
gé hez kell iga zod nia. Ha kár pót lás in dul, az az egész
nem ze ti kö zös ség szel le mi, er köl csi, tör té nel mi ön azo -
nos sá gá nak meg úju lá si esé lyét szol gál ja. Ez zel a nem ze -
ti kul tú ra sze re pé nek és élet ké pes sé gé nek meg úju lá sá -
hoz ér ke zünk. A pi a ci ér dek ér vé nye sí tést ha laszt ha tat la -
nul el len sú lyoz ni kell. Olyan tá mo ga tá si for rás kör és te -
le pí té si, fel hasz ná lá si rend szer al kal mas er re, amely mű -
kö dés be len dí ti a nem ze ti kul tú ra ha zai és kül föl di sze -
rep lő it, in téz mé nye it, köz ve tí té si és be fo ga dá si há ló za -
tát. Min den al ko tó elem nek együtt, szer ves egész ként
kell fel töl tőd nie és meg újul nia. Ma gyar or szág eu ró pai
uni ós tag sá ga a kö zös for rá so kat, in téz mé nye ket, dip lo -
má ci ai csa tor ná kat is meg nyit ja er re. Ha ez be fek te tés,
ak kor a ma gyar ság év ez re des eu ró pa i sá gá nak meg újí tá -
sát cél zó be fek te tés. Le gyen a múl té, hogy a ma gyar
nem ze ti kul tú ra a meg tűr tek mel lék út ja in köz le ke dik, és
csak a hungarikumok ki ra ka tá ban sze re pel. A ma gyar
nem ze ti kul tú ra ki tel je se dé se a kul tu rá lis nem zet ki tel je -

se dé sét táp lál ja. Eu ró pá ban a ma gyar ság nak ez a ki tel je -
se dés ígér mél tó és tar tós he lyet és sze re pet.

De ne si es sük el a dol got. Je len leg a nem ze ti kul tú ra
ro mok ban he ver, és bi zony ta lan ság ve szi kö rül. Ke se rű -
en pa nasz ko dik a pi ac sze mély te len ha tal mas sá ga i ra,
mi köz ben tud ja, hogy az el len sé get nem ott kell ke res -
nie. A nem ze ti kul tú rát a nem zet től és a kul tú rá tól ide -
gen politikai ér dek cso port hagy ta min den nél kül ve -
szen dő be sod ród ni. Ha már a nem ze ti kul tú ra az utol só
kí ván ság jo gán szem be sül ne nyo mo rú sá gá nak oko zó já -
val, a szo ci a lis ta-li be rá lis po li ti kai érdekcsoport nem -
zet tu da tá nak, ér ték tu da tá nak, fe le lős ség tu da tá nak hi á -
nyá ra akad – de hát a hi ány nem von ha tó kér dő re. Po li -
ti kai téren vi szont egyértelmű következtetésre jutunk.
Magyarországon vagy a nemzeti kultúra vagy a szocia -
lista-liberális érdekcsoport kap esélyt. A dön tés utá ni
fel adat ra a nem ze ti kul tú ra hí ve i nek min den eset re ké -
szül ni ük kell.
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Kozmikus ikerablakok
A világon percenként hal
éhen egy-egy gyermek.

(újsághír)

Kozmikus ikerablakok
Fényében
Mindennek van ablaka.
Nemcsak a tengernek.
A tájnak is. A szívnek is.
Még ha sejtnyi is, de van.
Mint a legcseppebb
Harmatnak, mely csupa
Ablakból áll, akárcsak
A jégvirágok. Zúzmara-
Bibésen. A búzaszemnek
Viszont ikerablaka van,
Mint a tüzes-jeges
Csillagoknak. Mint a
Békebeli csillagoknak.
Most pedig álljunk a
Tükör elé – hegyikristály
Képzeljünk el
Egy égbenyúló, éhező
Világra néző búzamezőt.
Határtalan fényességű
Búzamezőt. Milliárdnyi iker-
Ablak-csönddel.
Kozmikus aratás előtt.


