
STRATEGIAI FDzETEK 6.

NEPONKLEGFOBBGONDJA
MENTALISTERMESZETO

A partok meghason/asar6/
es a nemzeti onpusztftasr6/

Az ut6bbi h6napok tOrtenesei kovetkezteben megkeriil-
hetetlenne valt a hataron tul elO magyar nemzeti kozos-
segek tarsadalmi onszervezodesenek es ezzel osszeflig-
gesben a Magyarok Vilagszovetsege szerepvallalasanak
az atgondolasa, elemzese. Hogyan lehet a szellemi ujja-
szliletes intezmenyes felteteleit megteremteni? - errol
kerdeztlik a vajdasagi Adan el6 HOD! SANDORpszichol6-
gust, aki 1994-tOl az MVSZ Jugoszlaviai Orszagos Tana-
csanak elnoke, 1996-t61 pedig a Karpat-medencei regi6
elnokhelyettese.

- Fajdalmas, de azzal kell kezdenem, bogy a leg-
ut6bbi szerbiai valasztasokon a magyar kisebbsegpoli-
tika Vajdasagban megbukott. Kideriilt, bogy az itt e16,
mintegy haromszazotvenezer f6nyi magyarsag tobbse-
ge nem tamogatja a neveben folytatott politikat, nem
kef a magyar partokb61. Valahol valamit elvetettiink,
a magyar politikai szervezetek elvesztettek hiteliiket,
lehetseges, bogy sok mindent elOlr6l kell kezdeniink.

- Mire alapozza ezt az ut6bbi megallapitasat?
- A kisebbsegi partok 1989-ben annak remenyeben

jottek letre a Karpat-medenceben, bogy a terseg politikai
atalakulasa megallithatatlan folyamat, amelyen beliil uj
es varatlan helyzetek ad6dhatnak szamunkra, s terme-
szetesen javunkra fordithat6 koriilmenyek, alkalmak is.
Ezert ugy ereztiik, bogy j6vatehetetlen mulasztas volna,
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ha a magyar kisebbsegek kimaradnanak a politikab61.
Mindent egy lapra tettiink fel, meghozza ana, hogy a
tOrtenelem kegye folytan talan alkupozici6ba keriiliink,
es elosegithetjiik a magyarsag integraci6jat. Politikai
eletiink megszervezesevel, a partok megalakitasaval tu-
lajdonkeppen erre az eshetosegre kesziiltiink.

- Az immar nemcsak kisebbsegben, hanem politikai
ellenzekben is - kiveve az RMDSZ ut6bbi egy evet - eltol-
1Otthet esztendonek melyek a legfObb tanulsagai?

- A vart es javunkra fordithat6 igazi helyzetek nem
alltak e16, vagy ha igen, akkor nem mindig tudtunk
elni veliik. Egyuttal sajnalattal azt is megallapithat-
juk, hogy a politikai eletbe val6 bekapcsol6das, a par-
lamenti csatarozasok az elmult het ev folyaman vajmi
keves eredmenyt hoztak szamunkra. Hozzatehetjiik
azt is, hogy az egyes orszagokban a kisebbsegi szam-
aranyunkb6l kovetkezoen ezutan sell varhat6 attores.
Amit sikeriilt letrehoznunk, ma inkabb hatranyunkra
van, mint a javunkat szolgalja. A partok megosztottak
a magyar nemzeti kozossegeket, es mozgasteriik be-
sziikiilesevel parhuzamosan lassan fel is morzsoljak
azokat. Ugyanakkor a partok maguk is meghasonlot-
tak, mert aldozatul estek vezetoi ambici6knak, a kiilso

manipulaci6knak es a belso hatalmi harcoknak. Tor-
tent, ahogyan tOrtent, de teny: a kisebbsegi erdekerve-
nyesitest a politizal6 reteg erdekeltsege es tudatallapo-
ta miatt ma mar nem lehet a kozosseg reszerol elvart es
ellenorzott nemzeti tartalommal feltolteni.

- Ismeretes, bogy a kosov6i albanok mas utat valasz-
tottak.
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- Hosszu evek 6ta partelet es valasztasi csatarozasok
helyett kozosseguk megszervezesevel foglalkoztak, s
napjainkra jogi forma szerint ugyan meg nem, gyakor-
latilag azonban letrehoztak sajat allamisagukat. Veluk
ellentetben a magyar kisebbsegek a posztkommunista
nemzetallamok parteletbe va16 bekapcsolasukkal - az
eredmenytelensegek, kudarcok, kaIak mellett, amit az
elmult het evben elszenvedtunk - a kirakati babu sze-

repet toltik be a nagyvilag fele. Politikai szerepvalla-
lasukkal maguk hitelesitik a nemzetkozi kozvelemeny
el6tt azt a "parlamenti demokraciat", amely - akarcsak
az okolvivasban - szentesiti a velUnk szemben elkove-

tett gazsagokat. Mi megis ringbe szalltunk, ami ana
figyelmeztet: a mentalitasunkon kellene valamit val-

toztatni. Annal is inkabb, mert biztosra vehet6, bogy
sell a parlamenti csatarozasok, sell a magyar-magyar
politikai kapcsolatok szintjen a kozeljov6ben nem var-
hat6 lenyeges javulas. Ellenkez6leg, hiszen a dogmava
merevult politikai allaspontok miatt velhet6en tovabb
melyUlnek es szelesednek a szakadekok az anyaorszagi
partok, az anyaorszagi es a hataron tuli magyar partok,
valamint az egyazon kisebbsegi nemzetreszben szerve-
z6d6 magyar partok kozott.

- Mi ennek az oka?

- Napjainkban mar nemcsak a korUlmenyek, hanem
a magyarsag jelenlegi politikai elitje is akadalya a nem-
zeti integraci6nak. Belcithato id6n belul ezert nem re-
melhet6 kedvez6 valtozas, tehcit strategiavaltasra van
szukseg. Lcitnunk kell, bogy egyetertes es egyertelmu po-
litikai akarat hianyaban az auton6miak megva16sitasat6l
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is egyre tavolodunk. Mas teren kell tehat a tarsadalmi
6sszefogast elerni. T6bb alkalommal sz6va tettem, hogy
a magyarsag legnagyobb gondja nem politikai vagy
gazdasagi, hanem mentalis termeszetiL Nem veletlen a
nagyaranyu 6npusztitas, s itt nem esak az 6ngyilkos-
sagok vilagviszonylatban magas aranyara gondolok.
Sokkal sulyosabb az a k6z6ny, ahogyan a nemzet tudo-
masul veszi saj<itleepiileset. Ez a mentalitas es magatar-
tas mind az egyeneknel, mind a nemzetnel az egeszse-
ges eletstrategia hianyaval fiigg 6ssze. A magyarsagnak
ezert - barmifele 6na1l6sulasahoz - el6bb szellemeben .

kell megujulnia.
- Ehhez elso lepeskent azonban le kellene rombolni

a magunkban es magunk kore emelt erzelmi es szellemi
korhHokat.

- S mindenekel6tt azokat a gondolkodasi semakat,
amelyek a mutt esapdaiban tartanak. A magyarsag
ugyanis serelmei es vagyalmai birodalmaban el anelkiil,
hogy barmifele tudatos j6v6re iranyul6 eletstrategiaja
lenne. Eletiinkb61 hianyzik a eel vilcigos meghatarozasa,
s ennek hianyaban nem tudjuk, hogy mit kellene ten-
niink az e16bbi megval6sitasahoz. Folyamatos es er6tel-
jes benniink az aggodalom, ami nem kedvez a eselekv6
magatartasnak. Sajnos ilyen kaban es tetovan sodr6d-
funk bele az 1989-es tarsadalmi es politikai valtozasok-
ba. S ek6zben magunkban hordoztuk a regi szokasokon,
eletelveken, felelmeken es hiedelmeken alapul6, pontat-
laD 6n- es helyzetertekeleseket. A vilag mar regen meg-
valtozott k6riil6ttiink, mi azonban nem tudunk korabbi,

r6gziilt gondolkodasi es viselkedesi semainkt61 megsza-
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badulni, s ezert nem tudunk az uj lehet6segekkel elni.
Az ujabb, zsakutC<ls magyar allapot az ertelmes eleteel
hianyab61 credo Mint a yak, tapogat6zunk magunk ko-
riil: masok szereteteert, konyoriileteert esedeziink, ahe-
lyett, hogy magunkkal kezdenenk valamit, es mindig
b<itran elnenk az adott pillanat lehet6segeivel.

- Mit lehet tenni ilyen koriilmenyek kozott?
- Meggy6z6desem, hogy ebben a helyzetben a Magya-

rok Vilagszovetsegeneklegfontosabb feladata a magyar-
sag szellemi ebredesenek az el6segitese. A minden-
napokban ez a vallaIas azt jelenti, hogy onall6 magyar
intezmenyrendszert kellletrehoznunk a kreativitas es a
szellemi kepessegek kibontakoztatasara. Meghozza ab-
b61 az els6dleges eelb61, hogy esokkentsiik a nemzet ne-
gativ onertekeleset, es leromboljuk az onmagunk kore
emelt erzelmi es szellemi korl<itokat. Az elcsatolt terii-

leteken e16 magyar nemzetreszek eseteben az ona1l6
magyar egyetemek es fels60ktatasi ha16zatok kiepitese
szolgalna leginkabb az el6bbi torekveseket. Meg akkor
is, ha j61 tudjuk: napjainkban a magyar nemzetreszek
szellemi rabsagban tartasa erdekeben nemhogy ona1l6
magyar egyetemekre, de meg korl<itozott auton6mia-
val felruhazott magyar tagozatok letrehozasara sines
mindeniitt lehet6seg. Ezert ott, ahol nines m6d ma-
gyar univerzitas alapitasara, a Magyarok Vilagszovet-
sege kezdemenyezesevel es tamogatasaval szabadegye-
temeket kellletrehozni. E szellemi f6rumokon hamar

kierle16dik majd az a "kemeny mag", amely a passziv
rezisztenciaba siillyedt magyar nemzeti kozossegeket
kepes lehet kimozditani a holtpontr61.

41

L



H6di Sandor: Mi fan terem a nemzetstrategia?

- Ezt a programot mikent lehet megval6sitani?
- A Magyarok Vilagszovetsege az 1998-as koltsegve-

tesi vita folyaman tekintse egyik legfontosabb felada-
tanak a hataron kiviil rekedt magyarsag szellemi ki-
bontakoztatasanak es ona1l6sodasanak tamogatas<it,
az ona1l6 magyar egyetemek vagy ahol ennek a feltet-
elei hianyoznak, a teljes korii auton6miaval rendelke-
zo szellemi szabadegyetemek letrehozasat. Ugy velem,
hogy a Szent Lasz16 Akademia szolgalhatna kereteiil
ennek az intezmenyha16zatnak. Mindehhez meg hoz-
zafiiznem: a kosov6i albanok is igy kezdtek a hetvenes
evekben. Sajat egyetemeket, illetve [Oiskolai ha16zatot
alapitottak, es az ott kepzett nagyszamu, nemzeti el-
kotelezettsegu ertelmiseginek koszonhetoen valtak
kepesse arra, hogy mindeD megpr6baltatas ellenere
keziikbe vegyek sorsukat es megszervezzek jovojiiket.
Ok tudjak, hogy mit akarnak, s ezert kepesek a rend-
orsegi terror ellenere hihetetlen lelki bekeben elni a
vilaggal es onmagukkal. Mi sajnos nem tudjuk, hogy
mit akarunk: ezert folyamatos az aggodalmunk a jovo
miatt, ezert az onpusztitas. Biztos vagyok benne, hogy
a Magyarok Vilagszovetsegen beliil is sikeriil helyre-
hoznunk felresiklott kapcsolatainkat, es a szovetseget
vegre alkalmassa tudjuk tenni a magyarsag szellemi
megujhodasat szolgal6 feladatok elvegzesere.
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