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öreg téma, amit az akadémiai napok vezetősége vitára bocsátott: magyar fe
lelősségtudat otthon és a világban. Öreg téma és valószínűleg fiatal is marad. A 
körülmények változhatnak, a feladatok nem. Ha az utóbbiaknak nem felelünk 
meg, az újra olyan körülményeket szül, melyek ugyanazokkal a feladatokkal 
szembesítenek, s már mióta leledzünk ebben a circulus vitiosusban! A sirám 
matuzsálemi, az önreformálódás embrió. Ha szólunk róla, nemzeti papagájnak 
érezhetjük magunkat. Monológ a zárka-kalitkában, döcögő párbeszéd a világgal, 
a megtépázott honi visszhanggal, mely korántsem úgy működik, ahogy Csoko
nai még reménykedve tapasztalhatta. Fáradtság ül rajtunk? Ne áltassuk magun
kat; fölparázslásaink ellenére is ez bujkál bennünk. Torpanásaink, hibás hely
zetfelismeréseink és belenyugvásaink pontos pszichogrammal figyelmeztetnek 
a látszatok törékenységére. Mégsem a nemzeti mélabú hangján szeretnék töp
rengeni. Kicsengésül azokra a felismerésekre szeretném tenni a hangsúlyt, me
lyek csírájukban megvannak s biztatóak. S egyúttal keresni a módját, hogy a 
további tisztázással hogyan lehetne erősíteni őket. Tudunk illúziókba mene
külni vagy csupán biccenteni a fejünkkel József Attila kemény pátoszával (ami, 
sajnos, sokszor magunkat konzerváló bölcsesség is lehet, különösen télidőben) 
— ám mégis követelőbb (és persze nehezebb) Madách és Vörösmarty irracioná
lis végszavaihoz felkutatni a mozgósítható erőforrásokat. Ez viszont nagyobb 
tárgyilagosságra kell kényszerítse a magunkról és lehetőségeinkről ápolgatott 
képet.

Mindenekelőtt azt gondolom, hogy az „egyetemes magyar felelősségtudat” 
meghatározás még „házi” használatra is csak azzal a kiegészítéssel párosul, hogy 
semmilyen vonatkozásban nem különíthető el az egyetemes emberi felelősség 
szempontjaitól. Tudom, hogy ezt itt senki nem gondolja másképp; de az igaz
sághoz tartozik, hogy otthon és a világban nem mindig van így. A nemzetféltés 
furorja pedig rossz stratégiai tanácsadó. Mérhetetlen veszedelmet látok abban, 
ha egyetemes és oszthatatlan fogalmakat vallásos hevülettel ruházunk fel kisa
játított érték-kokárdákkal. Az ilyen érzelmi hangoltság kivédhetetlen teret nyit 
a félreértésnek, félremagyarázásnak, pontosan olyan kérdések esetében, melye
ket magyarként érzünk sorsdöntőnek. Sorskérdéseink vitatásánál például vissza
térő dilemma, hogy milyen mértékben töprenghetünk még érdemben magunk
ról, mint valami kivételes képződményről, aminek az egészséges patriotizmusa 
túlcsorduló romantizálására erős hajlamunk volt; és kívánatos volna, hogy csak 
múlt időben beszélhessünk róla. Mert a helyes válasz az, hogy nincs dilemma.
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Az így hangszerelt töprengés kiáltóan időszerűtlen. Olyan önértékelési bizo
nyosságokból indul ki, ami ma különösképpen ellenérzést vált ki. A világ lép
csőjén mindenki lépett egyet — az önfelismerés felé. Világosabb lett — ha nem 
is realizálódhat mindenki számára —, hogy ő is ugyanúgy kivételes, mint én. Eh
hez társul a közös fenyegetettség, ami nem ismer sem képzelt, sem valós hierar
chiát. Civilizációnk és technikánk baljós árnyékában — mégha fogszorítva is — 
a világ ökuméniában kénytelen megfogalmazni magát, függetlenül az erkölcsi 
felismerésektől. Hogy meddig és milyen sikerrel, más kérdés. Sartre filozófiai 
aforizmája, hogy a „másik” az ellenség — és ezt értsük itt úgy, mint az ökumé- 
nia ellenpólusát — számunkra most kezd használhatatlan és fenyegető részele
me lenni annak az origóig lebontott igazságnak, amitől a Históriát és emberéletet 
nincs módunk elválasztani. Félelmet keltőén ellentmondásos igazság ez; a leg
jobb esetben is Jóbként érthetjük meg — egyébként csak domesztikálhatjuk. Ez 
azonban a felelősségtudat minőségén és egyetemességén múlik. Ugyanis, ha ez 
nem hibázik, olyan fogalmak tisztulhatnak meg az elfogult értelmezéstől, mint 
a belátás, a megértés, a kompromisszum, az áldozat és áldozatosság, a másik 
megbecsülése, a gyümölcsöző lemondás -  vagy, ami lassan már alig kimond
ható, mert mosolyt kelt: az ember- és társszeretet. És ez nemcsak az egyes em
berek viszonylatában van így, hanem a népek, nemzetek kapcsolatában, a poli
tikában is.

A kérdés ilyen megközelítése persze naiv moralizálásnak, politikai széplelkű- 
ségnek tűnhet. Mégsem az. És épp az említett baljós lehetőségeink jóvoltából 
nem. Hiszen elég belegondolni: eddig csupán tépázhattuk egymást és a földgo
lyót — mégsem a jóvátehetetlenségig. A romokon új típusú virágzás indulhatott 
meg, sőt, minőségi szintemelkedés. Ma viszont a természet önszabályozó rend
jébe is beavatkozhatunk, visszafordíthatatlanul és nem fölmérhető folyamato
kat idézve elő. S ez majdnem földtörténeti választóvonalat húzhat. Machiavelli 
igazában most lett végképp korszerűtlen: már távlati realizmusa és indokoltsága 
sincs többé. Már csak az lehet megoldás, ha olyasmire szánjuk el magunkat — 
elsősorban a politika —, amit eddig idealista elképzelésnek szoktak minősíteni. 
A humánum, a szolidaritás, az erkölcsi zsinórmérték, a szellem és szószék igaza 
már nem csupán fölöttünk lebegő eszmény és mérce, amit vasárnapi ebéd köz
ben szóba hozunk, hanem a legrealistább követelmény. A veszély nagyságához 
kell méreteznünk a biztosítékok megbízhatóságát. Tételszerűen állíthatjuk, 
hogy ma az ember forradalma a tét. S az ember, ha az, erkölcsi lény. Minden 
más címkéjű forradalom -  így az osztályoké is, mely nem keveset tett azért, 
hogy a harcban és ellenségben való gondolkodás a természetes ösztönzéseken 
túl még hitvallásszerű, társadalmi követelménnyé is ideologizálódjék, átcsapva 
a személyes lét területére is; s aminek a tömegpszichológiai pusztító hatását ta
lán még fel sem mértük igazán — röviden: minden eddig-volt forradalom az esz
közök és módszerek vigasztalan restaurációját jelentette. Vagy épp a további 
barbarizálódást. Az öreg Malraux, akiről tudnivaló, hogy nem könyvekből is-
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merkedett meg a csupán „tépázó” harcok és háborúk klasszikusnak elkönyvelt 
etoszával -  egyszer így nyilatkozott: „A XXI. század vagy hívő lesz vagy nem 
lesz.” Az ő szorongását ki-ki lefordíthatja a maga belső nyelvére. De hogy élet
pályája végén az ember erkölcsi forradalmát érezte a legsorsdöntőbb politikai 
realitásnak, aligha kétséges. S azt hiszem, magunkat illetően -  egyénként és 
magyarként — mi sem juthatunk más felismerésre.

De fűzhetünk e gondolathoz más kézenfekvő érvelést is. Ha olyan büszkén 
ünnepeljük a természettudományunk forradalmát, vajon a lehetőségek ismere
tében milyen reális indokkal akarjuk hinni, hogy erkölcsi forradalom nélkül ké
pesek leszünk együtt élni és életben maradni vele? Hiszen a drámai éppen az, 
hogy az emberi képesség lehetőségei szembesülnek ma a döntés és beavatkozás 
illetékességének dilemmájával. S minthogy alig hihető, hogy bepillantásunk a 
természet rendjébe elérheti azt a fokot, ami a beavatkozás átfogó következmé
nyeit szavatolná, kényszerűleg azon múlunk, hogy fel tudjuk-e ismerni az ön- 
szabályozás elkerülhetetlenségét. Nem a képességeink önkorlátozását követeli 
az új helyzet, hanem a felhasználás etoszát.

Legfrissebben Csernobil figyelmeztette (egyelőre békésen) a világpolitika 
„realistáit” , hogy a legkevésbé sem indokolt eddigi tevékenységük stratégiájá
ban valamilyen speciális többlettudást feltételezni. E helyett — már-már patoló
giásnak tűnő rövidlátással — még mindig „klasszikus kártyapartiban” gondolko
dunk, ahol csakugyan sikeres számítás lehet „jobb lapleosztásra” várni. Hiszen 
csábítóak a politikai-történelmi példák és mesteijátszmák. Csakhogy — távlato
san -  nincs többé kivételezetten ,jó  lapleosztás”. Itt tartunk. Várjuk, hogy ki 
lesz az, aki elfogadható garanciákkal képes megtenni az első lépést a hátsógon
dolat nélküli kompromisszum felé. A helyzetet dramatizálja, hogy világpolitikai 
döntésekben egyik fél sem rendelkezik korszerűbb felelősségtudattal a másiknál 
— jóllehet a hazai szabadságkategóriák látványosan nem összehasonlíthatók. A 
glóbus egyetemes sorsának biztosítékait illetően ikerazonos a szemléleti csőd. 
Hamis realisták lennénk, ha ezt a nagyhatalmak közti lidérces testvériséget nem 
érzékelnénk. A megegyezés feltételei közül kizárólag a félelem hatóképes, arról 
pedig az egyéni és tömegpszichológiából tudjuk, hogy teljesen irracionálisán 
csaphat át az ellentétébe. A félelem nem garancia — lásd az ámokfutást a zsaroló 
.erőfölényért —, már csak azért sem, mert a tudomány sosem torpan meg, ered
ményei öngerjesztőek és további eredmények sorát hozzák létre. így mindig 
ígérve van, hogy a pillanatnyi veszély elhárítható s helyette újabb „elháríthatat
lan” veszély állítható csatasorba. Pontosan ezt gondolhatta végig Malraux és 
ezért gondoljuk mi is, hogy ma az ember forradalma a tét. Erkölcsi-szemléleti 
önreformálódás nélkül sem a nagy, sem a honi politikában nincs lényegi reform, 
csak késleltetett hibaismétlés. Vagyis — ahová mindig visszatér a gondolat — 
még a jogosnak érzett önérdek szférájában is az egyetemesség lehet már csak a 
felelősségtudat próbája.
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Természetesen mindezek ellenére sem kell naivnak, politikai baleknak len
nünk. Másról van szó: létezési stratégiánk hatékonyabbá tételéről. Arról, hogy 
kisnép voltunkat figyelembe véve, miképp maradhatunk meg a Históriában sa
játságainkat és értékeinket megőrizve. Ami persze ismét nemcsak magyar gond, 
bár — európai viszonylatban legalábbis — mai helyzetünk joggal mondható rend
hagyónak. (Erről azonban később.) Továbbá azt a felismerést sem kell elaltat
nunk magunkban, hogy a História versenykihívás — némiképp analóg módon, 
ahogy Toynbee fogalmazza meg a Históriát és megmaradást —, amire a Termé
szet és a Geográfia kényszerít rá. Csakhogy láttuk: a verseny egyetemes túlélést 
biztosító feltételei változtak meg gyökeresen. S főképp olyan kisnép számára, 
mely elégséges önerővel nem rendelkezik. Mi a nemzeti-politikai sorshelyzetünk 
tárgyalásán gyakorlatilag — és nem kevés ideje már — az alperes helyzetében va
gyunk; s csupán szeretnénk elérni, hogy ne abban legyünk. Ám ennek az elfo
gadtatása sem megy új létezési stragégia nélkül; melynek sarkalatos eleme, hogy 
a nosztalgiák reálértékét ne becsüljük túl és kevesebb mazochista vigaszt talál
junk a külső kényszerek ismételgetésében — minek eredménye többnyire az, 
hogy vívóállásban alszunk el. Álmokra természetesen szükség van, folyamatos 
infúziójuk nélkül kevésbé kutatnánk fel valódi lehetőségeink tartalékait. Álma
inkat azonban a helyzeti adottságokból kell megszőnünk. Nem a „mi lenne, ha” 
tervezgetésében kell fáradhatatlannak lennünk, hanem a „mi lesz, ha” szívós ki
próbálásában. Cselekvésben, nem szóban. Az egyre nemesebben megfogalma
zott sirám — sajnos — egyre könnyebben csap be a cselekvés csalóka közérzeté
vel.

Mi legyen hát a cselekvéseink és munkálkodásunk irányvonala? Milyen célvi
lág? Hogyan lábaljunk ki a „történelmi megvertség” közérzetéből? Vajon nincs-e 
a történelmi megvertségnek olyan ablaka, amelyen éppenhogy messzebb látni?

Olyan létezési feladat, „állapotbeli kötelesség” felismerésére gondolok, mely 
függetleníthető a mennyiségi, tehát épp az ellenünk kijátszható erőtényezőktől. 
Egy hozzánk hasonló kisnép — ha akarja és tudja vállalni — egyértelműen minő
ségre predestinált. Ezt a Németh László-i gondolatot ébren kell tartanunk. 
Vagy pontosabb filológiával: ezt a Széchenyitől kapott gondolatot. Egy száza- 
dunkbeli kisnépnek a lelki, ösztöni, politikai imperializmus már nem lehet ener
gialekötő gondja; és' épp ezért lehet rangos esélye, hogy szerepet találjon a mel
lőzött értékek és egyetemes érdekű tevékenységek kimunkálásában. (És ha ezt 
itt, Svájcban hangsúlyozzuk, az még világosabbá teszi, mire gondolunk.)

A konkrétabb célvilágról — nem szakemberként, csupán gondolkodó állam
polgárként és szépíróként — ezúttal sem tudnék mást mondani, mint amit 
számtalanszor sugalmaztam már otthon klubokban, egyetemen, másutt, vagy az 
amerikai felolvasó körutam során s egy ízben a Hollandiai Mikes Kelemen Kör 
összejövetelén. Jó meggyőződéssel ismételem el most is; mint a bevezetőben 
említett papagáj. Lényege az a felismerés, hogy a kisnépek önmegőrzésének ha
gyományos formái egyre kevésbé ígérhetnek sikert. Úgy tűnik, hogy nemzetié
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tűk egyre inkább „szublimált” formában lesz csak fenntartható. Ez a „szubli
mált” forma azonban nem keverhető össze a pusztán anyagi—termelői—gazda
sági fennmaradással — a puszta „hongkongisággal”. Noha ennek a jóléti kísérté
sei nem lebecsülendők. Sőt,egy nemzettudatában sérült kisnépet akár az érdemi 
önfeladásba is belesodorhat. A feladat az, hogy kimért hátrányos helyzetünket 
belső szabadsággá, előnyhelyzetté dolgozzuk át. A mi utunk a negyedik út — az 
empátia, a jóakarat, a nyitottság, a közérdekű szubjektivitás: a lelki demokrati
zálódásé. A nemzeti pszichének ilyen áthangolása viszont a nevelésen és önne
velésen múlik. Mindenekelőtt az anyagi, hatalmi ösztönzéseket kell kimozdítani 
a maguk öncélú pályájáról. Szerep- és céltudatunkat olyan teljesítmények irá
nyába kell fordítanunk, amelyek nem sebezhetők, nem elvitathatok, nem elszál
líthatok — jóllehet épp a megoszthatóság a program iránya. Ez azonban nem el
lentmondás, ha nemzetpolitikánk középpontjába a széllé mi-min őségi produkti- 
viást állítjuk — mintegy nemzeti létmeghatározó módon. Azaz nemcsak kultúr
politikai ágazatként, hanem minden területre kiterjesztve a közvetlen hasznun
kon túlmutató részvételt, támogatást, szervezést, gondozást és kitalálást. Rövi
den: fölismerni, hogy a nemzetközi-szellemi (akár) ingyen-szolgálatnak is nem 
csupán erkölcsi és tekintélyt öregbítő, de távlatilag anyagi és pénzügyi hozadé- 
ka is van. Vagyis: minden területen szorgalmazni kell az alkotó érdeklődés in- 
ternacionalizálását, a szellemi exportot. A mi igazi, távlatos nyersanyag- és 
energiaforrásunk ugyanis a fejünkben van, nem az obskúrus hátterű marosi vízi
erőművekben. (És még sorolhatnánk a jelenünket és jövőnket hazárdul kockára 
tevő példákat.) Nevezhetnénk ezt — mutatis mutandis — a mi „szilikon-völgy” 
programunknak is. Ennek megfelelően az oktatási-nevelési norma sem az lenne, 
hogy jól-rosszul működő, többnyire export szempontjából is alig versenyképes 
egységek számára szállítsunk nagy tömegben felcser szintű szakembereket. Ez 
csak ott lehet kifizető, ahol az anyagi és mennyiségi mutatók eleve igénylik az 
ilyen típusú szakemberek viszonylag nagy számát. Az új program azt kívánná — 
ellentétben a mai célkitűzésekkel —, hogy minél nagyobb számban teremtődje
nek meg az école superieur-ök feltételei. (Amit a 45 utáni friss induláskor vak 
ideológiai nagyvonalúsággal sikerrel elsorvasztottunk.) A cél és program épp 
az volna, hogy a lehetőség ésszerű határáig emelkedjék az alkotóképességeiben 
magas szinten iskolázott értelmiségiek száma, hogy a szellemi export verseny- 
képessége — beleértve a személyek szervezett és támogatott, hosszabb-rövidebb 
időre szóló exportját is — minél biztosítottabb legyen. És ennek természetes ki
egészítéseképp lehetővé tenni az önkéntes és szabad munkavállalást, tanulmá
nyok végzését stb. a világ bármely pontján, a disszidensség büntető minősítése 
nélkül. E jogok csorbításának ugyanis nemcsak emberjogi vonatkozása van (és 
különösen a mi technikai századunkban alig menthető anakronizmusa) —, de 
eleve lehetetlenné is teszi a hajdani céhes vándorlások (és hazatérések) ismere
teket gazdagító és munkaerkölcsöt nevelő iskolázását. Egy ilyen típusú átszer- 
veződés mindenesetre az ember méltóságának és megbecsülésének alapvetően
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más szemléletét, ideológiáját igényli, mint ami a lidérces emlékű hajrá-munka- 
versenyek csődjéhez, az állami és közösségi érdekek teljes lejáratódásához veze
tett. Másrészt, bizonyosra vehetően minőségi javulást eredményezne a felelős
ségérzésben, és magát a nemzettudatot is korszerűsítené.

A program szakszerű és részletes kidolgozásához természetesen egy új reform
kor szellemi műhelymunkájára van szükség, a legkülönbözőbb szakterületeken. 
Ennek ellenére az elmondottakban alig van olyan mozzanat, melyben az egyén, 
a család és más kisközösségi csoportok ne találhatnának cselekvési játékteret — 
mindennemű hivatalos támogatástól és engedélyezéstől függetlenül is. Ez pedig 
fontos árnyalat. Addig ugyanis, amíg a hatalmi támogatás és engedélyezés nem 
teszi vagy nem teheti meg, hogy átlépje a saját árnyékát -  addig az egyén és az 
intimebb kisközösségek helyesbítő erőfeszítése pótolhatatlan marad. Mint a ház
táji a mezőgazdaságban. Konferenciáink és tanulmányi napjaink akkor végez
nek jó munkát, ha a szükséges diagnózisok felállítása mellett járható utakat ku
tatnak fel, javaslatokat és ajánlatokat tesznek. Végre is a szándékon, a képzele
ten múlik, hogy a különböző szellemi-gazdasági, tudományos területen mi te
hető a felelősségteljes partizánság kezdeményezése révén. Öreg tapasztalat, 
hogy a hatalom mindig képzeletszegényebb, mint az irányítottak összessége; 
jóllehet az átfogó tényismeret — különösképpen nálunk — kizárólagos jogkörrel 
a kezében van, Bergson poszthumusz filozófiai napijójában arról ír, hogy „az 
igazság szükségképpen az ellenzék oldalán van". Ami egyúttal a hatalom alkati 
korlátáira is utal. Ahol nincs törvényes ellenzék, ott még fokozottabban szük
ség van rá, hogy a „másképp gondolkodás” etoszát komolyan vegyék, kiemel
jék a puszta vádiratszerkesztés meddő topogásából — vagyis programközpontúvá 
formálják. A nemzeti csőd záróakkordja nyilván az, ha a beteg és tehetetlen ha
talom már maga is igényelné az infúziót, de már csak jártassághiánytól zavaro
dott műkedvelők, haszonlovagok és percemberkék, illetve, a közösségi érdek 
iránt közönyössé vált felcserek és ápolók állnak körülötte.

*  *  *

Ha mindezt végiggondoljuk, kevésbé retorikusán tehető fel a kérdés: vajon 
hogyan jutottunk idáig? — másrészt: ha csakugyan van sajátos magyarul értel
mezhető egyetemes felelősségtudat, ez miképpen bilincseli össze az anyaország 
és a világban szétszórtan vagy a közvetlen határainkon túl élő magyarságot?

A „hogyan jutottunk idáig?” kérdés lehet a kétségbeesésé, de lehet a higgadt 
számvetésé is. Ha előbb egy új típusú célvilágról beszéltünk, most itt tehetjük 
hozzá, hogy a magyarság -  núnt nép, mint nemzet — az eszmeként is megfogal
mazható szerep, feladat és célvilág hiányától szenved. Legalábbis a tünetek mé
lyebb elemzése erre utal. Mindenesetre sok példa van rá, hogy a fellengzősen 
homlokra sütött szerep bélyege nélkül is lehet harmonikusan, sőt, igen-igen 
hasznosan élni — egyénnek, népnek egyaránt. A szerep közérzetének kérdése —
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csupán sommázva itt a kérdést — nálunk azért válhatott traumatikussá, mert 
egyrészt eltúlzott, másrészt az önmagában is szkizofrén felépítésű Monarchia 
keretében, százados huzavonáktól görcsössé vált elképzeléseket kellett végleg 
eltemetnünk. És Trianon általánosabb politikai bölcsességet is nélkülöző kímé
letlenségét máig sem hevertük ki. Ady „Üdvözlete” a győzteseknek jóserejű 
maradt; lelki gubancunk lappangó vízjele. Hiszen az amputáltak lélektana köz
ismert; az elveszített test-séma élménye a pszichét sem hagyja érintetlenül. 
Nincs ez másképp a nemzet pszichéjével sem, az is ismeri a fantom-fájdalmat. 
Emléke tovább él, ilyen vagy olyan áttételben, azt öncsalás volna tagadni. S bár 
vigasznak meddő, számos nációval osztozunk benne. Amiben viszont első he
lyen állunk Európában, az a történelmileg kialakult és közvetlenül összefüggő 
biológiai nemzettestünk olyan mértékű szétroncsolása, ami nemcsak előre je
lezhette a politikai-gazdasági feszültségeket, hanem a harmonikus szomszédság 
lélektanát is eleve traumatizálta. S főképp oly módon, hogy a térség egyensúly
feltételei miatt a pusztán emberjogi megnyugvás biztosítékai is hiányoznak, il
letve, ami volna, a hivatalosan elnézett vagy éppen kezdeményezett hangulat
teremtés és indulathullámzás hatására az is bármikor még törékenyebbé vagy 
semmissé válhat. Példa rá a romániai magyarság helyzetének tartós rosszabbo
dása, melyet azonban hiba és igazságtalan értékelés volna az összlakosság élet- 
körülményeitől, szabadságjogaitól minden vonatkozásban elkülönítve mérlegel
ni. Lélektanilag mindezt még kritikusabbá teszi a történelmi jelenlétünk, pozi
tív teljesítményeink és tényeink tudománytalan kétségbevonása és torzítása, és 
mindennek bel- és külpolitikai stratégiává emelése. Vagy éppenséggel a pozitív 
eredményeink kisajátítását célzó heves erőfeszítések — ami azonban a nemzeti 
érzés Sturm und Drang-jának nem is annyira ritka bicsaklása. E tekintetben a 
mi fejlődésünknek is megvolt a maga Sturm und Drang időszaka. Amiből mi is 
kigyógyultunk. És ez nyilván nem kiváltság, hanem idő kérdése. Ezért indoko
latlan, ha indulattal és nem higgadt tudományos érveléssel, felvilágosítással vá
laszolunk rá minden esetben, amikor szüksége mutatkozik. A szlovákiai magyar
ság léthelyzete is sokszor tükrözi ezeket a problémákat, noha kétségkívül más 
érzelmi hagyományok és politikai gyakorlat légkörében. Mintha ott sokkal nyo
mon követhetőbben az egész saját történelmi múlttal és sorssal való kielégület- 
lenség motiválná a magyarsággal való sorsszerű együttélés konfliktusait a válto
zott helyzetben, az elnyert autonómia hatalmi lehetőségeinek birtokában.

Ha mindezt a problémát összegezzük, kétségkívül a mai magyar közérzet 
egyik legpróbáratevőbb érzelmi válságát fogalmazzuk meg. Kérdés azonban, 
hogy ésszerű-e végletesen átadni magunkat a helyzet tragikus szemléletére ala
pozott közérzetünknek — ami a létezési stratégiát illetően szintén nem a legjobb 
tanácsadó. Abban is lebéníthat bennünket, amiben még van cselekvési szabadsá
gunk. És azokra éppúgy vonatkozik ez, akik a helyzetet közvetlenül szenvedik, 
mint ránk. Talán népszerűtlen tárgyilagosságként cseng sokak fülében, ha azt 
mondom, hogy még a mai helyzet sem indokolja, hogy a magyar kisebbségek
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biológiai, nyelvi fennaradása, kulturális alapbázisa mindenestől elsorvadjon. 
Ugyanis, ha semmi más lehetőség nem maradna is — az egyén, a család, a kis
közösségek érték- és tudatmegőrző szívóssága képes átsegíteni a történelmi sza
kadékon. Számtalan heroikus példa bizonyítja. Például, a magunké, annyiszor. 
Ady az Idő rostájáról beszél. A rosta embertelen, ez az ő mestersége. A mi szi
szifuszi pályabérünk a szívósság. Egyebekben úgy szól a mese, ahogy Ady írja. 
Trianoni amputálásunk olyan faktum, amiért a nagyhatalmi politika jótáll; s 
amire az élet, a História szükségképpen új faktumokat épített rá. És teszi is 
minden nap. Más kérdés, hogy e faktumok hogyan egyeztethetők össze a ná
lunk regnáló „testvéri barátság” annyiszor hangoztatott frázisával. Ha úgy vél
jük, hogy nemzetpolitikánknak ebből a szempontból van és lesz történelmi 
gyónnivalója — nem tévedünk. Mégha egyelőre nem lehetünk is tisztában a 
kényszerek és tiltások tényeivel. A kérdés szövetségi és központi-hatalmi ösz- 
szefüggéseit, érdekegyeztető bonyolultságát hiba volna alábecsülni. Mégis el
várható, hogy a nemzetpolitika még a legnehezebb körülmények között is ké
pes legyen a méltóság megkövetelte minimumra: a nyilvános álláspontrögzítés
re és tisztázásra, az elvégzett diplomáciai munkával kapcsolatos tájékoztatásra. 
Ami — ha érdemi tárgyalásra éppen nincs is mód — legalább közérzeti és érzel
mi támaszt nyújt az állampolgárnak, itt és ott. A politika ilyen esetekben emel
kedhet a tekintélyt biztosító művészet szintjére. A mulasztottakat viszont köz
tudottan nehéz dolog már helyesbíteni — bár legfrissebben történt ilyen kísér
let. Mindenesetre, ha a hiányolt minimum elmaradását is a „testvéri barátság” 
politikai számlájára kell írnunk — akkor még indokoltabbnak kell éreznünk az 
egyéni, családi, kisközösségi csoportok helyesbítő és önmegtartó erőfeszítését 
-  a határon innen és túl, Helsinki általunk is megerősített szellemében. Valójá
ban az ún. kontraszt társadalom teológiailag is megfogalmazott modern elméle
te sem mond mást, egy számunkra századok óta időszerűtlen igazságot fedez fel 
újra. Mi nemcsak kényszerülünk rá, de feladatunk is, hogy a korszerű rendezé
sek és megoldások igénylői legyünk. Egyértelműen szakítanunk kell a határok 
mitizálásával; ami a világelrendeződésnek amúgy is szükségszerű fejlődési iránya. 
Következetesen vállalnunk kell az egyetemes emberi jogok minden mást beke
belező fontosságát. Emberi jogok nélkül az igazságosnak vélt határ is börtönfal. 
Az identitászavarunk felszámolódása döntően azon múlik, hogy képesek le- 
szünk-e a fentiek szellemében „művégtagokat” kifejleszteni. Az előbb vázolt 
program nyelvén ez annyit tesz, hogy képesek leszünk-e aspirációinkat a szelle
mibe és minőségibe átmenteni.

Mindezt azzal egészíteném ki, hogy szerepünk magunkra méretezett játékte
rét egy új Közép-Európa-gondolatban kell megtalálnunk; mely az autonóm szel
lemiség és politikai érzület szempontjából ma különösen megérett az egymásra
utaltságra. És ez szorosan összefügg a mitizált határok érzelmi és politikai kér
désével. A térség új típusú egységgondolatának kell legyünk a szívós előkészítői 
és népszerűsitői — nemcsak szellemileg és politikailag, hanem érzelmileg is. Még
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akkor is, ha ez belátható ideig aligha jelenthet mást, mint érzelmi és szellemi 
konföderációt. Erősen hiszem, hogy csak ezen az úton randevúzhatunk a távo
labbi jövővel, magyarként. Ám ehhez is átnevelődés kell. És főképp nem sér
tődhetünk meg, ha kinyújtott kezünk után nem kapnak azonnal; helyette sérel
meink összetevőit kell megtanulnunk történelmi távlatban mérlegelni. Tehát 
nincs szó semmilyen nemzetléttel járó kötelesség feladásáról, emberi jogokról 
való lemondásról, csupán a létezési stratégia reformjáról. Abba pedig sorsdöntő
én beletartozik, hogy ha bennünket érnek jogfosztások, diszkriminációk, az ele
ve többet jelentsen számunkra magyar sérelemnél. A bárhol megsértett emberi 
jogok kapcsán hangsúlyos részünk kell legyen a tiltakozó kiállásban, akcióban, 
szellemi hozzájárulásban; sőt, amennyire lehetséges, kezdeményezők és közvetí
tők legyünk. Egy ilyen nemzetpolitika és állampolgári magatartás a magyar sé
relmek orvoslásához is kedvezőbb nemzetközi hajlandóságot ébreszthet. Min
denesetre ígéretesebb politika ez számunkra, mint az elfogultan irányított kam
pány-együttérzések hajrái — a „szelektív jogérzékenység” erkölcsi és politikai 
komédiája. Pusztán a portánk közeléből említve példát: elsősorban nekünk nem 
lehet mentségünk rá, ha pl. a bulgáriai törökök, a törökországi kurdok, a besz- 
szarábiai románok vagy az erdélyi magyarok sorskérdéseit nem ugyanazzal az 
aktív szolidaritással mérlegeljük. Ha a kölcsönösség hiányával próbáljuk indo
kolni a közönyünket, mitsem értettünk meg az új létezési stratégia lényegéből.

*  *  *

Végül a felvetett alapkérdés: miben realizálódhatik a sajátosnak érzett fele
lősségtudat, amivel tartozunk egymásnak, bárhol éljünk is?

Először talán pár szót az alapkérdésről. A szétszórtság bizonyos mértéke 
minden nép számára természetes, és ami fontosabb: hasznos. Pontosabban, azzá 
tefiető. A Hydra nem csupán rendhagyás, hanem mitológiai példázat is: a kivé
teles életösztön találmánya. Magyarán, annak az aktív felismerésnek a példája is 
lehetne, hogy a dacos romantizálások helyett igenis érdekünkben áll tudomásul 
venni: Extra Hungáriám est vita. Gazdagabb vagyok, ha több „kihelyezett” fej
jel, lábbal, tapogatóval rendelkezem. Következésképp nem gátolhatjuk, nem 
büntethetjük, ha szerveink ilyen dinamizmussal is megpróbálnak növekedni. Az 
egészséges életösztönnel és élelmességgel rendelkező népek soha nem feledkez
tek meg az érvényesülésnek, a tágasabb jelenlétnek és önelfogadtatásnak erről a 
messzebbre tekintő életgyakorlatáról. Egy nép históriai jelenlétét és fontosságát 
nemcsak az szolgálja, amit a szűkebb határain belül teljesít. Nem kell említeni 
példákat. Más kérdés, hogy a szabad döntés esélyei és lehetőségei ebben a vo
natkozásban nem minden nép számára egyformák, legalábbis nem mindig. A 
disszidensség egyetemes emberi jogokkal össze nem egyeztethető fogalma pél
dául — pontosan azzal, hogy az egyébként természetes szóródást (ha szabad így 
mondanom: kicsordulást) kikényszerített exodussá, bűnné súlyosította — mér-
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hetetlen népi-nemzeti károsodást, veszteséget okozott. Nálunk ugyan lényeges 
javulás következett be ezen a téren, mégsem haszontalan, ha mementóként szót 
ejtünk a pusztításáról. A hűség és elidegenedés lassú őrlődésébe száműzött tö
megek lelki válsága, érzelmi szkizofréniája — ami az utazás szabad lehetőségétől 
megfosztott vagy végletesen korlátozott tömegek közérzeti szkizofréniájának 
más előjelű változata — szükségképpen visszahatott az anyaországiakra is. A ha
zához és otthonhoz való viszonyt, e viszony pszichés elbizonytalanodásának 
sokkját az anyaországiakban is elkerülhetetlenül befolyásolta. És ez nem is tör
ténhetett másképp, hiszen minden egyes esetben vérségi, baráti és más érzékeny 
kapcsolatok zúzódtak szét pótolhatatlanul. Hogy ennek mi volt, mi lehetett az 
össztársadalmi hatása — nyílt vagy rejtett módon, áttételesen —, még mindig 
felderítésre váró kutatás tárgya lehetne. Bizonyos azonban, hogy a bizalom és 
biztonság devalvációja következett be egy olyan lelki zugolyban, amelyről 
ugyanakkor hinni akarjuk, hogy archaikus módon rendíthetetlen és kikezdhe
tetlen. S valószínűleg ezt is besorolhatjuk identitás- és felelősségtudat-zavaraink 
kórtörténeti adalékai közé. Másrészt — ha úgy tetszik — ezt a kölcsönös sérülést 
is olyan kapocsnak tekinthetjük, ami konkrét feladatokat ró ránk, kint és bent.

Röviden ennek a lehetőségeire, szempontjaira szeretnék kitérni még befeje
zésül. A lényeget tekintve itt is ismételni kell magamat, egy régi interjúban el
mondottakat.

A világ minden pontján vannak — és kell legyenek — minden nézetkülönbsé
gen túlmutató, oszthatatlan magyar érdekek. Ezeket sokféleképpen lehet jól, 
illetve rosszul képviselni. Egy biztos: távlatilag végképp semmire nem vezet, ha 
a politika a döntőbírája a kapcsolatok létének és alakulásának. Madách írja a 
Afap/ojában: „Az eszme előre megy, észre sem veszik, mint fogy a föld a lábok 
alatt s magok elismerik minden öt évben, mi ellen öt év előtt még küzdöttek.” 
Nem kell magyarázni, hogy amiről itt szó van, azt ilyen taktikák nem tehetik 
eszközükké, gyökérzete mélyebbre nyúlik. Ha ezt a politika nem ismeri fel, 
előbb-utóbb olyan hélyesbítésre kényszerül, amilyennek a tanúi voltunk és va
gyunk. Mégha egyelőre bátortalan is ez a helyesbítés. Bár ez a mi struktúránk
ban szükségképpeni, mivel nem vagyunk berendezkedve kormányzati rotációra, 
a hatalom és hatalomletéteményezés önmegújító működésére, ami a döntések 
és módosítások demokratizmusát biztosítja. így a disszidensség sem válhatott 
eleve emberjogi kérdéssé nálunk (sok egyéb mellett); helyette fellebbezhetetlen 
büntetéssé, feloldása pedig — esetenként — megbocsátássá abszurdizálódott. 
Csupán rövid ideje jutottunk el oda, hogy hivatalosan bevallott államérdekké 
lett ennek a gyakorlatnak a felszámolása. A politika számára is világos lett, 
hogy mind szellemileg, mind gazdaságilag zsákutca, ha a világban szétszórtan 
élő magyarok sommázó megítélését és kezelését ideológiai teszteléstől tesszük 
függővé. Aligha kétséges, hogy ebbe belejátszottak a hazai reformidőszak to
vább már nem elodázható felismerései. Másrészt a társadalmi igény és szorítás is 
radikalizálódott; és már tud és mer megfogalmazódni az a banalitás, hogy egyet
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len politikai rendszer sincs abban a helyzetben, hogy az egyéni sorsalakítás 
szempontjait mindenben garantálni tudja. így emberjogi alapja sem lehet az 
akadályoztatásnak. Minden ilyen modern kísérlet az ,.állampolgári jobbágyság” 
kísértetét ébresztgeti, újra kétségbevonva a szabad költözködés, letelepedés és 
munkavállalás jogát. És az „ideológiai tesztelésről” is kiderült, hogy málléko- 
nyabb sikerű a reméltnél s távlatilag még a saját érdekeket és célkitűzéseket 
sem szolgálja, sőt végképp lejáratja. Fel kellett ismerni az egyszerű igazságot, 
hogy mindenki ott boldog vagy boldogtalan, ahol tud és akar boldog vagy bol
dogtalan lenni. Következésképp teljes értékű, alkotó és hasznos közösségi em
ber sem lehet másképp, csak önkéntes vállalással. Természetesen úgy volna tel
jes és megnyugtató a nálunk bekövetkezett javulás, ha annak pusztán rendele
tekkel nem módosítható és visszavonható alkotmányjogi biztositéka is volna. 
Itt még nem tartunk, bár a változás így is kivétel a térségünkben.

A jövőt illetően számolnunk kell vele, hogy a magyarság — mint minden más 
náció — a század új lehetőségeivel, az eddiginél sokkal „mobilabb” és változato
sabb élettér igényével — szintén élni szeretne és törvényesíteni fogja ezt a jogát. 
Egy ilyen demokratikusan megszilárdult és törvényesített helyzetben viszont az 
összetartozás feladatai is változni, árnyalódni fognak. Mindenesetre kisnép stá
tusunknál fogva mindig is jobban rá leszünk szorulva, hogy a világban való je
lenlétünk — amennyire lehet — az anyaországba is visszaáramló erő és értékfor
rás maradjon. Ebből a szempontból jelentős változás, hogy az utolsó hatvan év 
kirajzása — egyre növekvő mértékben — fokozódó súllyal minőségi, értelmiségi 
volt. Nem azt akarom vitatni, hogy ez alig felmérhető veszteség is, amiben a 
politika felelőssége szinte „leltárszerűen” kimutatható. Csakhogy ezen már 
nem tudunk változtatni. A történészek feladata marad, hogy levonják a histó
riai kritika tanulságát és helyükre igazítsák a tényeket, amelyek nem jó helyen 
állnak a nemzeti vitrinben. Számunkra most változott helyzet van, sőt megjavult 
helyzet s az ésszerű az, hogy törvényes társadalmi radikalizmussal és a lehetsé
ges magán csatornákon is ezt tervezzük és fejlesszük tovább. Az alaptény ter
mészetesen változatlanul az marad, hogy akik elhagyják az országot — és fő
képp végleg —, otthont és boldogulást keresnek másutt, nem szálláshelyet. Tud
juk, hogy ez sehol, senkinek nem könnyű. Az élet azonban többnyire megteszi 
a magáét és az egészség is azt követeli, hogy akik így döntöttek, az új nemzet
keretet, miliőt ne csak egyszerűen vállalják, elviseljék, hanem jogos önérzettel 
a magukénak is tudják. S többnyire meg is teremtődik az új önérzetnek valami
lyen nem egységes, mindenesetre egyéni változata. Ha ezt nem vesszük figye
lembe a kapcsolatok kiépítésénél, rossz pszichológiával közeledünk feléjük. 
Van azonban itt egy figyelemre méltó mozzanat: a határon túl élők jelentős ré
szénél — már amennyire statisztikailag meg tudom ítélni — egyáltalán nincs szó 
magyarságtudatuk ilyen vagy olyan formájának feladásáról. Sőt, bennünket is 
megszégyenítő módon tárgyilagos, aktív és felelősségteljes ez a tudat. És még 
olyanoknál is tapasztaljuk ezt, akiknél már tényleg csak az eredettudathoz kap
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csolódó rokonszenv érzése lehet a motor. És ez a motor még mindig működik. 
Ez iránt meg különösképpen nem lehetünk közömbösek. Élő szövet ez, ami vál
tozatlanul a miénk is, csak kérdés, hogy mit kezdjünk vele. Azt hiszem, kizáró
lag az olyan kapcsolat lehet csak gyakorlatilag gyümölcsöző kint és bent, mely 
azzal a szellemi tapasztalattal és társadalmi hatékonysággal együtt fogadja el és 
becsüli meg őket, amit a világban képviselnek. Az életnek nincs olyan területe 
(valószínűleg a politikának sincs), ahol az ilyen kapcsolat ne lenne mással nem 
pótolhatóan hasznos, kölcsönösen.

Befejezésül egy fontos és egyszerű szót szeretnék kimondani: emlékezet.
Amerikából való elutazásom napján ott voltam Kovács Imre temetésén. Ő 

igazán elszánt harcosa volt a „magyar” ügynek. Ott állt a gyászoló család, oda
mentem részvétet nyilvánítani. A lánya már nem tudott magyarul. Ellenpéldát 
ott találtam, ahol nem vártam. Valamilyen szaküzletben a Canal Street környé
kén, New Yorkban. Három ortodox zsidó fiatalember volt a tulajdonos, az 
egyik zavartan, de hibátlanul beszélt velem magyarul, pedig már nem is Magyar- 
országon született; az édesanyja volt amerikai. Nos, ahogy az egyik nem döntő 
ok a pesszimizmusra, a másik sem az optimizmusra. Mert hát milyen optimiz
musra, milyen pesszimizmusra gondoljunk? Szüntelenül van és lesz is „lemor
zsolódás” . így életszerű. De ugyanakkor van visszatérés is — közvetlenül vagy 
más szinten. Előadásaim hallgatói között számos helyen voltak második-harma
dik generációs fiatalemberek, lányok, akik egy szót sem értettek abból, ami el
hangzott, mégis szívós makacssággal jelen akartak lenni. Elbóbiskoltak, föléb
redtek, de képesek voltak hajnalig együtt ülni velünk. Az ő emlékezetük a hol
napi reális remény. És elsősorban azoknál, akik a választott ország, a választott 
új haza társadalmába, hierarchiájába rangosán beépültek. Emlékezetük nemcsak 
a mi számunkra lehet adott esetben — akár közvetlenül is — nélkülözhetetlen 
pillére a világban való számon tartott jelenlétünknek; hanem saját maguk szá
mára is megőrizhet olyan érzelmi tartalékot, ami nélkül az eredet élménye sze
gényebb volna. Egy olyan világban, mely annyira a jelenre és a jövőre szegezi a 
tekintetét, mintha igaz lenne, hogy a fának a lombkorona is elég és helyettesít
heti a gyökeret. Mint tudjuk ez a tévedés ma válságban van. És divatszerűen 
még fel is értékelődtek az eredet kapaszkodói. Itt nem erről a divattorzulásról 
beszéltünk.

A mi dolgunk, hogy a nem otthon élő magyarokban ne idegenedjék el a 
származás emlékezete, s hogy maradjon meg bennük az érzelem, ami másoknál 
érdekeltebbé, érintettebbé tudja tenni őket, hogy figyeljék és fontosnak tartsák, 
mi történik annak az országnak társadalmi, kulturális és politikai életében, 
ahonnét eljöttek, illetve, ahonnét eljött az ősük.

Egyebekben — ezzel együtt és e nélkül — úgy szól a mese, ahogy Ady hja. *

* Előadásként elhangzott az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai nap
jain, 1987. május 2-án a svájci Magliasóban. A szöveg magnófelvételből készült.


