STRAT£GIAIFOZETEK6.

MI FANTEREMA NEMZETSTRATEGIA?
Tizenot eve egyfolyhiban a Karpat-medencei magyarsag
helyzeterol beszeliink. A nemzet megiljhodasaval foglalkozo konferenciaknak, poIitikai programoknak, megnyilatkozasoknak se szeri, se szama. Ennek ellenere a magyarsagnak maig nines nemzetstrategiaja. Magyarorszagnak nines
vilagos vizioja a hataron tilIi magyarsagra vonatkozoan, de
az egyes nemzetreszeknek sines konszenzuson alapulo, tudatosan vallalt jovokepiik, amely bizakodova tehetne oket a
jovo vonatkozasaban. On sokat foglalkozott ezzel a kerdeskorrel, konyvei es pubIikaciOi hezagpotloak. Nevehez fiizodik a "t6rtenelmi" VMDK programjanak elkeszitese, reszt
vett a VMSZ koneepciojanak a megirasaban. 1992-ben kidolgozta a sokak szerint mindmaig legjobb, haromszintu
autonomiatervezetet. Tobb even at tagja, majd elnoke volt
az MVSZ strategiai bizottsaganak. Az On altal alapitott
es vezetett Szeehenyi Strategiakutato es Fejlesztesi Intezet
programjaban kiemelt helyet foglal el a jovokep kimunkalasa. Strategiai Fiizetek neven konyvsorozatot szerkeszt es
ad ki. Az erOfeszitesek ellenere ilgy latom, bogy egyelore
nem beszelhetiink fordulatrol vagy attoresrol. A neheze,
a szervezo-, tudatosito-, nevelo- es tajekoztatomunka meg
hatra van. Ha visszatekint az elmillt tizenot esztendore,
lat-e remenyt a sokak aItal hianyolt nemzetstrategia kidolgozasara? Meddig jutottunk a strategiaalkotas folyamataban? Milyen szerepet kap ebben a teriileti autonomia?
Kepesek lesziink-e ennek a megvalositasara? EgyaItalan,
van-e a jovore vonatkozo terveknek valamilyen alapjuk es
foganatjuk?
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- Sok fenntartassal es ketellyel, de hiszek abban,
bogy emberileg kepesek vagyunk a tarsadalmi folyamatokat attekinteni, a mutt tanulsagait levonni, a trendeket vegiggondolni, helyzetiinkr61 es j6v6nkr61 erdemben gondolkodni. Az effete szellemi vallalkozasok
visszhangjaval, azok gyakorlati megva16sithat6sagaval
kapcsolatban azonban egyaltalan nincsenek illuzi6im.
Ezert a nemzeti strategia kerdesehez eleve ugy kell hozzaallnunk, bogy kd vagy tObbj6v6kepet kell megfogalmaznunk es egymassal szembeallitanunk. Lehetseges,
s6t biztosra vehet6, bogy ezek k6zUlegyiknek a megva16sitasara sem keriil sor. De ez esetben sem feleslegeses
hiabava16helyzetiink atgondolasa es a j6v6re vonatkoz6
tervek megfogalmazasa. Ahogyan nem feleslegeses hiabava16a mienkt61 teljesen elter6 koncepci6k k6rvonalazasa, a j6v6 mas alternativ lehet6segeire va16felkesziiles
sem. Ez jelenti helyzetiink k6z6s tovabbgondolasanak, a
j6v6 befolyasolasanak az alapjat. Egyebkent ezt tessziik
sajeitegyeni eletiink serail is. Tavlatos terveket sz6v6getiink, mik6zben napr61 napra kell epitkezniink, hiszen
neha egyik percr61 a masikra 6sszeomlik minden.
- Kezdjiikakkor faUn az egyeni eIetszervezessel...
- Minden embernek van valamilyen elkepzelese
a sajat eleter61, tervez vele valamit, legalabbis neha
megpr6balja rendbe rakni. Ezek az elkepzelesek nem
mindig atgondoltak, tObbnyire alkalomhoz k6t6dnek,
6tletszen'iek, ellentmondasosak, nem is nagyon lehet
eletstrategianak nevezni 6ket.
A szemelyiseg fej16desenek termeszetes velejar6ja,
bogy ki-ki sajeitesze szerint szervezi eletet, a maga feje
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utili pr6bal jarni. Az allatoknal es a novenyeknel ez
nem igy van: eletiik a legapr6bb reszletekig a genjeikbe
van irva, orokles altal meghatarozott program szerint
elnek. Az emberi elet viszont - bizonyos korlMok kozott
- szabadon alakithat6. Nines elore megszabva, nines a
genjeinkbe irva, bogy mi fog veliink tortenni. Egyeni
eletutunk nem foghat6 Eel programnak, sorsnak, ami
vegzetszen'ien - lepesrollepesre - beteljesiil rajtunk.
Nagyon fontos tisztan lMnunk ezt az elOvilagon beliili kiilonbseget, amely a tudattal es szabad akarattal
fiigg ossze. A tudat megjelenese az ember dontesi szabadsaga reven nyitotta, rugalmassa, szabadon alakithat6va tette az ember eletet, ami ugyanakkor roppant
erzekeny, labilis, sebezheto "gepezette" valt ettol.
Az egyen dontesi szabadsaganak ugyanis megvannak a maga korlMai. Ket oldalr6l is. EgyfelOl, bar tudattal rendelkeziink, szervezetiink alapvetoen a termeszet bio16giai mernoki munkajanak az eredmenye, ami
azt jelenti, bogy eletutunk fo allomasai a termeszet torvenyei szerint alakulnak. Masfelol az adott tarsadalmi
eletkoriilmenyek is szigoru korlatoz6 tenyezot jelentenek, amelyeket akar az ember masodik termeszetenek
is tekinthetiink. A mindenkori tarsadalmi kornyezet
olyan eras befolyast gyakorol szemelyisegiink fejlodesere, bogy sikeres szoeializaci6 eseten a veliink szemben tamasztott kiilso kovetelmenyeket belso meggyozodeskent, lelkiismeretkent, a donteseinket befolyaso16
belso torvenykent eljiik meg.
.

Egyeni eletiink tehM harom tenyezo bonyolult kol-

esonhatasanak,

az orokletes termeszeti
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nak, a tarsadalmi-kornyezeti hatasoknak es szemelyes
donteseink eredmenyekent szervezodik. A harem tenyezo bonyolult kolcsonhatasai miatt minden eletut nagy dramai teljesitmeny, amelynek megertese es
megmagyarazasa a pszicho16giamegva16sulatlan alma
mindmaig.
- A drama szo a szinhazat juttatja az ember eszebe.
Shakespeare szerint is szinhaz az egeszvilag. Ertelmezheto-e az egyeni eletut affeleszerepkent?
- 1gen. Mindannyian hajlunk arra, hogy elettink
esemenyeit egy nagy szinjatek jeleneteikent fogjuk fel
es ertelmezztik, amely a siker vagy a bukas fele tart.
Korunk lelktiletenek megfeleloen, barmikent is alakul
a sorsunk, azt tobbnyire tragedianak tartjuk, ritkan
eljtik meg vigjateknak, j611ehet nezopont kerdese az
egesz. Az "eletdrama" fesztiltsegH az adja meg, hogy
hittink szerint szemelyisegtink az egesz eleten at egy
es ugyanaz marad, mikozben megvaltoznak a kortilmenyeink, es testileg-lelkileg mi magunk is tObbszor
kicserelOdtink.
A masik fesztiltsegforras abb61szarmazik, hogy szemelyes elettinkben ertelemszenlen mi vagyunk a drama hose es k6zeppontja, sajat szemelyisegtink kortil
forog a vilag minden tortenese, a val6sagban azonban
mindannyian mul6 epiz6dszerepet jatszunk masok
eleteben. lndividualista szemlelettinknel fogva akkor
tartjuk magunkat sikeresnek, eredmenyesnek, boldognak, ha masok elleneben ervenyt tudunk szerezni
sajat akaratunknak. Csakhogy ezzel masok is igy vannak, ezert megannyi szandek keresztezi egymast, az
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egymasnak feszii16 sokfele akarat ha16jaban vergodve
vegiil mindannyian ugy erezziik, hogy az egesz vilag
osszeeskiidott elleniink.
Altalaban magunk is nehezitjiik sajat helyzetiinket,
mert nem mindig hallgatunk a sajat j6zan esziinkre sell.
Ha hallgatnank ra, boldogabban es legalabb tiz evvel tovabb elnenk, gondoljunk csak a szenvedelybetegsegekre
es mas onpusztit6 es onkarosit6 magatartasformakra.
Ahelyett, hogy alaposan atgondolnank helyzetiinket, es
ahhoz igazitanank onervenyesitesi tOrekveseinket, neha
tudattalan vagyaink, zavaros erzeseink, osztoneink, affektiv reakci6ink iranyitjak cselekveseinket.
- Ez igy csakugyan kesz drama. De az ember tudatara
apellalva, vajon van-e bennlink olyan, egesz eletre sz616,
szemelyiseglink altal megva16sitand6 ertek, amely mindhalalig ertelmet es celt adhat eletlinknek, amely szemelyiseglinket osszefogva a klizdelemhez erot ad es iranyt
mutat?
- Az ilyen, az elet ertelmere vonatkoz6 szemelyes
vegso kerdesekkel ritkan foglalkozunk. Rendszerint akkor szembesiiliink veliik, ha eletiinkkel kritikus fordu16pontra jutunk: hivatast valasztunk, meghazasodunk,
baleset er benniinket, munka nelkiil maradunk, megbetegsziink, elveszitjiik hozzatartoz6nkat stb. IIyenkor a
felmeriilt egzisztencialis kerdesekre egyertelmu valaszt
kell adnunk, szemelyisegiink altal kepviselt vagy megva16sitand6 erteket kell talalnunk, amely aztan minden
tovabbi problemank megoldasaban eligazitasi pontot
jelent szamunkra. A tapasztalat azt mutatja, hogy e tefen eleg nagy a bizonytalansag. Az emberek nincsenek
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mindig tisztaban vele, hogy maga az elet a legf6bb ertek, ami semmi mashoz nem foghato.
- Miert hitjak megis sokan ertelmetlennek az eletiiket?
- A kannyu es sikeres elet illlizioja miatt, amelyet a
media sugall. Az elet nem mindig allja a versenyt azzal a virtualis valosaggal, amellyel a showmusorokban
talalkozhatunk. Ebb61 azonban teves azt a kavetkeztetest levonnunk, hogy sajat eletiink ertelmetlen volna,
hiszen az ember sem termeszeti, sem tarsadalmi meghatarozottsagainal fogva egyaltalan nem kannyu, sikeres es leha detre teremtetett. Az elet ertelme nem hangulat, nem erzelmek, hanem feladat es hit kerdese. Az
eletiinknek mi magunk adunk ertelmet azaltal, hogy
ertelmes feladatokat tuziink ki magunk ele. Ezzel semmikeppen sem all szandekomban a kazerzet problem akaret lebecsiilni, hiszen a modern tarsadalmakban ez
az emberi szenvedes egyik legf6bb forrasa. Gondoljunk
csak a depressziora, neurozisra, drogra, dohanyzasra,
alkoholizmusra. Ezek a tiinetek mar tartos frusztraciora utalnak, az eletszervezes kisiklasainak, a varhato
kudarcnak a jelei.
- Ezek a tiinetek tobb milli6 embert erintenek, affele
nepbetegsegnek tekinthetok. A tomeges meretiik mivel
magyarazhat6?
- CARL JUNG szerint az eletiinket ket esetben hibazhatjuk el: ha danteseink satan nem vessziik figyelembe a termeszet biologiai t6rvenyeit, vagy ha hutleniil
viszonyulunk sajat bels6 tarvenyeinkhez. Az e16bbi esetben megbetegsziink, az utobbi esetben meghasonlik a
szemelyisegiink.
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Abb61 a gazdag tapasztalatb61 es ismeretanyagb61,
amelyet az emberiseg a tortenelme soran felhalmozott,
s amely a kulonboz6 nyelvi kultunikban orok16dik genenici6r61 genenici6ra, a sziil6k, neve16k, feln6ttek kozvetitese reven csak nagyon keves jut el hozzank, konkret
egyedekhez. Meg kevesebb ertek valik ugy a sajatunkka, bogy aszerint koherens m6don tudnank elni egesz
eletiink soran. A vilag egyik legnagyobb titka, hogyan
sikeriil az embernek a mindenkori tarsadalmi kihivasokat es a termeszeteb61 ad6d6 bels6 (bio16giai es lelki)
folyamatokat osszhangba hozni, a szervezet, a kornyezet es szemelyiseg mukodesi egyensulyM, harm6niajat
folyamatosan fenntartani.
En61 a folyamatr61 annyit tudunk, bogy ennek
szabalyozasban nem mindig a tudatos tevekenysege a
vezet6 szerep. A tudatos eletszervezes gyakran az osztOnos szabalyozas moge szorul. Neha tabu meg osztOnos szabalyozasr61 sem beszelhetunk, egyszeruen csak
sodr6dunk az anal. Nem mi szervezziik az eletiinket,
hanem az megesik veliink. Tudatos, tetteinek kockazataval tisztaban lev6, annak kovetkezmenyeit valla16,
kovetkezetes ertekalapu cselekvesi strategiar61 mindenesetre csak elvetve beszelhetunk.
- Az egyeni eletszervezes eleg bonyolult dolognak hitszik. Lehetseges, bogy eletiink es magatartasunk rejtett
mozgat6rug6inak a tisztazasa erdekeben olykor mindannyian pszichol6giai vizsgalatra szorulnank?
- Az onismeret elmelyitesenek es vele egyiitt a sikeres
eletstrategia kialakitasanak mindennapi, magM61 ertet6d6 formaja a masik embenel: szii16vel, hazastarssal,
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banittal, egy szakemberrel val6 meghitt beszelgetes.
De megfele16 partnerek nelkiil is ezt tessziik: onmagunkban, onmagunkkal
vagy egy kepzeletbeli szemellyel beszelgetiink. En-azonossagunk megorzese, a
koriilmenyekhez val6 igazodasunk, sziintelen ujjaalakulasunk folyamatos belso beszed, sziintelen ertekelo
munka eredmenye. Ennek kenyszere al61 nem nagyon
tudunk kiterni.
- Ugy tunik, hogy ez a belso monol6g nem mindig jar
eredmennyel, es megfelelO partnerre sell sikertil mindig
szert tenni. On sokat foglalkozott az ongyilkossag jelensegevel.
- Harmine eve foglalkozom vele. Nem esak az ongyilkossaggal, hiszen az ongyilkossag esak a jeghegy
esuesa. Az onpusztitas szelsoseges formajanak vizsgalata elvezetett az onkarosit6 magatartasformakkal
val6
foglalkozashoz, majd a tarsadalompatol6gias
jelensegek vizsgalatahoz, azon beliil a kisebbsegi komplexusok koriiljarasahoz, majd altalaban a magyarsag mentalhigienes allapotanak kutatasahoz.
- Es mire jutott vizsgal6dasai alapjan?
- Meglatasom szerint lelki nyomorusagunk
aka
a magyar tarsadalom rossz mentalhigienes allapotaval magyarazhat6. Baj van azzal a kulturaval, amelyben eliink es szocializal6dunk. Pontosabban bizonyos
kulturalis k6dokkal van baj, amelyek megnehezitik
az ertelmezo munkat, enkepiink belso kimunkalasat.
Elettortenetiinknek,
illetve annak, ahogyan azt megpr6baljuk magunkban ertelmezni, hianyzik a belso kohereneiaja.
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Nem arr6l van sz6, hogy az interpretaci6 teves-e
vagy helyta1l6, vagyis hogy mennyire felel meg a val6sagnak az, amit magunkr6l es masokr6l gondolunk.
Az a problema, hogy valamiert eleve "hibas" enkepiink
es elettOrtenetiink kimunkalasa. Ennek a mukodeszavarnak az aka nem organikus eredetu, nem az agyunkkal, az idegpalyakkal van baj, hanem azzal a kulturalis
termekkel, amit a szemelyiseg fej16dese soran az onepitkezeshez felhasznalunk. A szamit6gepet hasonlatul veve azt mondhatnank, hogy az onepitkezeshez es
onelemzeshez felhasznalt kulturalis program tele van
virussaI. Olyan virusokkal, amelyek - miutan akadalytalanul bejutnak a tudatunkba - zsakutcakba terelik gondolkodasunkat, amelyekhez rossz, nyomaszt6
eleterzesek tarsulnak.
- Az ongyilkossaggal kapcsolatban gyakran hallani,
bogy pillanatnyi rovidzarlat az oka.
- Egyenenkent jelentos mertekben kiilonboziink
egymast6l, emberrol emberre, helyzetrol helyzetre
nagy elteresek lehetnek a magunkban es magunkr6l
szott verbalis konstrukci6kban,
megis azt gondolom,
hogy pI. az ongyilkossag eseteben a baj okcit nem az
egyeni ertelmezes es jelentesadas pillanatnyi rovidzarlataban kell keresniink, hanem az elet ertelmezesenek
abban a nyelvi vilagaban, amely valamikeppen gcitolja,
neheziti, korlcitozza a pozitiv onmegelest es az egyeni
det kiilOnbozo helyzetekben va16 ertelemmel va16 felruhazasat.
Ezzel kapcsolatban KEZDI BALAZS,pecsi pszichiater ugy fogalmazott, hogy a magyar nyelvi kulturaban
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az onpusztitas beszedm6dja nyomja ra belyeget a lelki egeszseggel kapesolatos tarsadalmi diskurzusra. En
nem szukitenem le ezt a beszedm6dot (es gondolkodasm6dot) a lelki egeszsegvedelemre, hanem jellemz6nek tartom a tarsadalom valamennyi dimenzi6jara: a
gazdasagi eletre, politikara, oktatasra, etikara, a tarsadalmi kapesolatok alakulasara. Nem hagy nyugton a
gondolat, hogy a szellemi eletiink nines ellMva alkalmas virusszur6 programokkal, mikozben a lelki kornyezetszennyezes eppen olyan mereteket olt, mint az
oko16giai katasztrOfaval fenyeget6 termeszeti kornyezetszennyezes.
- Eddig az egyeni eletszervezes buktat6ir61 beszeItiink. Mi a helyzet a csoporttal? Beszelhetiink-e egy tarsadalom, orszag, nemzet, regi6 strategiajar6l?
- Elvileg mindenfele strategia lehetseges. A vilag
globalis es eur6pai er6tereben, azon beliil mondjuk a
Karpat-medeneeben sziikseges is lenne az Malakulast,
a modernizaci6t es a polgarosodast segit6 strategiakra.
Nem is feltetleniil sziikseges a strategia kifejezest hasznalnunk. Beszelhetnenk hosszu tavu tervekr61 vagy
programokr61 is, bar ezekhez a fogalmakhoz is zavar6
el6iteletek tarsulnak.
Nem eleg azonban tervezni. Minden strategia a szemelyi erdekek es magatartasok fiiggvenye. Barmely
szinten kizar61ag olyan eelok kijelolesenek van ertelme, amelyek megva16sitasaban az adott eelcsoport erdekelt. Kigondolhatunk mi a jov6re vonatkoz6an barmit, ha teszem azt a vajdasagi magyarsag tobbseget61
idegen az auton6mia gondolata, nehez lesz megva16si110
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tani. Azok az elkepzelesek, amelyek melle nem tudunk
szemelyi erdekeltsegeket, allasfoglalasokat rendelni, az
id6k vegezteig vagyalmok maradnak, a legvarak birodalmaba tartoznak.
- Minden part es szervezet rendelkezik valamilyen
cselekvesi programma!. Bizonyos ertelemben ez is resze
lehet a nemzetstrategianak.
- A partprogramok a tarsadalom egesze fel61 nezve esoporterdekeket jelenitenek meg, reszproblemakat
6lelnek fel. Nem is ez a baj veliik, hanem az, hogy a politikusok egy zart, bels6 vilagra irnak j6v6tervet, ami
kitagad6 jellegu mas tarsadalmi erdekekkel szemben.
Meg nagyobb hianyossaguk, hogy a strategiai eelok kijel6lese es rangsorolasa a tarsadalmi hatter ismerete es
az emberek lelki sajatossagainak a szerteagaz6 kutatasa
nelkiil kesziil el. A tudatos megtevesztesr61, manipulaci6r61 nem is beszelve, hiszen ismeretes, hogy a partok
valasztasok el6tt flit-fat igernek, amib61 kes6bb persze
semmi sell val6sul meg.
A politikusok t6bbnyire tOrzsf6n6k6k m6djara gondolkodnak: azzal amitjak magukat, hogy az emberek
6sszet6rik magukat az igyekezett61 programeeljaik
megval6sitasaert. Neha sor keriil kii16nb6z6 szakert6i
bizottsagok kinevezesere a teend6k 6sszeirasa erdekeben. Ennyit mar mi is eltanultunk. T6bb olyan kepzett
es tajekozott emberrel rendelkeziink, akik bizvast fel
tudjak sorolni, hogy milyen intezmenyek, szervezetek,
muhelyek letrehozasara, ujraelesztesere volna sziiksegiink. ,Ennel azonban egy lepessel sell jutunk tovabb:
elmarad a helyzetertekeles, nines strategia, nines meg-
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va16sithat6sagi tanulmany, es nines tervezve penz sell.
Az abrandozas r6zsaszinu kodet61 nem latszanak az
osszefiiggesek. Nem jutunk el addig a felismeresig, hogy
a tervek megva16sitasahoz politikai dontesekre es tars adalmi tamogatasra van sziikseg, olyan kozakaratra, aldozatvallalasra, amely vegs6 soron konkret szemelyekhez kothet6 erdekekben es allasfoglalasban olt testet.
- VezetO ertelmisegtink nem elegge felkesztilt egy
nemzetstrategia kidolgozasahoz?
-

Nines vezet6 ertelmisegiink. Ertelmisegiink van,

de az nem erdekelt nemzeti kerdesekben. A strategakutatas celja a helyzet elemzese, a jov6beni lehet6segek,
alternativak folmutatasa, e16nyeik es koekazataik szambavetele. A tobbi az adott erdekkepviselet hatekonysagall, esetiinkben a kisebbsegi partjainkon, a delvideki
magyarsag akaratan, szandekan, beallit6dasan mulik.
A vajdasagi magyar nemzetstrategia kidolgozasanal
eelszeru figyelembe venniink az anyaorszagi es a szerbiai nemzeti fejlesztesi terveket, valamint az Eur6pai
Uni6 tervezesi programjait. Ezen a teren az informaci6ink meglehet6sen hianyosak. Amilyen hianyos a tajekozottsagunk, olyan hosszu a kivansaglistank. Nem
vitas, hogy a strategia kidolgozasanak fontos resze a
hianyossagok, ad6ssagok szambavetele, ennel azonban
semmivel sell kevesbe fontos a helyzet alapos ismerete, valamint masok tOrekveseinek, a kiviilr61 jov6 igenyeknek es determinaci6knak a figyelembevetele.
A sikeres strategiak a gazdasagi, politikai adottsagok es kovetelmenyek felismeresere epiilnek, affele
korparanesot va16sitanak meg. A korparanest61 es a
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tarsadalmi-politikai
feltetelektOl fUggetlen strategia
sorsa meg van peesetelve: Don Quijote-i hare az id6k
szavavalszemben.
- Mennyire bonyolitja a helyzetet az a korlilmeny, bogy
minden part sajat cselekvesi program mal rendelkezik?
- Nem bonyolitja. Minden part maga donti el, hogy
mit akar. A nemzeti strategia nem lehet egyik vagy
masik part hadmuveleti terulete. A strategiat nem a
partok erdekervenyesitesehez,
hanem a magyar nemzetresznek, a nemzet egeszenek a f6 torekveseihez, illetve ahhoz az eurapai es vilagtrendhez kell illeszteni,
amely figyelembevetele nelkul a strategiaalkotas kudarera van itelve.
Szeretnem ismetelten hangsulyozni, hogy a strategia nem azonos gondjaink, vagyaink es teend6ink barmely teljes koru katalagusaval. Minel b6vebb a panaszlista, annal kisebb az esely a problemak megoldasara.
A katalagus teljessegere vale tbrekves helyett azokat a
pontokat kell kiemelnunk, amelyekkel kapesolatban
az el6ttunk alla id6szakban leginkabb igeny es esely
mutatkozik a rendelkezesunkre alla szellemi es anyagi
potencial mozgasitasara, a strukturalis atrendez6desre
es a min6segi valtozasra.
Vilagosan meg kell hatarozni, hogy mi a strategiank
eelja. Mit akarunk elerni? Mi az, amin valtozatni szeretnenk? Ki a strategiai program igazi "eelszemelye"?
Azonos-e a tamogatas haszonelvez6jevel vagy nem?
I1yen szempontbal az elmult masfel evtized nemzetpolitikaja kimunkalatlan,
kovetkezetlen, tele van
ellentmondassal, nem is mentunk vele semmire.
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- Egyaltal<in van-e magyar nernzetpolitika?
- Ninesen. Egyre tObben es egyre tobbszor teszik
sz6va a nernzetstrategia hianyat. Hovatovabb ugy tUnik, hogy ez a rnindenkori rnagyar korrnany legnagyobb rnulasztasa. Pedig tudnunk kell, hogy ketszaz
eyre visszarnen6leg egyetlen rnagyar allarnferfi vagy
szellerni vezer sern irt atfog6 es teteles nernzetstrategiat. A nernzet a szabadsaghare 6ta nern rendelkezik tarsadalrni vagy jov6strategiaval. Ez nern azt jelenti, hogy
KOSSUTH LAJost61 SZECH1?,NYIIsTvANig, NEMETH
LAszLot61 BlBo IsTvANig nagy gondolkod6ink nern
igyekeztek volna a rnagyarsag jov6jet rnegtervezni, de
legalabbis vegiggondolni. Az a baj, hogy a gondolatkorok egyike sern valt iranyad6 eszrneve, nern valt olyan
prograrnesornagga, arnely az orszag vezet6inek vagy a
polgarainak tart6san iranyad6ul szolgalt volna.
Rendszerbe szedett nernzeti strategiank tehat nines,
nernzetstrategia drnen legjobb tudornasorn szerint a
Vilagszovetseg jelentette rneg az els6 konyvet. Nyilvan
nerncsak mulasztasr61 van sz6, rnondjuk an61, hogy
a nagy elrnek nern kaptak rnegbizatast ilyen feladatra, vagy nern voltak ra felkeszUlve. A rnodern tarsadalrnakra jellernz6 szerteagaz6 erdekek es egyrnasnak
rugaszkod6 gondolkodasrn6dok
szintetizalasara nern
volt lehet6seg. A tarsadalrni rnegosztottsag er6sebbnek
bizonyult a rnagyarsag jov6jeert erzett fele16ssegnel. A
tObb eyre, evtizedre el6retekintO, a jov6 befolyasolasara iranyul6, strategiaban va16 gondolkodas hianya
rnindenesetre alaposan rnegbosszulta rnagcit. Oda jutottunk, ahol vagyunk. Hiaba rnutogatunk rnasokra
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Trianon es a kes6bbiek miatt. A kerdes az, hogy kepesek vagyunk-e a tarsadalmi folyamatokat attekinteni
es a jov6r61 erdemben gondolkodni vagy nemo
- EgyaItahin lehetseges-e a reszeire szakadt magyarsagot politikai akarataban osszehangolni?
- Tortentek erre pr6balkozasok. CSOORI SANDOR
nevehez fUz6dik az egyik gondolat, amely a mozaiknemzet fogalmaval pr6balja keretbe agyazni a szettagoltsagot. A mozaiknemzet azt jelenti, hogy a mozaik
mindeD kockaja onall6, kiilonall6 resz, de csak a tObbivel egyiitt teljes. A gondolat szep, tala16, ennel tovabb
azonban nem jutottunk. Azert Dell, mert a mozaikkockak mint onall6, ki.ilonall6 reszek va16jaban csak a
kepzeletiink termekei. A nemzetreszek onszervez6dese
nem jutott el addig a pontig, amelynek koszonhet6en
a nemzettestek onall6 jogi, politikai, gazdasagi szubjektivitasban oltottek volna testet. 1990 titan volt erre
esely, a kisebbsegi sorban teng6d6 magyarsag azonban
eppugy a politikai es hatalmi versenges aldozata left,
ahogyan maga az anyaorszag is. A mozaiknemzetet
egybelattat6 eszme moge nem sorakozott fol meghataroz6 politikai er6. Ugy Iatszik, sell a politikai vezet6k,
sell a magyarsag tobbsege szamara nem jelent kozosen
elfogadott erteket, azonos kiindu16pontot es vegcelt.
Nem valt bel6le magatartasforma16 nemzetstrategia.
Hogyan is valhatott volna, hiszen maga a nemzet
is, mint tOrtenelmi, nyelvi, kulturalis egyseg csupan
formailag letezik. A 15 milli6s magyarsag a magukat
magyarnak vall6 emberek halmazat jelenti, amely kozos akaratban, azonos szandekban nem fogalmaz6dik
115

H6di Sandor: Mi fan terem a nemzetstrategia?

meg, testiiletkent, hatalmi organizmuskent nem letezik. A nemzetreszek k6z6ssegi jogair61 beszelek, amely
a nemzeti strategia, egy lehetseges uj nemzetstruktura
letrehozasanak az alapjat jelenthetne.
- A Magyarok IV. Vilagkongresszusan kiserlet tOrtent
egy uj nemzetstruktura es nernzetstrategia felvazolasara,
amelyen On is isrnertette az uj nernzeteszmeny megteremtesere vonatkozo teziseit.
- A Vilagkongresszuson - az uj nemzetstruktura felvazolasa es egy korszeru nemzetfogalom kimunkalasa
mellett - a nemzet 6sszetartozasanak feltdeleit es lehet6segeit pr6baltuk szamba venni. A magyar nemzet egyseges t6rtenelmi fej16desenek folytonossaga Trianonnal
megszunt. A nemzet politikailag szetesett. Az6ta a magyarsag nyolc kii16nb6z6 politikai k6zegben e1.Nemzetpolitika azert nines, mert nines nemzet sell. Legalabbis
a jelen vonatkozasaban, mint k6z6s feladatok megva16sitasar61, nem beszelhetiink nemzetr61. Egyel6re a j6v6
vonatkozasaban sell, hiszen a magyarsag j6v6jere vonatkoz6an k6z6s elkepzelesekkel nem rendelkeziink.
Lelekben a magyarsag egyazon nemzethez tartoz6nak vallja mag<it, a szdszakitottsag
hosszu evtizedei alatt azonban az egyes nemzetreszek strukturaja
megvaltozott, a k6z6ssegek eltavolodtak egymast61,
egymashoz va16 viszonyuk politikailag kezelhetetlen,
kaotikus.
Ahhoz, hogy a nemzetreszek egymashoz va16 kapeso16dasaban valamilyen k6z6s politikai szandek fogalmaz6dhasson meg, el6bb k6z6ssegi jogalanyisagra kell
szert tenniiik. Nem tudjuk, hogy a j6v6ben a nemzet
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szetszakitott reszei 6sszekapcso16dnak vagy sell. Az
Eur6pai K6z6sseghez fUz6tt vermes remenyek k6z6tt
ott szerepel a nemzetegyesites lehetasegenek gondolata is. A hatarok eltunese azonban korantsem jelenti a
politikailag szetszakitott nemzetreszek kerdesenek a
rendezeset. F6nnall annak a veszelye, hogy Eur6paban
nemcsak a hatarok tunnek el, hanem egyes - k6z6ssegi erdekeik megjelenitesere keptelen - etnikumok is.
A nemzetreszek k6z6ssegi jogalanyisaga, auton6miaja
nemcsak az uj politikai kapcsolatrendszer kialakitasa
szempontjab61 fontos, hanem az elcsatolt teriiletek etnikai jellegenek a megarzese szempontjab61 is.
- A magyarsag jovojet illetoen vegiil milyen megallapodagra jutottak?
- Az eur6pai integraci6s folyamat termeszetebal
ad6d6an abb61 indultunk ki, hogy a hatarokkal szetdarabolt magyarsagot politikailag f6deralis nemzetkent
kell kezelniink, es az uj nemzetstruktura
kialakitasat
az egyes nemzetreszek k6z6ssegi jogalanyisaganak
megteremtesevel kell kezdeniink.
A jelenlegi korlatozott jogallasuk mellett a magyar
nemzetreszek nemcsak a Magyarorszaggal es az egymassal va16 kapcsolatukat nem tudjak rendezni, hanem
eras en korlatozott a nemzetk6zi megjelenesi lehetOsegiik is. Magyaran, nem tudnak az eur6pai integraci6s
folyamatokb61 ad6d6 lehetasegekkel elni.
A feladat vilagos es egyertelmu: mindeD eszk6zzel
tamogatni kell a magyar nemzetreszek k6z6ssegi tOrekveseit politikai jogalanyisaguk megszerzese, illetve a lak6teriiletiikre vonatkoz6 kiil6nleges status megszerzese
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erdekeben, ami a gyakorlatban az autonomia kialakitasat jelenti.
- Mi lett a sorsa ennek az elkepzelesnek?
- Sajnos ez az elkepzeles a magyar kormany k61d6knezo gondolkodasmodja miatt nem tudott nemzetstrategiava valni. A magyar kormany az elmlilt tizen6t
evben egyfolytaban attol tartott, hogy a hataron tlili
magyarok erdekeinek a felvallalasa, jelesiil az autonomiat6rekvesek tamogatasa, Magyarorszag erdekei ellen
hat az Europai K6z6sseghez valo csatlakozasban.
Termeszetesen a hataron tlili magyarsag erdekei
nem allithatoak szembe Magyarorszag
erdekeivel.
Magyarorszag csatlakozasa es az autonomiak letrehozasa azonban nem egymast kizaro t6rekvesek, hanem
komplementarisan megoldhato feladatok. Ennek belatasara es megoldasara azonban a magyar politikusok
alkalmatlannak bizonyultak.
- Bizonyara mas tenyezok is kozrejatszottak abban,
bogy a magyarsag sem akkor, sem azota nem tudott kozos nemzetstrategiat kialakitani.
-

A k6z6ssegi akcioknak nem kedvez a defenziv

helyzet, a vedekezo pozicio, amelybe a tarsadalom
tObbsege szorult. Politikusok, irok, tudosok hada elemzi, kutatja, hogy mi lehet az aka a politikai passzivitasnak, szethlizasnak, ellensegeskedesnek. Felesleges ez a
tiprodas, hiszen az ok napnal vilagosabb. A szeihlizas,
a bizalmatlansag, becsapottsag es a kifosztottsag erzese sziiksegszenl folyomanya az emberek t6bbsz6ri
becsapasanak es kifosztasanak. Ehhez meg hozzajarul
az eletszinvonal folyamatos romlasa, a csalodottsag. A
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valtozast61 mindenki gazdasagi folemelkedest, nyugati
szinvonalil eletet remelt, ezzel szemben az 1990 el6tti allapotokhoz kepest a magyar tarsadalom esaknem
haromnegyedenek
esokkent az atlagos jovedelme, a
hataron tilli magyarsag eseteben pedig az eletszinvonal zuhamisa dnimai fordulatot oltott.
A magyar tarsadalmat esak egy mindenki altal vallott kolas eel egyesitheti. A jelen tortenelmi helyzetben
ez a eel nem lehet mas, mint a magasabb eletszinvonal
remenye, a j6let igerete egy megbizhat6 jogallam kereteben. A millt szazad magasroptu eszmeinek a helyet
- a kor szellemenek megfeleloen - felvaltotta a kenyelem, a j6let, a gondokt61 mentes elet, a fenyuzes utani
vagy. Ez a magatartas Nyugaton is kozombosse tette az
embereket a koziigyek iranyaban, ami magaval vonta
a szellemi javak, a tortenelmi millt es fenyeget6 jov6
iranti erzeketlenseget. Gondoljuk esak el, hogy miesoda fesziiltseggel jar a magyarsag eseteben ez a Nyugatr61 jovo ilj eletideal a roml6 eletszinvonal es az egzisztencialis fenyegetettseg remkepe mellett.
Az emlitett Vihigtalalkoz6n is elmondtam: A nemzeti erzes- es tudatvilag gyokerei a gazdasagi es politikai viszonyokban ragadhat6k meg els6sorban, ezert a
nemzeti identitas mai problemainak orvoslasat is ezek
a viszonyok hordozzak. Amig a magyarsaghoz val6
tartozas az emberek tobbsege szamara a tavlat nelkiili
elet perspektivajat jelenti esupan, mind tobben lesznek,
akik nem szivesen vallaljak ezt a kenyelmetlenseget.
Aminek a forditottja is all: a nemzet akkor indul el a
gyarapodas litjan, ha mint kolas vallalkozas, az egyeni
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eletvitel szempontjabol is e16nyos, kedvez6 befektetesse valik. Es miert ne vaIhatna azza?
- Teziseiben kiemelte a Nemzeti Tanacsok letrehozasanak sziiksegesseget. Ez ErdeIyben napirenden levo kerdes, Vajdasagban pedig jogilag teto ala keriilt.
- A politikai heIyzetfelismeresnek ana a szintjere,
hogy a hataron tlili magyar kisebbsegeknek autonomielk,kollektiv jogok neIkiil nines eseIyiik a megmaradasra, joval eI6bb eIjutottunk. Az 1996-os ViIagtaIaIkozon esak lijrafogalmaztuk, es nemzetstrategiai keretbe
agyaztuk azt, amit 1992-es autonomiatervezetiinkben
edul tuztiink magunk ele. NyilvanvaIova vaIt ugyanis,
hogy a magyar allam a nemzetstrategia kimunkaIasat
illet6en Iepeshatranyban van a hataron hili kisebbsegekkel (azok autonomiatorekveseivel)
szemben. Az
autonomiak Ietrehozasa es a kollektiv jogbiztonsag
kihareolasa heIyett a vonatkozo magyar aIkotmanyos
rendeIkezesek esak annyit tartaImaztak, hogy: "A kiilpolitikai allameelok mellett kiemelt fontossagli kerdes
a hataron tlili magyarsagert vaIo feIe16sseg kinyiIvanitasa". Ehhez a szukkebIuseghez aligha sziikseges kommentart fUzni.
- Miben nyilvanult meg a magyar allami nemzetstrategia kimunkalatlansaga, illetve lepeshatranya?
- Kialto peIda ra mondjuk a kisebbsegek tamogatasara jellemz6 fejetlenseg. Az Antall-kormany idejen
szemeIyekhez kototten tOrtent a hataron tlili magyarsag onszervez6desenek tamogatasa. A gyakorlat meg
be sem jarodott, az MDF a vaIasztasokon megbukott,
lij id6szak kezd6dott. A Horn-kormany rUt-fat igert,
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mindenki a tenyeret tartotta, fokent azok a kisebbsegi
vezetok, akik a kommunista evekben kenyerad6 gazdaik tanyerjait tologattak, es derekasan kivettek resziikef a kisebbsegek elnyomasab61.
J6tt a "mindenki egyarant jogosult a tamogatasra" demag6giaja a "nyilvanossag es atl<ithat6sag" jelszavaval. Porhintes volt a javab61. Mikozben boldogboldogtalan a palyazatokat biitykolte, a nyilvanossag
megkeriilesevel szamolatlanul folyt a penz a kormany
hataron hili klienturajahoz, akik reven igyekeztek kezben tartani a kisebbsegpolitik<it.
Nagy iiggyel-bajjal nehany civil szervezet hozzajutott ugyan nemi tamogatashoz, a tobbseg azonban
tobb szerencsevel jart volna, ha palyazatiras helyett lott6szelvenyeket vasarol. A helyzet azota sem valtozott.
Jutott valamennyi karitativ tevekenysegre is, meg az
ut6dallamok kasszajaba, vallalkozasokra (egy vekony
vagyonos reteg kialakitasara), csak egy valamire nem
jutott egy forint sem: a hataron tuli magyarsag tarsadalmi onszervezodesenek es auton6miatOrekveseinek
a tamogatasara.
- Mennyire volt tudatos ez a politika?
- A kerdes helyenva16. Talan kozelebb allunk az
igazsaghoz, ha a tamogatasi politika hianyar61 beszeliink. A kovetkezmenyek szempontjab61 azonban ez
mindegy: minthogy a penz kulcsszerepet jatszik az
egyeni es a koz6ssegi strategiak kialakitasaban, a koncepci6tlan tamogatas 6riasi karokat okozott.
Az alkalmi, otletszeru (vagy nagyon is tudatos) penzsz6ras ertelmetlenne tette a kozossegepitesre iranyu16
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erOfeszitest, es ket v,Hlra fektetett minden strategiai elkepzelest. A kozeletben tapasztalhat6 politikai es sze11emi zurzavar hiven tiikrozi a tamogatasaban megnyilvanul6 koncepci6tlansagot.
- Ezekrol a visszassagokr61 nem sokat olvashattunk.
- A kardin<ilis fontossagu kerdesekr6l altalaban
nem beszeliink. Pedig az egy helyben val6 topogasunk
okait kutatva mar regen fenyt ke11ett volna deriteniink
ana a koriilmenyre, hogy a kisebbsegi politikusok
nagysagrenddel nagyobb es konnyebben megszerezheW zsakmanynak tekintik a magyarorszagi tamogalast, mint azokat az el6nyoket, ame11yel a kisebbsegi
kozossegek helyzetenek rendezeseert val6 kia11asuk es
faradozasuk jarna. Es ezzel igy van azoknak a jelent6s
resze is, akik nemzeti erdekekre hivatkozva mindenfele mondvacsinalt iiriiggyel palyazgatnak. Nemzetstrategia hianyaban a tamogatasi politika sziiksegsieruen
etnobiznissze silanyult, amely keresztiil-kasul atszovi
eletiinket, szembea11itva egymassal a fontosabb tortenelmi feladatok e16tt a116magyar nemzetreszeket.
- On mar a 90-es evek derekan azt frta, bogy a kisebbsegpolitika megbukott.
- A kisebbsegpolitika bukasanak az emlitett viszszassagokon kiviil termeszetesen mas okai is vannak,
ezekkel Wbb tanulmanyomban foglalkoztam, igy most
reszletesen nem ternek ki fa. Ami kerdeset illeti: ha azt
nem is a11ithatjuk, hogy a magyar kisebbsegi politika
befejezett mult, lezarult Wrtenelem, annyit mindenkeppen megkockaztathatunk,
hogy a nemzeti mozgalam megszunt, szetesett. Ma mar senki sem hajland6
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ahivetni magat a kozossegi erdekeknek es a csapatjatek
torvenyeinek.
- A bonyolult procedura sok himogatasra erdemesiilt
szemeIyt elriasztott a palyazatokt61.
- Ez is a celja a bonyolult proceduranak. Sajat rossz
lelkiismeretiik megnyugtatasara a koltsegvetesi eszkozok diszponalasaval megbizott testiiletek a forma sagokra mind nagy gondot forditanak, j611ehet a tisztanl<itashoz inkabb a hatastanulmanyok
hianyzanak. Az
elszamoltatassal jar6 papirhegyek a Karp<itokig magaslanak. Hiabava16an, his zen ebbe a darazsfeszekbe
senki emberfia nem mer belenyulni.
Az anyaorszagi tamogatasnak ertelemszeruen a kisebbsegi kozosseg onszervezodeset kellene szolgalnia,
ezzel szemben - paradox m6don - eppen hogy kiolt
minden erre iranyu16 motivaltsagot es erOfeszitest. Es
mindaddig, amig kozossegepito munka helyett politikai kapcsolatok reven lehet kozpenzekhez jutni Magyarorszagon, es csak azok melegszenek, akik a tuzhoz
kozel allnak, ez a helyzet nem fog megvaltozni.
Termeszetesen ez az anomalia nem marad kovetkezmenyek nelkiil. A 90-es evekben indult spontan, alulr61
jovo politikai onszervezodes holtpontra jutott, a kisebbsegi partok elvesztettek azt a csekely tomegbazisukat is,
ami volt nekik. De nincsenek is raszorulva, hiszen Budapestre jarnak az apanazsukert, es nem Bukarestben,
Pozsonyban vagy Belgradban verik erte az asztalt.
- Es mi lenne a megoldas?
- Regen letre kellett volna hozni egy keretet a fontos
- merheto,
minosegi - tevekenyseg szamara tobb eyre
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vonatokozoan. Meg kellene sziintetni a partok tamogatasat. K6z6ssegepitesre, intezmenyek letrehozasara
van sziikseg, nem a maradek k6z6sseg szetveresere.
Ez csak vilagos nemzetstrategiai celokkal valosithato
meg. Enelkiil nem lehet a hataron tuli magyarsagot
talpra allitani, autonomiat letrehozni, fontos intezmenyeket muk6dtetni, nem lehet a tudomanyos es muve16desi eletet professzionalis alapokra helyezni. Marad a
folklor, a fesztival, amelyb61 a diktaturaban sem szenvedtiink hianyt.
Allitolag 33 szervezet nyujt tamogatast a hataron
tlilra. Nyitott szemmel jarok-kelek, behatoan foglalkozom a hataron tlili magyarsag helyzetenek alakulasaval, de 6szinten meg kell mondanom, ennek a szelesk6ru tamogatasnak, egy-ket kivetelt6l eltekintve,
semmilyen kezzelfoghato nyomat nem latom.
- A rendszervaltas utan 15 esztendovel milyennek latja a magyarsag helyzetet?
- Kinalkozott egy lehet6seg, es nem tudtunk elni vele. A visszanyert 6nrendelkezes tizen6t6dik esztendejeben Magyarorszag ism et harommillio koldus orszaga. Gazdag a szegennyel, varos a videkkel, anyaorszagi
a hataron tlili magyarral gyanakodva, ellensegesen
farkasszemet nez. A kepviseleti demokracia diszletei
m6g6tt az egykori kommunista elit es az lij klientura-burzsoazia vivja maganhaborliit
a k6zvagyonert.
A szemforgato hazudozas, vadaskodas, haracsolas,
tOrvenyszeges szethullassal, gazdasagi es moralis 6szszeomlassal fenyegeti az orszagot. Ami pedig a hataroll tuli magyarsagot illeti, egy resze (a korabbi gya124
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korlatnak megfelel6en) megpr6bal t6rleszkedni az uj
hatalomhoz, a masik resze pedig varja a segelyeket
Magyarorszagr6l, es duzzog csa16dottsagaban, amiert
nem kap kett6s aIlampolgarsagot.
- Es meTre halad a vihig? Kedvezo vagy kedvezOtlen
folyamatokra kell-e szamltanunk?
- Amit err6l mondani tudok, tObbnyire ismert dolog.
A vilag nepessegenek nagyobbik resze elemi letgondokkal, ehezessel, vizhiannyal, regi es uj t6megbetegsegekkel kiizd. Bizzunk abban, bogy a k6rnyezetszenynyez6des, eghajlatvaltozas, valamint mas civilizaci6s
veszdyforrasok nem m6dositjak vegzetesen azt a most
bel<ithat6 palyat, amelyen a k6vetkez6 evtizedben haladni fogunk.
A globaliza16das egye16re visszafordithatatlan
folyamatnak latszik, amelynek eredmenyekent a kultudlis kinalat hihetetleniil kiszelesedik, megva16sul az
uralkod6 szeIlemi iranyzat egyideju jelenlete a vilagban. A ha16zatok atalakitjak az emberek es nepek k6zti
kapcsolatot, a tajekoz6das lehet6sege szinte korlatlanna valik, de vele egyiitt a manipulaci6 is. A kommersz
sz6rakoztat6ipar
maga ala gyur mindent, fokozza a
szeIlemi igenytelenseget es sivarsagot, ami mar most is
az autentikus det legf6bb akadalya.
A nemzeti jeIlegzetessegek fokozatosan halvanyulnak, felold6dnak, a k6z6ssegi ertekek devalva16dnak,
a csaladok felbomlanak, a tarsadalom atomiza16dik. A
migraci6 felgyorsulasaval egymas meIlett e16idegenekb6l .1116,jobbik esetben kulturalis mozaiktarsadalmak
j6nnek let re, rosszabb esetben frusztralt cs6cselekb6l
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a1l6 t6megtarsadalmak
alakulnak ki. A tarsadalmi
gy6kertelenne valas k6vetkezteben itt-ott felertekel6dik a nemzeti identitas, az emberek erzekennye valnak
k6t6deseikre, ami e16re vetiti a nemzeti, vallasi es kultunllis konfliktusok veszelyet.
Eur6paban a termeszetes szaporulat cs6kkenesevel
es az eletkor meghosszabbodasaval egyutt folytat6dik
a tarsadalom e16regedese, ami a j6v6 szempontjab6l uj,
e16re nem latott problemakat jelent. A valasztasok kimenetelet tObbnyire mar ma is a nyugdijasok d6ntik el,
ami nemzetstrategiai szempontb61 nagyon sziik mozgasteret, tu1ajdonkeppen kenyszerpa1yat jelent. A f6
gondok a hataron tuli magyarsag k6reben is demografiai termeszetUek. Az el6regedes es 1elekszamcs6kkenes
magaval vonja a valla1koz6 kedv cs6kkeneset, a nye1vi kultura besziiktileset, az intezmenyek 1eepu1eset es
megsziineset.
- Ez a kedvezotlen eletkori megoszlas magyarazatul
szolgalhat a magyarsag elmult masfeI evtizedben tapasztalhato tehetetlensegere?
- De meg mennyire! A magyarok ugyanis, ami politikai aktivitasukat illeti, csakugyan mindeD varakozason a1u1 szerepeltek az e1mult 15 esztend6ben. Aligha tevedunk, ha ezt a nepesseg el6regedesevel, illetve
rossz kedelyallapotava1 magyarazzuk. Hianyzanak a fiatal, e1egedetlen, tettre kesz generaci6k, ame1yek he1yet
keresnenek maguknak a nap alatt. Na1unk - hataron
innen es tu1 - a nyugdijas koroszta1y formalja a politikat. Az id6s szemelyek viszont, azon tu1men6en, hogy a
kommunizmusban szocializa16dtak, fe1nek mindenfele
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valtozastol. Mellesleg nem mindeD ok nelkUl, hiszen
sokkal kemenyebb vilag vaT rajuk, mint amilyenben
korabban eltek. Es ezt sikeriilt is megtapasztalniuk mar
a rendszervaltas els6 eveiben. Csalodottsaguk miatt
egyre kevesbe lehet a jov6re vonatkozo terveknek megnyerni 6ket.
- Miert olyan erdektelenek az emberek a koziigyek
irant?
- Erint6legesen mar beszelttink Tela, hogy az embereket elettik csaknem mindeD vonatkozasaban
a
haszonelv mozgatja. Mindenfele csoportkepz6des legf6bb motivacioja abban a szamitasban rejlik, hogy a
csoport reven nagyobb erOforrasokra (tobb haszonra)
lehet szert ten ni, mint egyenileg. A nemzeti onszervez6deshez azert viszonyulnak kozombosen, mert jelenleg (a magyarsag jelent6s jogi, gazdasagi es politikai
hcitranya miatt) barmifele id6- es energia-befektetes
meghaladja a varhato nyereseget. Ezert nem megy el6re az autonomia tigye sem, hiszen ennek megvalosulasa evtizedeket kivan.
- Hosszabb tavon nem teriilne meg ez a befektetes?
- Bizonyara megteriilne. Az egyenileg birtokolt er6forrasok osszesitese reven ugyanis mindig konnyebb
megtobbszorozni a varhato nyereseget, mint csak egyeni erOfeszitesekre tamaszkodva. Az emberek azonban
rovid tavon gondolkodnak, rosszul merik fel a helyzetet. Nem szamolnak az autonomia reven megszerezhet6 olyan el6nyokkel, amelyekre egyenileg csak kevesen
tehetnek szert. A kozos javak elMllitasa, azon belUl a
kozos erdekek felismerese es vedelme maga titan vonja
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a szukseges tapasztalatok megszerzeset. Kozos fellepes
hi<inyaban ez a tapasztalatszerzes elmarad, ami jelent6s
tudati hcitranyt jelent az informaci6khoz va16hozzaferesben, a partnerkapcsolatokban,
a vallalkozasi kedvben.
A rovidlat6 szemlelet miatt a hataron tuli magyarsag nem rendelkezik az auton6mia megva16sitasahoz
szukseges kollektiv tudati, lelki erOforrassal. Ez sajnos
slilyos kovetkezmenyekkel jar, mert kollektiv erOforrag, kozos erOfeszites hijan egyeni er6vel sohasem lehet bizonyos javakra szert tenni, illetve szamos rajuk
nehezed6 nyomast nem lehet kivedeni. Nem vedekezhetnek peldaul az etnikai csoportot erintO hatranyos
jogszabalyok ellen, amelyek a csoport tagjainak a kitaszitasat, elszegenyiteset, gazdasagi ellehetetleniteset
eredmenyezik. Jelent6s hatranyuk szarmazik abb61 is,
hogy - mint mondottam - egyeni erOforrasaik legalabb
egy reszenek a kozosse tetele hianyaban nem tehetnek
szert azokra a kozosen el6allitott javakra, amelyeket
egyenileg nem lehet megszerezni.
- Sokan ugy gondoljak, bogy a tersegiinkben levo orszagok fO problemai gazdasagiak, amelyek a szabad piac
bevezetesevel megoldhat6ak. On hogyan latja a helyzetet?
- Nem vagyok kozgazdasz, igy csak azokat a gondolatokat tudom megosztani, amelyek ismereteim
alapjan bennem osszealltak. Ez a kep elegge lehangol6.
Az Eur6pahoz va16 felzark6zasi torekvest az a remeny
taplalja, hogy az uni6s tagallamokban a jelenleginel
magasabb lesz a jovedelem. Az ujonnan csatlakozott
orszagok (koztuk Magyarorszag) peldaja viszont azt
bizonyitja, hogy az un. "uni6s kovetelmenyekhez" va16
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igazodas jelentosen lekoti a hazai erOforrasokat, ujabb
hitelekkel noveli az allamad6ssagot, mikozben a profit
kUlfoldre tavozik. Nem tudom, hogy ez a helyzet hogran es mikor fog megvaltozni, addig azonban nemcsak fennmaradnak, hanem novekszenek a tarsadalmigazdasagi egyen16tlensegek, mind kevesebb penz jut a
kulturara, tudomanyra, egeszsegiigyre, oktatasra.
Nem biztos, hogy a helyzetet j611atom, hiszen a politikusok egy resze azt bizonygatja, hogy a magyar gazdasag megerosodott, fokr61 fokra konnyebben eliink.
Masok viszont azt mondjak, es szamokkal is alatamasztjak, hogy az allamad6ssag egyre no, es mind szelesebb az a tarsadalmi reteg, amely ma a szegenysegi
kiiszob alatt el. En ugy latom, hogy az elszegenyedes, a
tarsadalom atomiza16dasa tovabb tart.
- Nemeth Liszl6 szerint a miiveltseg allapota es szinvonala nemzeti megmaradasunk legnagyobb sorskerdese. On hogyan tekint a miiveltseg kerdesere?
-

Messzemenoen egyetertek Nemeth Lasz16val. A

magyarsag nagy resze szegeny, alacsonyan iskolazott,
es a tuleles problemajaval kiizd. Nem vigasz, hogy
hason16, vagy meg rosszabb a helyzet a szomszedos
orszagokban. Sokkal tobb icieSt forditunk munkara, kenyerkeresetre, mint tovabbkepzesre, kozossegi,
egyesUleti eletre, kulturalis es szabadidos tevekenysegre. A rendszervaltas titan a szomszed orszagokban elo
magyarsag visszakeriilt ugyan a nemzeti lat6korbe, de
csekely mertekben van jelen a politikai dontesekben,
ami fokozottan igaz a kulturalis eletre. Ez alert nagy
baj, mert a hataron tuli magyarsag problemainak egy
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resze nem jogi es politikai termeszetu, hanem sokkal
inkabb muveltsegbeli hianyossagokb6l ered.
Sokszor leirtam, elmondtam, itt is megismetlem: A
delvideki magyarsag szellemi-kulturalis elete a harmadik evezred elejen gyarmati allapotokat tukr6z. A k6zoktatasb61, tajekoztatasb6l, politikab61 teljes egeszeben
hianyzik a magyar szellemiseg. Idegen erdekek, szandekok, t6rekvesek hatasa alatt all k6zeletunk, ezert nemzeti
k6z6ssegunk (ha egyaltalan beszelhetiink k6z6ssegr61)
nem kepes megjeleniteni es eredmenyesen kepviselni a
sajeit erdekeit. A tizenkileneedik szazadb61 rank maradt
folk16rban meg elevenen elnek a muTt hagyomanyai,
szellemi eletiinkb6l azonban szinte teljes egeszeben hianyzik a k6z6ssegi tudat es a szolidaritaserzes, ami a j6v6t illet6en az 6sszefogas alapjaul szolgalhatna.
A kultura k6z6s erdekek felismeresenek es tudatosodasanak az alapja, ami ilyen form an a nemzetek
hosszu eletenek az egyeduli biztositeka. Magas szintu
kultura nelkul nines egeszseges nemzettudat. Egeszseges nemzettudat nelkul viszont az egyeni eletutak nem
kepesek egymast kiegeszit6 k6z6ssegi eselekvesi programokban 6sszegez6dni.
- A miiveltseg allapota es szinvonala nagymertekben
ftigg az ertelmisegtol.
- fgy van. Az emlitett gyarmatosit6 allapotok is ide
vezethet6k vissza. Az elnyomott nepek t6rtenelmeben
sajeitos mentalis jegyek ismetl6desere figyelhetunk f6l:
elvesztik autentikus ertelmiseguket. A gyarmatositas
es az imperialista politika k6vetkezteben peldaul a helyi eliteknek az volt a szerepuk, bogy 6k kepviseltek az
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angel, a francia vagy az amerikai erdekeket politikai,
gazdasagi es kulturalis szinten.
Trianon titan - a nagyhatalmi es a szomszedos orszagok kivanalmainak megfele16en - a magyarsag koreben is megjelenik ez a fajta komprador ertelmiseg, finomabban sz6lva a helytart6 ertelmiseg, vagy ahogyan
en szoktam 6ket emlegetni, a pozicionalt ertelmiseg.
A politikai korulmenyeknek megfele16en ezek tobbsege hol kommunista ertelmiseg, hol nyugati tipusu, liberalis ertelmiseg. Egyre megy, a lenyeg az, hogy mind
csonka Magyarorszagon, mind az elcsatolt teruleteken
a magyar tarsadalom fels6 rHegei sajatos erdekeltsegi
viszonyba kerulnek az idegen hatalommal. Ez a sajatos
erdekeltsegi viszony majdnem olyan, mint amilyen a
harmadik vilag gyarmati elitjere jellemz6.
Ebb6l kovetkezik, hogy a dont6 tortenelmi pillanatban a magyarsag nem tudott elni a tortenelmi lehet6segekkel. Az a tarsadalmi elit, amely a magyar tomegtarsadalmat, illetve a hataron tuli magyarsagot vezette,
csak egy dologban volt erdekelt, nevezetesen, hogy
hatalmi pozici6jat valahogyan atmentse. Ez nagyjab6l
meg is tOrtent, ami lenyegeben veve ma is a nagyhatalmi, illetve a szomszedos orszagok elvarasokhoz va16
igazodast jelenti. Azt is mondhatnank, hogy a magyar
tarsadalom - autentikus vezet6k hijan - ona1l6tlanul
sodr6dik az esemenyekkel, es ebb6l a szempontb6l a
rendszervaltas nem sok valtozast jelent. Ennek folyomanyakent a magyarsag mind az anyaorszagban, mind
az elcsatolt teruleteken letargikus allapotban van,
amelyben a mely es meg melyebb depresszi6s hullamok
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valtogatjak egymast. FeW, hogy ez a kenyszerpalya tart6s marad.
- Ebbol a szempontb61 milyen v~Htozasthozhat a globalizal6das?
- A globaliza16das k6vetkezteben n6vekszik a kompradar ertelmiseg befolyasa. Az autentikus nemzeti
kultura helyett az elet minden vonatkozasaban megfigyelhet6 lesz a gy6kertelenne valas, az ertekek valsaga, az igenytelenseg es a szellemi slampossag, ami tulajdonkeppen mar ma is jelen van. A nyeresegvagy azt
diktalja, hogy minden termeket a fogyaszt6, a nez6, a
hallgat6, az olvaso, a vasarl6 szellemi szinvonalahoz
kell igazitanunk. Minel alaesonyabb szinvonalu egy
szellemi termek, legyen az tevemusor, k6nyv, bulvarlap,
annal szelesebb reteg erdek16desere szamithat. A va16s
szellemi termekeknek nines, illetve nagyon csekely a fogyaszt6i bazisuk. Az, amit erdemes elolvasni, megnezni, megvenni, az emberek alig 3-5 szazalekat erdekli. Ez
nem iizlet. Az ertekteremtes es ertekk6zvetltes igy eleve
veszteseges. A kerdes az, ki allja a tovabbiakban a eeehet? Mib6l tartja fenn magat az ertekteremt6, a nemzeti
kulturat apo16, gazdagit6 ertelmiseg?
- Es mi lesz, ha nem lesz ra vallalkoz6? Milyen lesz
akkor a rank var6 "szep uj vilag"?
- Minden bizonnyal haszonelvu vilag lesz, illetve
mar most is az. Haszonelvu a politika, a kultura, a tudomany, s6t a maganelet is. Ez a vilag a ramen6s, er6szakos
embernek kedvez, ideo16giamentes, nemzet-, esalad- es
eletellenes, kizar6lag a penz es az erdek mozgatja.
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Annak, aki sikeres akar lenni, ugy kell cserelnie
hazat, partot, csaladot, baratokat, hitvalhist, mint a fehernemut. A sikeres ember otthon erzi magat minden
orszagban, minden rendszerben, minden kulturaban,
ha megfizetik. Otthonos a bankokban, a szupermarketekben, a massag hive, a tolerancia bajnoka, az igazsag
mindenkori birtokosa. Az "igazsag" persze mindig ott
van, ahol 0 van, ahollegjobban fizetnek.
A polgari demokracia nem teremt csodat. Ez is, mint
minden rendszer, magan viseli azoknak az arculatat,
akik letrehozzak. A kommunista ut6dallamokban peldaul a demokracia alszent, penzhajhasz, korrupt, tires,
aljas. A bun, a tolvajlas es a hatalom osszefon6dasa sarba rantotta mar indulasnal.
A kommunista diktaturaban
is erdekcsoportokat
szolga16 torvenyek uralkodtak, most is erdekcsoportokat szolga16 torvenyeket hoznak. Olyan torvenyeket,
amelyekkel kiforgathatjak maradek javaikb61 azokat a
szeles neptomegeket, amelyektOl korabban is mindent
elkoboztak. Az emberek egyre csak dolgoznak, sp6rolnak, es veg nelktil torlesztik a komprador reteg altal
felvett es elherdalt allamad6ssagot.
A gazdasagot es t6rvenyhozast maffia- es politikai
bunozocsoportok
uraljak. A regi rossz rend kepvise16i atmentettek hatalmukat az uj rendszerbe, keztikben
tartjak a torvenyhozast, a bankokat, a sajt6t, es ennek
reven ugy jatszanak a kisemmizett emberekkel, mint
macska az egerrel.
- Ez eIegge vigasztalanul
jovotOl?

hangzik.
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- A kerdesrol eszembe jut az egyik Herder-dijas
akademikussal keszitett interju, akinek ugyanezt a
kerdest tette fel egy ujsagir6. A tud6s professzor, ha j6I
emIekszem, BORZSAKIsTvAN, tomoren ezt vaIaszolta
- semmit.

Nos, en is csak ezt tudom mondani - semmit. Sell
az ido mulasM61, sell masokt61 nem varhatunk semmit. Az ember csakis sajeit magM6I varhat vaIamit. A
kerdest ezert ugy celszenl felt en ni, hogy mit varunk
magunkt61. Mire akarjuk feIhasznaIni az eIetiinket?
Vannak-e jovore vonatkoz6 terveink? Es ha igen, azokat hogyan, milyen programokkal kivanjuk megval6sitani? A jovo latolgatasa tehat visszavezet benniinket
beszelgetesiink elejere, az eIetszervezes es a nemzetstrategia kerdeskorehez.
- Az embereket altahiban az a remeDYelteti, bogy jobbra fordulnak a dolgok, kedvezobbe valnak a kortilmenyek.
- A koriilmenyek valtozasa nem fiiggetlen tOIiink.
Mindaz, ami tortenik veIiink, vegso soron sajeit korabbi donteseinknek az eredmenye. Nem mindegy, hogy
milyen kozosseg reszekent hataroztuk meg magunkat, milyen hittel es igyekezettel vegeztiik munkankat,
hogyan viszonyultunk
es viszonyulunk egymashoz,
mennyire becsiiIjiik meg egymast, mennyire becsiiIjiik
meg a tudast, a tehetseget, ertekeljiik es megbecsiiIjiik-e
azokat, akik a kozert faradoznak? A dolgok csak att6I
fordulnak jobbra, ha felismerjiik, hogy valamennyien
okai es forrasai vagyunk a kudarcnak es a sikernek, az
eredmenynek, az oromnek, mindannak, ami sziikebb
es tagabb kornyezetiikben tOrtenik.
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Amig kizar6lag magunkkal t6rodiink, es nem erdekel benniinket az, ami a kapun kiviil t6rtenik, hiabava16 minden igyekvesiink. Mit er, ha a haj6kabin csinositasaval foglalatoskodunk, mik6zben siillyed veliink
a haj6? Rank, vajdasagi magyarokra is az a jellemzo,
hogy folyton a balkani viszonyokra panaszkodunk,
masokra varunk, atlatsz6 kifogasokat keresiink, a gat16 k6riilmenyekre hivatkozunk, az anyaorszag mostoha magatartasat karhoztatjuk, vagy egyszeruen csak a
politikusokat hibaztatjuk az aldatlan allapotok miatt.
Csak magunkban nem akarjuk keresni a bajok okat.
- Azt tartjak r6lunk, bogy megfelemlitett, szOfogad6
nep vagyunk.
- A hallgatag sz6fogadasunkban
neha csakugyan
tultesziink a jaromba fogott 6kr6n. Ez egyebkent a tOrtenelem serail gyakran elOfordult, ha kulturalisan magasabb szintU, t6rvenytiszte16 nepcsoportokat eroszakkal naluk sokkal alacsonyabb muveltsegi szinvonalon
e16 nepeknek rendeltek ala. Az alland6 f6lfele tekinto,
a nagyok, az erosek, a hatalmat kepviselok kegyeit kereso, egyoldalu kompromisszumos keszseg nem valami
sikeres eletstrategia, marpedig ez a mi kisebbsegpolitikanknak az alapja. Az allamk6zpontu, hatalmat kiszolga16 politika egyoldalu kompromisszumok sorara
kenyszerit benniinket, amelynek eredmenyekent minden gesztus, amit a bekes egyiitteles erdekeben tesziink,
ujabb lepes a kisebbsegek jogainak beszukitesehez.
- Szethuz6bbak-e a magyarok, mint mas nepek?
- Nem hiszem. Ugyanakkor megertem a politikat6l,
a partpolitika altal megosztott magyarsag gondolatat6l
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va16 felelmet. A magyarsag gondolatvilagaban a triaDoni szetdaraboltsag k6vetkezmenyekent nagyon eras
a partpolitika f6l6tt a116sz6vetseg gondolata, egyaltalaD a mozgalom, a politikamentes szervezetek iranti
nagyobb szimpatia. Barmennyire is szeretnenk, a jelen
k6rtilmenyek k6z6tt, a jelen tudatallapotaban
es t6redezettsegeben a magyarsag nem alkalmas ana, hogy
6sszetartozasat politikai szinten megjelenitse, es szervezett formaban megva16sitsa.
Egyelare a reszerdekek megjelenitesenel tartunk,
ezek harea az, amit a k6zvelemeny nagy nemtetszessel
fogad. A sokfele es sokretu magyarsag, a politikai partok, t6rekvesek, esoportok es egyeni erdekek titk6zese es
keresztezadese ellenere elmeletileg van a magyarsagnak
olyan k6z6s erdeke, amely mindannyiunk javara valna,
ha meg tudnank jeleniteni, ha k6z6s politikai akaratkent
el tudnank valamennyien fogadni. Ennek felismereseig
azonban meg nem jutottunk el, a reszerdekek kertiltek
kifejezesre a k6z6s erdek rovasara. Egyebkent ez tOrtenik a tarsadalom mindeD szintjen, mindeD szegmentumaban, mindeD p6rusaban. Kimeletlen hare folyik a hatalom megszerzeseert, illetve a javak ujraelosztasaert.
- Sokan azt mondjak, hogy kaT a faradsagert, a globalizal6dassal a kisebbsegek, sot egyes nepek is el fognak
tiinni.
- Nekem enal mas a velemenyem. Ebben a pillanatban eszembe jutott Szocs ZOLTANpublieistanak az egyik
szep irasa, amelyben vitaba szall azzal a nezettel, hogy a
magyar parasztsag kimult volna. Azt, hogy kiforgattak
javaib6l, agyagba d6ng6ltek, es szazszor eltemettek, nem
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vitatja, megsem hiszi, hogy megszunt volna. Olyan a mi
parasztsagunk, mondja, mint a sivatagi foly6k dobbenetesen sziv6s halai. Ezek a halak latsz6lag olyanok, mint
a kozonseges halak, mint minden mas rendes ha1, amig
viz van a foly6ban. Bizonyos foly6k azonban kiszaradnak, a pocsolyakb6l a viz elparolog, a meder alja csontkemenyseguve valik, majd lassan beborit mindent a par
es a homok. Es ezek a kiilonos halak, mint kiszaradt sarrogok, oklomnyi kovek, belesiippednek a talajba, a forr6
homok ala, es varnak. Varnak es varnak. Halottak ilyenkor vagy e16k? Mindegy, hogy mikent velekediink ern)l
a bizarr allapotr61, a halak tudjak a dolgukat. Varnak, es
meg sohasem csalatkoztak: ha itt az ideje, megerednek
az eg csatornai, jon az es6zes, a foly6medrek megtelnek,
az arad6 viz kimossa a rogoket, es nehany napi eledezes
titan a kiilonos metamorf6zison atesett halak vidaman
fidnkolnak, kerget6znek a habokban, ugyanugy, mint
minden rendes ha!.
Akar a magyar paraszt jelkepei is lehetnenek ezek
a halak. Amint foldet adunk neki, husz holdat, negyvenet, azonnal elni kezd. Ha van mit muvelni, es abb6l meg lehet elni, ott megterem a paraszt. Akkor is el,
letezik, ha mar mindent elszedtek t6le, csak hat senki
sem kivancsi erre a letformara.
Nos, ez a hasonlat azert jutott eszembe, mert szerintem vonatkoztathat6 a nepekre es kisebbsegekre is.
Hanyan irtak mar le es temettek el 6ket. Es neha, amikor nagyon zord id6k jarnak, talan ugy is tunik, hogy
egyik-masik nepcsoport eltunik, szetporlad, felsziv6dik. Ki tudja, meddig kepesek kibirni ezt a tetszhalott
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allapotot. De ha itt az ideje, ha megdordiil az eg, es a
tOrtenelem vihara elsodorja a zsarnok uralmat, e161epnek a kesei leszarmazottak.
Az a TIer, amely ezervalahanyszaz eves multra tekint vissza, reszenkent vagy egeszeben tobbszor kenyszeriilt erre a kiilonos metamorf6zisra. Mi most abban
a felemas allapotban vagyunk, hogy az eg ugyan megdordiilt fOlottiink, miel6tt azonban megeredtek volna
az eg csatornai, a felh6k elvonultik, es mint szaraz sarrag letiikben a halak, varjuk, hogy egyszer kimosson
benniinket az aradat ebb61 az ajult allapotb61.
- Milyen megfontolasokat ajanlana a vajdasagi magyaroknak kozos eletstrategia kialakitasara vonatkozoan?
- Bizonyara tobben is olvastak az interneten az erdelyi magyarsag tizparancsolatat. Hadd foglaljam oszsze ezt rank vonatkoztatva:
1. Ragaszkodj az anyanyelvedhez!
2. Legy hu 6seid kulturajahoz!
3. Szeresd a csaladodat!
4. Orizd meg vallasodat!
5. Ragaszkodj a tulajdonodban lev6 ingatlanhoz!
6. Ne vandorolj ki sziil6foldedr61!
7. Becsiild meg a veled egyiitt el6 mas nepeket!
8. Tanulj sziinteleniil, muveld magas szinten hivata
social!
9. Maganeletedben tOrekedj megbecsiilesre, sikerre,
de vedd ki derekasan reszedet a koziigyekb61 is!
10. Szavakban es tettekben legy igaz, 6szinte, onzetten es egyenes ember!
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