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Kedves Gubásék!
A dokumentálás kedvéért vetem papírra, amit 

a zentai utunkon már elmondtam Nektek.
Azt hiszem, hogy mi néhányan a legfonto-

sabbakat már évek óta tudjuk értelmiségünkről, 
kulturális helyzetünkről. Amennyire lelkesedtem 
a VMSZ választási diadalmaskodásakor, józa-
nodván, legalább annyira aggódom, mintha a 
VMDP ült volna a nyeregbe. Ismereteim szerint 
ismét többnyire olyan kisebb- és felsőbbrendű-
ségi komplexusokkal terhelt emberek kerülnek 
előtérbe, akik elsősorban a rövidtávú érdekeik 
miatt képtelenek megkülönböztetni a valóságot a 
látszattól, a lényeget a jelenségtől. Vagyis, mint-
hogy érdemben (!) mind a mai napig semmi sem 
történt pusztulásunk radikális lassítása érde-
kében (a néhány dicsérendő, jutalmazandó, de 
szélesebb kontextusban hatástalan idealistától 
eltekintve), koncepciónknak nem elsősorban a 
kidolgozásban, hanem főleg a végrehajtásában 
kell számítani a politikusokra. Számosan közü-
lük és közülünk imádnak szerepelni, csak azért, 
hogy a nyüzsgésben és annak visszhangjában 
megfeledkezhessenek a lelkiismeretükről, fo-
lyamatosan eltussolva a radikális és becsületes 
feladatmegoldásokat. Az ilyen emberek nem is 
veszik észre, hogy elsősorban önmagukat obst-
ruálják. Nagyon jó lenne, ha többé nem esnénk 
bele a csapdájukba.

Az általatok tervezett tóthfalusi találkozó leg-
sürgetőbb stratégiai feladatának egy liberális 
szellemű értelmiségi lap megindítását látom. 
Ez lehetővé tenné, hogy a lapjainkban, folyóira-
tainkban a mai napig többé-kevésbé uralkodó 
liberálkommunista diktatúra hálóján átbújva nyíl-
tan szóvá tehessük művelődésünk, fönnmaradá-
sunk jövőjére vonatkozó elképzeléseinket, meg-
valósítható tervjavaslatainkat.

Véleményem szerint, ha egy szellemében 
szabad művelődési sajtóorgánum megindítására 
nem kerülhetne sor, a tóthfalusi találkozó a hosz-
szú távú jelentőségében nem múlhatná fölül az 
eddigi, lényükben teljesen sikertelen értelmiségi 
találkozókat. Abban a reményben üdvözlöm te-
hát a javaslatotokat és támogatom az újabb ta-
lálkozót, hogy nyomatékosan fogjátok fölkérni a 
gondosan megválogatott potenciális előadókat: 
moráljuk, értelmiségi eszmefuttatásuk, vélemé-
nyük stb. helyett kizárólag a saját konkrét javas-
lataikkal rukkoljanak elő. Különben úgy lesznek 
igazán hasznosak, ha nem jönnek el.

Abban a reményben köszöntelek benneteket, 
hogy a jövőben megfordul a viszony, s a politiku-
sok fognak ránk hallgatni, nem pedig - ahogyan 
eddig történt - fordítva.
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