyarorszag mindenkori kormanya olyan adminisztrativ intezkedesekre kenyszeriil, amely szamos szempontb6l - jovedelmi viszonyok, jogrend,
egeszsegiigyi ell<itas,kornyezetvedelem stb. - magaval
vonja majd az eletmin6seg javulasat. Ezek a pozitiv es
kivanatos hatasok azonban onmagukban veve aligha
lesznek elegend6ek. Ett6l meg hianyozhatnak tovabbra is a nemzeti celok, fokoz6dhat az identitaszavar,
csokkenhet a nepesseg szama, er6sodhet a kiils6 diktatumok hatasa.
Csak egy egeszseges onbizalmu, dinamikus lelkiiletu nep kepes megallni a helyet Eur6paban. E nelkiil a
lelkiilet nelkiil, es az ehhez kapcsol6d6 pozitiv jov6kep
nelkiil a legragyog6bb gazdasagi koriilmenyek sem elegend6ek ahhoz, hogy ez a megtort gerincu nep talpra
alljon, gyarapodjon.
A talpra allashoz onbizalomra, hit re, kollektiv tudatra es ertelmes feladatokra van sziiksege. Nalunk viszont generaci6k 6ta folyik egy szettagolt, kiabrandult,
kollektiv tudat nelkiili tarsadalom letrehozasa. Eppen
ezert, meglatasom szerint a jov6 szempontjab61 nem
a globalizaci6, nem a kiils6 diktatumok jelentik a legf6bb veszelyt a magyarsag szamara, hanem az a kozeletiinkre jellemz6 szellemiseg, amely a magyar nemzeti
onbecsiiles ellen munkal. Ez a magyarsagkep a "fasiszta nemzet", az "utols6 csatl6s" es mas hasonl6 vadak
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sziintelen ismetelgetesevellett
megalapozva, ami most
kiegesziil a nemzet becsmerlesenek mas rafinaltabb
fordulataival.
Varhat6, hogy a csatlakozasi folyamattal felerosodnek azok a hangok, amelyek meg nagyobb alazatra,
meg tObb aldozatvallalasra, meg teljesebb onfeladasra
fogjak buzditani a magyarsagot, ami meg inkabb ala
fogja asni onbecsiileset, j611ehet mar az eddigi dorges es
ostorpattogtatas csaknem tudatzavaros allapotba hozta a nemzetet. A magyar mentalitast61 ugyanis idegen
a masok elotti meghunyaszkodas, masok kegyeinek a
keresese, az alakoskodas, az onsajnaltatas, s ha megis erre rakenyszeritik, att61 meghasonlik, csiiggedtte,
bliskomorra valik. fgy van ezzel egyebkent minden
egeszseges lelkiiletii ember a vilagon.
A magyar melank6lia
A manipulaci6s veszeIy talan nagyobb, mint gondolnank, hiszen ezzel a m6dszerrel mar sikeriilt
ossznemzeti pesszimizmusra hangolni a magyarsagot.
Nemzetiink
lelki egeszsegiigyi allapotaval kapcsolatban gyakran elhangzik, hogy a magyarsag eIeterzesevel, kedelyallapotaval,
eIetosztonevel baj van.
Nemcsak arr61 van sz6, hogy magaba fordul6, blisong6, melank6liara hajl6, hanem hogy szemleletm6dja,
beallit6dasa, eIetstilusa kifejezetten onpusztit6. Nem
akarom az ide vonatkoz6 ongyilkossagi adatokkal farasztani olvas6imat. Es hat nem is csak az ongyilkossagokr61 van itt sz6, hanem a nemzet egeszenek lelki es
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testi sorvadasar6l, a korai halalt6l a nepessegfogyasig,
a tarsadalom eloregedeset6l az altalanos dekadenciaig.
Mintha valamilyen titokzatos k6r fert6zte volna meg
lelkiinket, rezignaltan tiiriink es varjuk sorsunk beteljesiileset.
Ennek a titokzatos k6rnak, lelki karosodasnak a magyarazataval maig ad6s a tudomany. Amin persze nem
kell esodalkozni, hiszen nehany megszallott emberen
kiviil, aki rejtelyes inditekb6l belevetette mag<ita lelki
egeszsegiigyi problemak tengerebe (fel kezen meg lehet
szamolni 6ket), ninesenek mentalitasvizsgalattal foglalkoz6 intezmenyeink, sell pedig ezert fizetett szakembereink. A magyar nep tarsadalompatol6giajanak a
kerdese - meglehet, szamunkra a legfontosabb kerdes
a vilagon - valahogy kiszorult a tudomanyos intezmenyek munkaprogramjab61. Pontosabban be sell keriilt
oda soha, annak ellenere sell, hogy evtizedek 6ta olyan
tarsadalomlelektani jelensegekkel kenyszeriiliink szembesiilni, amelyek biztos tiinetei a nemzet lelki karosodasanak. Ez persze onmagaban veve is tiinet ertekii.
En harmine eve foglalkozom a magyar f<itummal:
az ongyilkossaggal, amelynek vizsgalata elvezetett a
esaladi elet, a munkakoriilmenyek, az emberi kapesolatok, a tarsadalmi es etnikai viszonyok, majd a civilizaci6s es kulturalis hatasok vizsgalataig. Bevallom,
millet melyebbre igyekeztem asni magam az osszefiiggesek feltarasaba, annat jobban beleragadtam ebbe az
egyre dagad6 tesztaba. Az ember el6bb-ut6bb lemond
arr61, hogy a bolcsek kovet megtalalja, de azert hadd
osszam meg onokkel egy-kH meglatasomat.
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A szavak eszkaIaci6ja
Gyakran megesik vehink, bogy a fat6l nem latjuk az
erd6t. Lehetseges, bogy igy van ez lelki nyavalyainkkal
is. Bonyolult tudomanyos vizsgal6dasba vesziink, holott lehetseges, bogy a magyarazat, ott van az orrunk
e16tt, csak eszre kell venniink.
Fentebb sz6ltunk mar arr6l, bogy a nyomtatott sajt6, teve, a radi6 a szavak aradatat zuditja folyamatosan
az emberekre, akik elvesznek ebbeD az aradatban. A
szavaknak ez a dompingje nemcsak, bogy nem segiti a
vilagban val6 jobb eligazodast, hanem remenyteleniil
szetzilal mindeD ertekrendet, mindeD szalat, mindeD
kapaszkod6t, ami altal az ember valamely kozosseg kereteben, valamely kultura reszesekent megtalalhatna
onmagat, nyugalmat, magabiztossagat.
Konnyen meglehet, bogy a rossz lelkiallapot forrasat talan nem is elettevekenysegiinkben,
nem a rossz
eletkoriilmenyeinkben
kell keresniink, ahol eddig kerestiik, hanem a nyelv altal megjelenitett atlathatatlan,
kibogozhatatlan virtualis val6sagban. Azokban a zavaros kepzetekben, tevedesben, hazugsagban, ahogyan
nyelvi kultura reven megjelenik es lekepez6dik a vilag
benniink.
A szavak ellen6rizhetetlen
aradata jelzi a kulturanak azt a bomlasi folyamatat, amelyben az egyen
tarstalannak, talajtalannak, gyokertelennek erzi magat. Nem magyar sajatossagr61 van sz6, legfeljebb azt
mondhatnank, bogy a magyar nyelvi kultura zavarodottsaga e16bbre tart.
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Lehetseges, hogy a melankolikus k6r azert uralta el
lelkiinket, mert egy nyelvi manipulaci6 aldozatai vagyunk valamennyien. Az ujsagok, a radi6, a teve olyan
gondolatokkal tomi tele a fejiinket, amelyek lehangolnak, elkeseritenek benniinket, sebzette teszik lelkiinket, ahelyett, hogy eleter6vel telitenenek es felverteznenek benniinket.
A melankolikus eleterzes tahin abb61 fakad, hogy
hianyzik az emeszthet6 szellemi taplalek. A szavak aradataval aranyban es6kken a sz6nak az erteke, es tekozol6dik el a szellem. A szellem halvanyulasaval a nagy
iranyad6 eszmek halvanyulnak el, s helyettiik napi politikai esemenyek, rovid tavu gazdasagi erdekek befolyasa ala keriil eletiink.
Nyilvan lehetetlen ennek az informaci6aradatnak, a
hirkozles manipulativ eelokra val6 hasznalatanak elejet venni. Ez vilagtrend. Ez a vilagtrend gondolkod6
elmekben mar evtizedekkel ezel6tt felvetette azt a borus kerdest, vajon ez a folyamat nem a nyugati kultura
hanyatlasat jelenti-e.
,,6riilet es tevfogalmak burjanoznak mindeniitt. Az
emberek soha meg sz6nak vagy jelsz6nak nem voltak
annyira rabszolgai, mint ma. S e szavakkal egymast
olik. Gyilkos szavakkal a sz6 legszorosabb ertelmeben.
A vilag telitve van gyiilolettel es felreertessel. Nines
mertek, mellyel megmerhetnenk, hogy az 6riiltek szazalekszama milyen nagy. Aki nem melankolikus, az
k6tyagos fejii" - irja JOHANHUIZINGA.l
Huizinga, Johan: A holnap tirnyektiban. Korunk kulturti/is bajainak diagn6zisa. Budapest, 1996,Windsor Kiad6, 182. p.
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A szellem tisztasagara, <Lgondolkodas es fogalomhasznalat vilagossagara lenne sziikseg. Am ki vegzi el
ezt a munkat? Nem ketseges, bogy a gondolat hatalma,
az erzesvilag tisztasaga, a szellemi era jelentOs mertekben befolyasolni tudja a dolgok menetet. De ki es
hogyan teremt rendet a szavak burjanzasanak es elsekelyesedesenek a folyamataban?

Dj nyelvi strategia
Kitart6, hatekony akci6k elkepzelhetetlenek a nyelvi kommunikaci6
megujulasa nelkiil. A tarsadalmi
szervezkedes litjan va16 mozg6sitas velhetaen alert
bizonyult eddig sikertelennek, fieri hianyzik belale
a nyelvi kommunikaci6 megujulasanak es a kollektiv
akaratnyilvanitasnak
a lehetasege. Hianyzik az a dinamikus nemzetpolitika, amely osszhangban az emberek
belsa igenyeivel, nemcsak a nemzeti megujulas, hanem
a kis kozossegek szintjen is a kibontakoz6 mozgalmak
alapjaul szolgalhatna. Meggyaz6desem, bogy csak az
a politikai strategia lehet hatekony, amely szakit a magyar melank6lia sz6hasznalataval. Szakit azzal a nyelvi
kommunikaci6val, amely nem a kozossegi szellemmel
va16 azonosulasra, hanem az emberek erzelmi es gondolati elsancolasra koncentral.
Jelenral, jovar61 sz61va a hirek csak a partokr6l, a
gazdasagr61 sz6lnak. A tarsadalom politikai es gazdasagi reformja azonban onmagaban veve nem eleg.
Elengedhetetlen a lelek reformja. Minden atalakulas,
minden jovare iranyu16 program, gazdasagi torekves
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emberi biztositekokat, lelki garanciat kovetel. E nelkiil
megbukik a legzsenialisabb elkepzeles is. Hadd hivatkozlam ezzel kapcsolatban SZOLZSENYICINre2,
aki szerint a
tarsadalmi berendezkedes tulajdonkeppen masodlagos
a lelkiekhez, az emberi kapcsolatok legkorehez kepest.
"Ha az emberek embersegesek, elfogadhat6 minden
tisztesseges politikai rendszer, ha viszont az emberek
gonoszak es onzak, a legfejlettebb demokracia is elviselhetetlen" - mondja. Es val6sziniileg igaza van, mert az
igazsagerzetet, becsiiletet, segitakeszseget, j6hiszemiiseget nem lehet jogszabalyokkal kotelezave tenni.
A magyarsag uj eletre lobbantasahoz uj lelkiiletre van sziikseg. Dj szellemi reteg felemelesere, amely
fogekony a magyar sorskerdesek irant. Ennek az uj
veleta retegnek a hianycit NEMETH LASZLOmar tobb
mint fel evszazaddal eze16tt sz6va tette. Okkal es joggal, hiszen a tortenelem at igazolta, aki a tortenelmi
felresiklasokat a magyar veleta rHeg felhigulasaban,
ellenerdekeltsegevel magyarazta. A "csaszarhiive" higult fanemesseggel, es a "kiviilral nink oktrojalt vagy

be16liink kitenyesztett termeszetellenes" vezetakkel. 3
Maig sem old6dott meg ez a kerdes. Autentikus
szellemi veleta reteg nelkiil a nep celtalanul sodr6dik
az esemenyekkel, s nem kepes cselekva akarattal szembeszegiilni masok akarataval es torekveseivel. A magyar nemzet jovaje szempontjab6l elemi erdek a nemzetellenes szellemi -politikai veleta reteg lecserelese,
2

SzoIzsenyicin,

Alekszander:

got? Top renges ek. Budapest,
3

Hogyan mentsiik meg Oroszorsza1991, Magvet6 Kiado, 71. p.

Nemeth Liszlo:A magyarvezetonHeg.1940.
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es egy uj felemelese- summazhatnank
eredmenyet.

fejtegeteseink

Ha ez ilyen egyszenl1enne.

Nemzetstrategiai

ketelyek

Egyes elkepzelesek szerint a j6v6 tervezesenek utjam6dja az, hogy a legratermettebb
embereknek, az
emberiseg szellemi elitjenek ki kell dolgoznia - es a
t6megeket megmozgatva - tervszeruen meg kell va16sitania egy uj vilageszmenyt, amelynek k6sz6nhetOen
az emberek a jelenleginel sokkal boldogabban, gazdagabban, harmonikusabban
elhetnek egyiitt egymassal
es a termeszettel. Ennek mintajara kellene elkesziilnie
a hianyolt magyar nemzetstrategianak
is.
De vajon mennyire eletkepes ez az elgondolas, es
muk6d6tt-e ez a modell valaha is? Az elkepzelessel
szemben felmerii16 aggalyok t6bbretuek. Vajon kik es
milyen jogcimen fogalmazzak meg a nagy celokat akar
a vilag, akar szukebb nemzeti k6z6ssegiik szamara?
Aztan szamitasba kell venni a k6z6s eelok szolgalataba
allithat6 eszk6z6ket es forrasigenyeket, ami miatt ismet hajba lehet kapni.
Az igazi bajok azonban minden vilagmegvalt6 tervvel ott kezd6dnek, hogy az elkepzelesek megva16sitasahoz felre kell allitani azokat, akik a valtozasban ellenerdekeltek. Ki valogatja szet a j6 es a rossz embereket,
az igaz es a hamis magyarokat? S aztan, ha ki is szufUnk nehany akadekoskod6t, nem eleg 6t felretenni,
mert m6g6tte, mind elerhetetlenebb tavolsagban, mas
nagyobb hatalmassagok allnak. S ez magyaran sz6lva
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azt jelenti, hogy a kisebbsegi kerdes rendezesehez is
kormanyokat kellene felreallitani, es a monopolkapitalizmus hatalmassagait kellene jobb belatasra birni.
Tovabba az uj eszmek megva16sitasahoz uj emberek
kellenek. Dj embereket kovacsolni a regiekbol viszont
eddig nehezebb feladatnak bizonyult, mint fab61 vaskarikat csinalni. Meg aztan az uj emberek sell jelentenek semmire garanci<it. Gyakran megesik, hogy ha
hatalomra keriilnek, azonm6d kiiitkozik rajtuk gyarl6
emberi termeszetiik.

Az uj evezred strategiaja
Nem sorolom tovabb aggalyaimat, amelyek egyebkent sell ingattak meg abban a hitemben, hogy egy
magas ertekii szellemi kultura megteremtese a vegcel.
Nem lehet ketseges, hogy ennek a magas ertekii kultuninak a megteremtesehez atfog6 nemzeti cselekvesi
programra van sziiksegiink. E cselekvesi programnak
nem csak az orszag csonkasagat kell szem elott tarta. ilia, hanem azt is, hogy a nemzet lelke is csonka, ezert
aztan a megujhodasban az iskolai es vallasi neveles
mellett helyet kell kapnia a lelki eletvezetesre va16 nevelesnek is.
Iszonyatos szellemi kornyezetszennyezes megy vegbe, ami ellen elsosorban a szellemi munka nagyobb
megbecsiilesevel vedekezhetiink. Meggyozodesem, hogy
a magyarsagban van meg elegendo ihletO, mozg6sit6
era ahhoz, hogy a szellemi alkata megvaltozzek, s lesz
olyan szellemi-iranyit6 retege, amely j6 donteseivel meg
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tudja e16zni a bajt, s az eddigi kudarcokat, a hibakat, a
bukasokat nemcsak elviselhet6ve tudja tenni szamunkra, hanem a nemzet javara tudja forditani. Mert csak
rajtunk all, hogy mind en akadalyt, megalaztatast, bajt
ugy fogjunk fel, hogy annak fontos ertelme - uzenete
- van eletunk folytatasa szempontjab61, azaltal, hogy
alkalmat szolgaltat donteseink ujragondolasara, kapcsolataink atalakitasara, a ceIok, az eszkozok es a tarsak
megvalogatasara.
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