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Morvaország már csak azért is különleges, mert Mor
vaország van is és nincs is. Valamikor, a régen tovatűnt 
történelemben Morvaország a cseh királysággal szoros 
kapcsolatban álló őrgrófság volt. Ma egybeolvadt a Cseh 
szövetségi köztársasággal és neve csak az időjáráselőre- 
jelzésekben és a népdalokbar! fordul elő.

Ez utóbbiak Morvaországban gyönyörűek. A  morva 
népdalok nélkül, kissé érdes szépségük nélkül nem létez
ne Leos Janacek, a világhírű zeneszerző, aki Morvaor
szágban született és egész életét ott élte le. A morva dalok 
a hűséges és csalfa szerelmesekről szólnak, a török elleni 
harcokról, a tiszta és gyorsvízű patakokról, fecskékről és 
rablókról, mcgnycrgclt és szőrén megtilt lovakról, egy 
fiatal fiúról, akit agyonütöttek az erdőn. Ezeknek a dalok
nak a szavait színaranyból, dallamát tiszta ezüstből ko
vácsolták.

Ez az ezüst a keleti szél fésülte füvek ezüstje. A mi 
országunk kelet felé nyitott síkság. Kelet felől érkeztek a 
tatárok, akik egészen Morvaországig lovagoltak és utá
nuk jöttek a törökök. A  tengerit Morvaországban kuku- 
rucnak mondják a magyar kurucok után, akik többször 
betörtek az országba.

Morvaországban ugyan mindannyian csehül beszé
lünk, de ami magunk morva módján. Egy idegen számára 
titokzatosnak tűnhet ez a kijelentés, pedig ez bizony így 
van. Van egy Morvaország, de nincsenek már morvák. 
Morvák ugyan vannak, de Morvaország már nem létezik. 
Hogyan tudom magam ebből az ellentmondásból épen és 
őszintén kioldozni? Frantisek Palacky. nagy XIX. századi 
történészünk, a magasan szárnyaló cseh nyelven megírt 
átfogó mű: A  cseh nép története szerzője azt mondta 
magáról: én cseh vagyok a morvák nemzetségéből. Palac
ky szavai megfelelnek a tényeknek és mindent megma
gyaráznak.

Tehát: van Morvaország, meg nincs is. És mindenek
előtt: Morvaország nagyszerű hely. E tekintetben mi 
mind egységesek vagyunk, mi, morvák, akik egyúttal 
csehek vagyunk, azaz csehek, ami a nyelvet illeti és 
morvák a szívünk szerint.

És van még valamink, ami egyúttal nincs is, ez a mi 
nemzeti himnuszunk. A csehszlovák nemzeti himnusz 
ugyanis két dalból áll, egy cseh és egy szlovák dalból, me
lyeket egymás után játszanak és énekelnek cl. A két dal 
között mindig van egy kis szünet, két, talán három má
sodperc hosszan, nem tovább. Ez a látszólag kicsiny szü
net, ez a rövid csend, ez a morva himnusz.

M i morvák nagyon büszkék vagyunk nemzeti himnu
szunkra és vidáman azt gondoljuk, hogy az egész világon 
a miénk a legszebb nemzeti himnusz: maga a csend. A 
csend, ami ma olyan nagyon értékes, a csend, ami mindig 
fenséges és bölcs, a csend hangzatos szavak nélkül, me
lyek minket más nemzetek fölébe kívánnának emelni, a 
csend, ami soha nem hazudik. Ebben a csendben mi a saját 
földünkre gondolunk.

Erre a nagyszerű országra, ami ugyan nincs, de mégis
csak van.
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Hírek

A KÓS KÁROI.Y EGYESÜLÉS szabadiskolájának őszi rendez
vényére szeptember 15. és 18. közöli került sor Gálosfán. A találkozón 
összesen körülbelül nyolcvan fő veti részt. Az ORSZÁGÉPÍTŐ 2. 
számában közzétett programtervezet és a mellékletében közölt Felhí
vás tematikájához kapcsolódva a meghívó fogalmazta meg a megbe
szélésre javasolt kérdéseket. Néhány résztvevő rövid beszámolót tar 
lőtt egy-egy kérdésről, ezeket kötetlen beszélgetés követte. Összefog
lalásul a háromnapos beszélgetés-sorozat néhány egymásnak felelő 
gondolatát idézem fel több beszámoló és hozzászólás részleteiből, nem 
szószerinti jegyzetek alapján összeállítva:

1989 a kelet-közép-európai forradalmak éve, az. ellenállás kultúrá
jának győzelme. 1992 a nyugat-európai unió éve. a „nyugat-európai 
államok szent római birodalmának" megszületése. A két időpont 
között ki kell alakulnia az Európa rendeltetésének megfelelő kontinen
tális együttműködésnek, ellenkező esetben tovább növekszik a szaka
dék Európa közepén (Európa helyén?). „A jövőhöz nem több piacra, 
hanem több eszmére van szükségünk." (Rolf Ilinrich)

A tulajdon, a demokrácia és a szociális biztonság jelentik a legége
tőbb társadalmi kérdéseket. Keleten ezekre megoldást kell találni. 
Nyugaton látszólag véglegesen rendezettek ezek a kérdések. Ha Kelet 
nem ad saját választ, saját múltján, kultúráján. 40 év szenvedéseiből 
nyert tapasztalata talaján álló választ, akkor az egyetlen követendő 
példává válik Nyugat látszatmegoldása. Saját tapasztalataink alapján 
képesek vagyunk annak megértésére, hogy a mai kor igényeinek nem 
a magántulajdon, hanem a használati tulajdon felel meg. a termelőesz
közt használja az, aki arra a legrátermettebb. (Liska Tibor)

Csak a személyes képesség, tehetség, a szellemi tőke az, ami 
személyhez kötött. Ha képességeimmel én nem élek, helyettem azokat 
más nem használhatja. Minden más, tulajdonra vonatkozó jog negatív 
értelmű jog. mindenki mást kizár a használat lehetőségéből, hiába 
volna meg rá a képessége.

Tapasztalataink alapján könnyű belátnunk azt is, a demokrácia nem 
azt jelenti, hogy szabadon dönthetjük el, hogy kinek a kezében legyen 
a hatalom, hanem, hogy a hatalom kivonul a gazdasági és kulturális élet 
területéről és a jogi egyenlőség biztosításával, a külső és belső rend 
őrzésével foglalkozik.

Nyugaton a vállalkozás és a hitelfelvétel biztosítéka a magántulaj
don. A vállalkozás valódi feltétele azonban a szellemi tőke megléte, 
ami az esélyegyenlőség körülményei között működőképes. Hogy a

61


