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A MAGYARORSZAGIKozALLAPOTOKR6L
Egy j61 miikodo tarsadalom mindenkit elonyosebb
helyzetbe hoz. Mindez nem mondhat6 el a rendszervaltasr61, amelynek - egy vekony retegtol eltekintve
-

csaknem a teljes magyar nepesseg a karvallottja. Mi

lehet ennek a paradox helyzetnek a magyarazata?
mos ok kozUl itt kettot emelnek ki.

Sza-

A magyar nep sokretii es elegendo tudassal rendelkezik ahhoz, hogy barmilyen tarsadalmi problemara
megoldast talaljon. A gond az, hogy ez a tudas nem
hasznosul. Az un. rendszervaltas idejen, es az6ta sell
nyilt tenyleges lehetoseg egy uj szellemisegii, tehetseges nemzedek felemelkedese szamara. Az esemenyeket
azok a regi kaderek iranyitottak, akik az uj rendszerben is fontos szerepet jatszanak. Ok szervezik meg az
uj partokat, a tOzsdei es bankvilagot, ok privatizaljak
az allami vagrant. Ennek a regi-uj garnituranak a szelleme torzult aztan olyan politikava, amely mar indulasnal vakvaganyra vitte a rendszervaltast. A kesobbiek serail pedig a magas allamhaztartasi hiannyal es az
allamad6ssaggal gyakorlatilag csodbe vitte az orszagot.
Ebbol a keptelen helyzetbol ad6d6an ma hiteltelen es
megbizhatatlan a magyar kormany es annak politikaja.
A masik problem at abban lcitom, hogy az a politikai
modell, amely Nyugaton hosszu ideSserail alakult ki,
a demokratikus hagyomanyok hijan levo orszagokban
nem adekvat m6don miikodik. A nepakaratot nem a
nep alakitja ki ona1l6an, ugy, ahogyan akarja, hanem
ahogyan az orszagot sujt6 partparazitizmus diktalja. A
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partoknak alkotmanyos joguk megmondani, hogy mi
a j6 a nepnek, es azt is, hogy nep mit akarjon. Val6s
tarsadalmi onszervez6des hijan ezekben az orszagokban a partok nem nepkepviseleti formaci6k, hanem
uzleti vallalkozasok.
Ebben a helyzetben a tarsadalom eppugy elszakad az
allamiranyitast61, ahogyan leszakadt az egypartrendszer idejen. A relevans tarsadalmi cselekves hianyaban
rezignaltsag,
kozony, kdkedes,
remenyvesztettseg,
vagy masfel61 cinizmus, tOrleszkedes, arulas, szorongas, felelem lett urra az embereken. Mivel minden er6
es hatalom az allamgepezet megszerzesere hajt6 partok
kezeben van, ez gyakorlatilag vegetalasra kenyszeriti
a magyar tarsadalmat. A baj annal nagyobb, mivel a
partoligarchia megfosztotta a tarsadalmat egy vallalko-.
z6 szellemu, autentikus ertelmisegi reteg kialakulasat61, amely a kozgondolkodast, az eletfelfogast, az allami
es szocialis rendszert magasabb szintre emelte volna.
Meg kell talalni annak a m6dj<it, hogy a nep egeszseges tObbsege, akiket eddig nem ragadott el a politikai elet, s akik ugyanakkor nem forditottak teljesen
h<itat a kozeletnek, hogyan tudnak megfelel6 politikai
es tarsadalmi formaban saj<it erdekeiket ervenyesiteni.
Mindenkeppen sort kell keriteni a hatalom decentralizalasara, a helyi onkormanyzatok meger6sitesre, a civil
szfera felemelesere, amelyeket jelenleg a parthatalom
fojtogat. Es el kell erni, hogy a mondvacsinalt demokfacia helyett a nep val6ban a saj<it kepvise16it segitse
hatalomra, mie16tt meg a partparazitizmus teljes egeszeben kaoszba taszitja az orszagot.
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