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A közép- és kelet-európai or-
szágok polgárai nagyjából 
négy évtizeden keresztül 

kimaradtak a világon zajló poli-
tikai és társadalmi eszmék meg-
ismeréséből. A szovjet rendszer 
csatlós államaiként nekünk nem 
jutott más, mint a nagybetűs Párt 
szent és sérthetetlen politikai 
ideológiájával és egy olyan társa-
dalmi berendezkedés, amely lé-
nyegében – legalábbis a kezdet-
ben – az osztályharcra, később a 
„velünk vagy ellenünk” logikájára 
korlátozódott. A kilencvenes évek 
politikai átalakulása után a hely-
zet változott. A hidegháború le-
állt, legalábbis szünetelt, a rend-
szer, melyben több generáció is 
felnőtt, megszűnt, és egy olyan 
rendszerváltoztatás következett, 
ahol a társadalmi és gazdasági 
élet gyakorlata 180 fokos szögben 
elkanyarodott a régitől. A politi-
kai és eszmei világ összes, szá-
munkra eddig ismeretlen „vív-
mánya” elérhető lett.

Izmusok Bábele

A szocializmus szűk kereteiből 
beléptünk a korlátlan lehetősé-
gek kapitalista világába, és ha-
marosan a fogyasztói társadalom 
színes világában találtuk magun-
kat. Új eszmék is sorakoztak, a 
náci és kommunista diktatúrá-
kat már csak szitokszók kísére-
tében emlegettük, helyettük jött 
a liberalizmus és fejlettebb válto-
zata, a „neoliberalizmus”, a szo-
cializmust pedig visszakeresz-
teltük a jobb hangzású szociál-
demokráciára. A környezetvé-
dők csapatából születtek a zöl-
dek, a hagyományhoz ragaszko-
dók és vallásosak pedig konzer-
vatívak lettek. Adott pillanatban 
már azt hallottuk, hogy a vilá-
got globalizálták, most már nem 
lesznek határok, és a gyümölcs 
nemcsak a szomszédos faluból, 
de a spanyoloktól is jöhet. Telje-
sen új volt a multikulturalizmus 
elterjedése, mely elsősorban a 
nyugat-európai nagyvárosok bá-
beli nyelvzavarával jelentkezett, 
és ha nálunk nem is, de Német-
országban például új templom-
építési tendenciák mutatkoz-
tak: evangélikus templomokat 
már nem, de gyönyörű mecse-
teket építettek. Az utóbbi időben 
a „nyitott társadalom” felépítése 
körül folynak a viták, erről egy-
előre csak keveset tudunk, de az 
új elképzelés egyik jeles szószó-
lóját, Soros György magyar szár-
mazású üzletembert már fél Eu-
rópa szidalmazza.

Panaszkodni tehát most nincs 
okunk, az ideológiák és politi-
kai irányzatok gazdag világában 
élünk. A tapasztalat viszont azt 
mutatja, hogy a világ népei általá-
ban nem szép szavak, dicső esz-
mék után áhítoznak, hanem nyu-
godt, békés életre vágynak, ahol 
munkájuk eredményeképpen 
boldogulni tudnak. A múlt száza-
dok híres „uralkodó eszméi” in-
kább felfordulást, zűrzavart és 
háborúskodást, mint megnyug-
vást, biztonságot és jólétet hoz-
tak. A múlt század nem a nemes, 
emberszerető, hanem a „véreng-
ző eszmék” százada volt, és ha 
egy teória, ideológia nem győze-
delmeskedett a „szép szó”, „rá-
beszélés” vagy a tömegmanipu-
láció eszközeivel, akkor követ-
kezett a megfélemlítés, a terror, 
a megsemmisítés. Milyen esé-

lye van világunknak, hogy végre 
nyugalomban, békében és egy ál-
talános, mindenki számára elér-
hető jólétben élhessünk? A kér-
dés természetesen szónoki, mert 
választ úgysem találunk. A meg-
oldásokat sokan keresik, de a ha-
talmi központok szinte láthatat-
lanok, mindig arrébb és feljebb 
csúsznak. Annak a demokráci-
ának, amiben most élünk, van 

egy óriási ellentmondása, éspe-
dig, hogy egyáltalán nem illesz-
kedik a többség akaratához, ha-
nem látszólag láthatatlan erők 
parancsainak engedelmeskedik. 
Ha azonban a dolgokat alaposan 
megpiszkáljuk, akkor a láthatat-
lan erők a felszínre kerülnek, és 
látni, hogy bizonyos módszerek 
alkalmazásával miként menetelt 
a nyugati civilizáció a többség el-
képzeléseivel pontosan ellenté-
tes irányba.

Kifordultak magukból
Európa eszméi

A politikai hatalom megszerzé-
sére már régen nem a forradalmi, 
vagy más erőszakos utat választ-
ják. A nyugati kultúrkörben egy 
új taktika, módszer alkalmazá-
sa vált ismerté: a „metapolitika”. 
Lényege, hogy a politikai hatalom 
megszerzését a társadalmi nor-
mák és szokások átalakítása, ez-
zel párhuzamosan a mentalitás, 
és világnézet megváltoztatása 
kell megelőzze. (A metapolitika 
kifejezést a meta és politika sza-
vak összetételeként úgy értel-
mezhetjük, mint ami a politika 
mögötti vagy azon túli, azt kiegé-
szítő.) A metapolitika tehát a par-
lamenten és a politikai pártokon 
kívül működik, a véleményeket 
formálja, a kultúrát és oktatást 
is befolyásolja. A liberális balol-
dal már régóta jól megtervezett, 
sikeres stratégiát alkalmazott 
ezen a téren, hiszen az ötvenes 
évektől kezdve a nyugat-európai 
társadalom mentalitása lényegé-
ben megváltozott, modernizáló-
dott, amerikanizálódott, eltávo-
lodott a konzervatív értékektől. 
A folyamat természetesen Nyu-
gat-Európára volt jellemző, Kelet-
Európa ez időben a kommunista 
ideológia „agymosását” szenved-
te, de a kilencvenes évek politikai 
változásai ide is betelepítették az 
új ideológiát.

Ma, évtizedek távlatából jól lát-
ni, hogy Európa kétezer éves esz-
méi teljesen kifordultak önma-
gukból. Mikor és hol lehetett a 
bölcsője ennek a dekadens esz-
mei folyamatnak, mely a Nyugat 
mai válságának a valószínű oko-
zója? Az egyik legelfogadottabb 
nézet szerint az új eszme a múlt 
század húszas éveiben a Frank-
furti Egyetem Társadalomkuta-

tási Intézete köré csoportosult 
neomarxista értelmiségiek szü-
leménye, mely filozófiai néző-
pontként, „kritikai elméletként” 
vált ismertté, és az eszme hir-
detőit Frankfurti Iskolaként is-
merjük. A nácik uralomra jutása 
után az iskola jeles képviselőinek 
nagy része az Egyesült Államok-
ban telepedett le, és kicsit felhí-
gítva, felfrissítve az amerikaniz-
mussal, része lett egy kulturá-
lis (marxista) imperializmusnak. 
A kritikai elmélet arra kereste a 
választ, hogy miért nem követ-
kezett be a kapitalista társada-
lom Marx által megjósolt felbom-
lása, átalakulása. A válasz „jó fe-
jű” baloldali gondolkodók szerint 
az, hogy nem forradalmak vagy 
osztályharc a megoldás, hanem 
a burzsoá társadalom kulturá-
lis fensőbbségét, vezető uralmát 
kell megtörni, és akkor győzhet 
az új eszme. Magyarán: az embe-
rek mentalitását, a szemléletmó-
dot, a világnézetet kell átalakí-
tani. Ennek alapján fogalmazták 
meg bírálatukat, mely a nyuga-
ti társadalom hagyományos gon-
dolkodásmódja, kultúrája és tár-
sadalmi alapja ellen irányult, és 
a destruktív módszerekkel igye-
kezett a Nyugat kétezer éves ke-
resztény világrendjét aláásni.

Visszatérve a fent említett két, 
egymással szemben álló világ-
szemléletre: a máig sikeres, a 
politikában és a médiában kor-
látlan hegemóniára törő neolibe-
rális baloldal egy nyitott, minden 
értelemben globalizált társadal-
mat képzel el, ahol a beidegző-
dött, hagyományos konzerva-
tív értékek már nem számíta-
nak, a zsidó-keresztény kultú-
ra ápolása és tisztelete eltűnik, 
teljes szexuális szabadságot hir-
det, a társadalom eddigi alapjá-
nak tekinthető család jelentősé-
ge minimálisra csökken, a nem-
zet fogalma pedig egyenesen ve-
szélyt jelenthet. Van ennek az el-

képzelésnek alternatívája? Igen, 
az a felnövekvő, ma populistá-
nak megbélyegzett ún. új jobbol-
dal, amely ennek a liberális, sze-
rinte az egész világ békéjére és 
nyugalmára veszélyes világné-
zetnek az ellenkezőjét képze-
li el. Olyan új mozgalomra volna 
szükség, ami ne legyen túlságo-
san radikális vagy végletekig na-
cionalista, se nem idegengyűlö-
lő vagy antiszemita. Európa né-
pei egységben szeretnének élni, 
békében, közösen rendezni gaz-
dasági, társadalmi és politikai 
ügyeiket, de nemzeti szuvereni-
tásuk megtartásával. Nem akar-
nak „felsőbb” érdekek kiszolgál-
tatottjai lenni és állandó utasítá-
sokat kapni idegenektől. A nem-
zeti érdekeket nem akarják a 
nemzetközi pénzelit érdekeinek 
alárendelni, és nem hajlandók 
multikulturális társadalomban 
élni, hanem megtartani és meg-
becsülni kétezer éves keresz-
tény kultúrájukat, mert csak eb-
ben a közegben tudnak szellemi-
leg zavartalanul kibontakozni.

Bajban a nyugati civilizáció

A sikeres metapolitika célja, hogy 
az embereket meggyőzzük a he-
lyes út megválasztására. A balol-
dal eddig sikeresen alkalmazta a 
módszert, most az újraszületett, 
megerősödő konzervatív jobbol-
dal feladata, hogy helyes irány-
ba terelje az emberek figyelmét, 
tájékoztasson és tiszta vizet önt-
sön a pohárba a jelenlegi politi-
kai és társadalmi problémák te-
rületén. Ha ez sikerül, akkor 
Európa felszabadulhat jelenle-
gi li dércnyomása alól. A magyar 
konzervatív kormányoldal a jó ol-
dalon áll, de módszereiben a pro-
pagandisztikus eszközök helyett 
többet kell fordítson a felvilágosí-
tás és a meggyőzés stratégiájára.

A román politikában is meg-
mozdult valami. Victor Ponta mi-
napi interjúja a magyar köztévé-
ben meglepetésként hatott, hi-
szen a volt román kormányfő 
nyíltan a mai magyar külpolitikai 
irány mellett tört lándzsát. Soros 
György és szervezeteinek politi-
kai aknamunkáját károsnak és 
nemzetellenesnek bélyegezte, ki-
hangsúlyozva: „Kelet-Európában 
a döntéseket nekünk kell meg-
hoznunk, és ne kényszerüljünk 
arra, hogy a mások által megho-
zott döntéseket kell végrehajta-
nunk.” Reméljük, ezúttal őszin-
tén beszélt.

A Nyugat hanyatlását, pusz-
tulását, sőt biztos halálát a né-
met Spenglertől az amerikai 
Huntingtonig, valamint Bucha-
nanig tucatnyi író, filozófus meg-
jósolta már különböző előjellel. 
Persze sokan nevetnek, és az elő-
rejelzéseket nem veszik komo-
lyan, vannak, akik kétségbeesve, 
fűhöz-fához kapkodva keresik a 
kivezető utat. A középúton kell 
maradni, látni a valóságot. Hogy 
nagy bajok vannak, azt minden-
ki látja, nem kell hozzá politikus-
nak, tudósnak vagy filozófusnak 
lenni. Demográfiailag katasztro-
fálisan állunk. Ideje felébredni, 
és folytatni, illetve felerősíteni az 
Európáért, az egész nyugati civi-
lizációért folytatott harcot.

HOLLAI HEHS OTTÓ

A szerző Németországban
élő publicista

Talán még nem késtünk el! Talán 
még van rá esély! Miért ne len-
ne, hiszen tudvalévő, hogy a tör-
ténelem során a főúri címek, ti-
tulusok „halmozása” – kezdvén 
a császárságtól el egészen vagy 
le egészen a bárói rangig – bevett 
és elfogadott úzus volt. Tessék 
csak elolvasni a Habsburg csá-
szárok, magyar királyok címlistá-
ját! Semmi akadálya tehát annak, 
hogy Károly főherceg, a brit trón 
várományosa, walesi herceg szé-
kely ispán is legyen. A lehetőség 
egyetlen szépséghibája csupán-
csak az, hogy megelőztek. Gyu-
lafehérvár polgármesterének, 
Mircea Havának gyorsabban járt 
az esze, ő volt ugyanis az, aki fel-
ajánlotta őfelségének az Erdély 
hercege címet. De mint jeleztem, 
a két dolog nem zárja ki egymást.

A felajánló levélben – amelyet 
két angol nyelvű magazin, a Daily 
Star és a Mirror is átvett – hivat-
kozás történik Károly herceg er-
délyi kötődéseire, arra, hogy bir-
tokai is vannak tájainkon, ar-
ra, hogy bevallottan szerelmese 
a régiónak. Sőt mi több, lakás-
probléma sem adódna – áll az 
irományban –, hiszen nemsoká-
ra befejeződik a gyulafehérvá-
ri fejedelmi palota felújítása, ott 
őfelségének is kerül majd egy-
két szobácska – teszem hozzá 
én. Erdély hercegeként kitekint-
vén az ablakon, őfelsége minden-
nap láthatná fel-alá masírozni a 
Habsburg-időket idéző osztrák 
őrjáratot is. Magyart, székelyt 
nem, azt majd csak akkor, hogy-
ha megtörténik a vonatkozó fel-
ajánlás, és el is fogadja az ispáni 
címet, és csakis a Székelyföldön. 
A kérdés, hogy melyik városban.

Nos Gyulafehérvár első embe-
rének felajánlása nem váltott ki 
osztatlan lelkesedést az ország-
ban. A Románia Modernizálásá-
ért Nemzeti Koalíció (CNMR) tör-
vénytelenséget, alkotmányelle-
nességet emleget, és természe-
tesen felhívja a figyelmet arra, 
hogy egy ilyen lépés nem tenne 
egyebet, mint felerősítené az or-
szág szétdarabolását célul kitű-
ző sötét erők tevékenységét. Én 
magam most már csak azt vá-
rom, hogy Beke István és Szőcs 
Zoltán ügyén felbuzdulva az il-
letékes országvédő hatóságok, 
szervek eljárást indítanak a kez-
deményező városatya ellen, sőt 
amennyiben őfelsége valóban el-
fogadná és megkapná a titulust, 
akkor őellene is. Amúgy ugyebár 
tudjuk, hogy Romániának van 
már egy trónus nélküli királya, 
trónus nélküli trónörököse (sic!), 
miért ne lehetne egy Erdély her-
cege is? Csak úgy part time job”-
ként. Mert azt ezidáig elfelejtet-
tem jelezni, hogy Gyulafehér-
vár polgármestere a felajánló le-
vélben hangsúlyozza: tudatában 
van annak, hogy a walesi herce-
gi tevékenység „full time job”. Így. 
Tetszik érteni, ugye: főállásban, 
nyolcórás munkaidőben Wales, 
részmunkaidőben, négy órában 
Erdély. Persze az is tény, hogy az 
első az valóságos, a második – az 
országféltők megnyugtatása vé-
gett is – tiszteletbeli.

Szóval, tisztelt székelyföldi vá-
rosatyák: ki lesz az első? Ispá-
ni címet Károly hercegnek! Vivát!
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