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Jelenségek

Az emberben vágyak és kí-
vánságok zsibongnak. Ezeket –
minden bizonnyal – sokféle té-
nyező determinálja. Az /élet/-
kor is bizonyára. A gyermek-
ben, kamaszban szilajabban,
parttalanabbul; felnőttben, ta-
pasztaltabban, netán tereltebben
mozognak. Meg hát embere is
válogatja: személyiségi kompo-
nensek, tulajdonságok, de a kör-
nyezeti hatások sem lebecsülen-
dők. Foglalkozási ártalomként
is jelentkezhet, de sokszor gyö-
kerezik társadalmi megbízatá-
sunkban is. A kívánságlisták
címzettjei lehetnek bizonyos
személyek, de égi és ninivei ha-
talmak is.

Önkormányzati képviselő-
ként bizonyára sajátos kívánsá-
gok is indukálódhatnak bennem.
Reményeim szerint ezek is meg-
találják az illetékes címzetteket.

Képviselői kívánságlistám e-
lőkelő helyén szerepel egy em-
lékmű felállítása, mellyel az első
és második világégés áldozatai
előtt hajtanánk meg fejünket, s
kiköszörülnénk közönycsorbás
magatartásunkat. Ahogy én tu-
dom, senki sem kért, sokáig ta-
lán nem is mert bocsánatot kérni
a frontokra, lövészárkokba – az
emberi mészárszékbe kivezé-
nyelt ük-, déd- és nagyapáink-
tól, meg sok esetben az apáink-
tól sem. Ideje lenne lelki-szelle-
mi láncszemként is beépülni az
emberi világ e természetes fo-
lyamatába. Sok helyen ezt már
megtették! A legkönnyebb az-
zal elhessegetni e szándékot,
hogy pillanatnyilag /hány pilla-
nat vált már történelemmé!/
nincs rá pénz. Véleményem sze-
rint inkább az egészséges önbe-
csülés hiányára  lehetne muto-
gatni.

De vannak lélekrázó-ölő és
autótengelyt veszélyeztető ká-
tyús városi útjaink is. Kívánom,
hogy szálljon illetékes helyre
ezzel kapcsolatos kívánságom.

Ipolybélen mérgező anyago-
kat fedeztek fel az „izgága” kör-
nyezetvédők a volt szövetkezet
telephelyének egyik rozzant é-
pületében. Vajon milyen /mér-
gező!/ anyagokat izzad ki a volt

ipolysági szövetkezet telephe-
lyén található műanyaghalom?
Ebben az esetben, úgy látszik,
„isteni beavatkozásra” /deus ex
machina/ várnak az illetékesek.
Én is próbálgatom azt hinni,
hogy vannak még csodák, mert
eddig bizony nem akadt fül a
hallásra és kar a cselekvésre.

Ügynökbotrányok cikázzák
be labilis közéletünket. Van o-
lyan kívánság/unk/om, hogy a
volt állami biztonsági ügynökök
meg egyéb haszonleső besúgók
– kihasználva a karácsonyi em-
berbarátibb légkört – kövessék
meg, rohamtempóban, azokat,
akiket beköptek, hátulról alat-
tomosan megrugdostak, s ezért
értékes karórákat, trafikokat, e-
setleg egyéb „ajándékot” kap-
tak. Képzeljünk el egy ilyen ki-
békülési fesztivált – városi mé-
retben is. Ipolyságon is van leg-
alább 40 kocsma s egyéb italmé-
rés, ahol gond- és gyanakvás-
űző borocska mellett ledőlhetne
a sok „berlini fal”. Ehhez – ter-
mészetesen – megfelelő kurázsi
kell. Kereszténységünk megala-
pozói is azt hirdették: „Ne félje-
tek!”

Az előbbi kívánságomhoz
valamelyest kötődik a követke-
ző. Állítsák le magukat azok a
pártfüggő emberek, akik úgy
gondolják, hogy nekik minden
pártot ki kell próbálniuk. Nem
riogatásként mondom, hogy
Szlovákiában több mint 100 be-
jegyzett politikai párt létezik.
Egyeseknek ilyesmire is lenne
elég energiájuk? Vagy más is
kell hozzá?

Petárdarobbanás rezegteti
meg ablakomat – írás közben –,
meg, úgy veszem észre, a tolla-
mat is. Figyelmeztetés egy ú-
jabb kívánság megfogalmazá-
sára? Vagy figyelmeztetés arra,
hogy ideje lenne letenni a tollat?

Habozok a válaszadással, de
azért megpróbálom szelíd sza-
vakba önteni kívánságom: „Kel-
lemes karácsonyi ünnepeket,
boldog új évet és embersége-
sebb emberi kapcsolatokat kí-
vánok minden jóakaratú meg
eddig még más előjelű ember-
nek!” Korpás Pál

K í v á n s á g o k Az anyaországban már ré-
gen nem beszéltek rólunk any-
nyit, mint mostanában. Tudós
és kevésbé tudós nemzettársa-
ink, potenciális választópolgá-
rok nagy vehemenciával arról
vitáznak, mennyibe kerülnénk
a Magyar Köztársaságnak ak-
kor, ha megajándékoznának a
kettős állampolgárság jogin-
tézményével. Pontosabban an-
nak a lehetőségével, mert köte-
lezővé azért nem tennék. Ez
sokunknak azért jó hír, mert
többségünk szeretne továbbra
is ott élni, ahol eddig élt. Nincs
szándékunkban sem nyelvet,
sem kultúrát, sem szülőföldet
változtatni. Amit eleinktől örö-
költünk, azt szeretnénk meg-
tartani és továbbvinni. Az e-
nyéim például az Ipoly mentén
éltek, jó palócokként, s csak
egyszer keltek nagyobb útra,
1946-ban Csehországba. Ak-
kor sem önszántukból, a hata-
lom kényszerítette őket. Va-
gonba zárva, állampolgári jo-
gaiktól megfosztva. Az volt a
bűnük, hogy magyarnak vallot-
ták magukat. Nem kellett volna
mást tenniük, csak kijelenteni:
nem vagyunk magyarok. De
nem, ők makacsul a marhava-
gont választották és a magyar
nemzethez való tartozást. Az-
tán amikor lehetett, visszatér-
tek a szülőföldjükre. Mint a
földobott kő. Mindkét nagya-
pám megjárta az első világhábo-
rú kálváriáját, apám a vissza-
csatolás után 1941-től 1944-ig
a magyar hadseregben szolgált.
A kisebbségben élők sorsa ilyen
volt. Ennyit a történelemről, a
gyökerekről.

Az anyaországban most ar-
ról vitáznak, hány százmilliárd-
ba kerülne a polgároknak, ha
minden határon túli magyar /s
nem magyar/ felszámolná je-
lenlegi egzisztenciáját, s bete-
lepülne a Duna–Tisza közé.
Milliókban számolnak, ebből
arra gyanakszom, hogy onnan
határon belülről nagyon siral-
masnak látszik a helyzetünk.
Az aggodalmasodók, ha a he-
lyünkben lennének, alighanem

útrakelnének. Mélyen hiszem,
hogy a határon túli magyarok
nagy többsége józanabbul gon-
dolkodik.

A helyzet drámai. Azért drá-
mai, mert most közvetlenül a
magyar választópolgároknak
kell véleményt nyilvánítani, és
nem az államnak, nem a kor-
mánynak, nem a parlamentnek.

Nekünk nincs más dolgunk,
mint a karosszékben ülve fi-
gyelni, hogyan, milyen érvek-
kel vitáznak. Látszólag az ál-
lampolgárságról beszélnek, de
azt hiszem, elsiklottak a dolog
lényege fölött. Az állampolgár-
ság kérdése – miként azt már
sokan sokszor elmagyarázták
– nem a népszavazás igenjén
múlik. A magyar országgyűlés,
ha el is fogadná a kettős állam-
polgárságot, megtehetné, hogy
minden kedvezményt kigyom-
lál belőle. Amiről igazán szó
van, az csupán egy gesztus. Az
együvé tartozás felvállalása.
Megtette ezt Európa legtöbb
nemzete, a környező országok
is, közöttük Szlovákia is.

A határon túlról jól megfi-
gyelhető, hogy az anyaország-
ban nemzedékek nőttek fel a-
nélkül, hogy tudomásuk lett
volna létezésünkről. Hogy so-
kan ma is szlovákokról /régeb-
ben csehekről!/, románokról
beszélnek, mikor felvidékiek-
kel, erdélyiekkel találkoznak.
Csodálkoznak nyelvtudásun-
kon, meg azon, hogy eseten-
ként több népdalt ismerünk,
mint ők, s hogy milyen tájéko-
zottak vagyunk az anyaország
ügyeiben.

Trianon óta sokat változott
a nemzeti identitástudat tartal-
ma. Viták zajlottak arról, ki a
magyar, ki a mélymagyar, ki a
hígmagyar. Mi az idők folya-
mán szép lassan a határon túli
magyarok kategóriájába soro-
lódtunk. Most a nemzet na-
gyobb része mond véleményt
arról, a valódi határok lebontá-
sa után tovább erősíti-e a kép-
zeletbeli határokat, vagy eze-
ket is elkezdi lebontani.

Lendvay Tibor

Haza a magasban
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