
IX. évf. $%&'/&.

41

Beretzky Ágnes: Nemzet, nemzeti kisebbség és állam viszonya Csoóri Sándor…

Beretzky Ágnes

Nemzet, nemzeti kisebbség és állam viszonya  
Csoóri Sándor írásaiban1

Az irodalom, az írás gyakorlása az igazság gyakorlása.
Azaz: közügy. A teljességre vágyó ember függetlenségi harca.

Ambíciója a megmaradásra.2

Nyugat-Európában a több évszázados központosított államhatalom lehetővé tette 
a jogi, gazdasági és oktatási intézmények, valamint az állampolgári jogok révén az 
ún. államnacionalizmus létrejöttét. Keletebbre azonban a nemzeti önrendelkezés 
részleges vagy teljes hiánya miatt a politikai nemzetet megelőzte a közös eredet-, 
nyelv- és identitásalapú kultúrnemzet kialakítása,3 amelyben az irodalom kitünte-
tett szerepet játszott. A költő, író és később politikus Csoóri Sándor (1930–2016) 
pályája kitűnően példázza az irodalom és a nemzeti önismeret ezen szoros kapcso-
latát. Jelen írás Csoóri prózai művein keresztül elemzi a lírikus-politikus gondolata-
it a nemzetről, identitásról, a határon túli magyar kisebbség helyzetéről, rendszer-
változás előtt és után.

„Értelmiségi vagyok, aki soha nem felejti el, hogy paraszt”4 – vallotta magáról 
Csoóri Sándor, akinek az életműve a szellemi életbe való felemelkedést éppúgy 
példázza, mint származásának vállalását. Eszmélését, felnőtté válását a háború si-
ettette, 1945 után pedig a katarzis és a remény helyett, hogy az élet „hamisítások 
nélkül alakulhat”5, értelmiségi léte kereteit a huszadik századi magyar történelem 
leghosszabb politikai kurzusa határolta be.

Az ötvenes évek elejének tudathasadásos állapota, a zámolyi szülői ház padlás-
söpréseinek, valamint az Irodalmi Alap tehetséggondozó ösztöndíjának kettőssé-
géből az előbbi tanulsága győzedelmeskedett. A végeredmény: szökés mindenféle 
dogmatizmus elől az „önképző értelmiségi”6 létbe. Csoóri ekkor még elsősorban 
költő, aki természetesen érzékelte a szellemi kultúra – s benne az irodalom – talán 
még soha nem tapasztalt mértékű magyarországi térvesztését. 

A kommunista főideológus, Révai József útmutatása szerint ugyanis a korszak-
ban egyedül elfogadott, szocialista realista stíluseszmény legfőbb tartalmi jellemzői 
1 Köszönettel tartozom Illyés Máriának és Romsics Ignácnak kritikai észrevételeikért. 
2 Csoóri Sándor: „Ismerős fogalmak háttere”. In Uő.: Készülődés a számadásra, Budapest, Magvető, 

1987, 342.
3 A „nemzet” fogalmának a mai napig nincs általánosan elfogadott – jogi – definíciója.
4 Csoóri Sándor: „Önéletrajz harminckét sorban”. In Uő. (szerk.): A magyar költészet kincsestára. Csoóri 

Sándor válogatott versei, Budapest, Unikornis, 1998. 217.
5 Uő.: A félig bevallott élet, Budapest, Magvető, 1982, 300.
6 Uő.: (1998): 217.
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a munkás-paraszt, és az értelmiségi problémák tárgyalása, a munka és a pozitív hős 
előtérbe állítása, valamint az osztályellenség leleplezése voltak. Az ideológiai elvá-
rásoknak nem megfelelő műveket, művészeket, így a nacionalistának bélyegzett 
írókat is, egyszerűen kivonták a forgalomból. Csoóri szavaival a „tökéletes csönd 
vagy a politika föltétel nélküli kiszolgálásának évei következtek.”7

A kommunista rendszer elnemzetlenítő gyakorlatával szemben, amely minden, 
a nemzet bajainak feltárására törekvő szándékot veszélyes nacionalistának bélyeg-
zett, a népiek csoportja8 az illyési, Németh Lászlói gondolatok mentén már az 1960-
as években újjászerveződött. A mozgalom harmadik generációjához tartozó Csoóri 
Sándor már ekkor részt vett a népiek tevékenységében, s fokozatosan vált az ellen-
zéki csoportosulás szellemi vezérévé.

A társadalmi, vagy politikai reform meghirdetésének lehetetlenségét látva azon-
ban a népiek tevékenysége a 60-as években még a kulturális térre korlátozódott. 
A politika fojtogatóbb légkörében a népi kultúra felelevenítése, a honismereti- és 
a táncház-mozgalom beindítása kecsegtetett eredménnyel. Célja Csoóri szerint a 
nemzeti önazonosság tudat visszanyerése, a hiányzó magyarságtudat megalapozá-
sa, valamint a magyarság szellemi-lelki önérzetének erősítése volt.9 A mozgalom 
emellett felfogható a népiek közvetett hittételeként a magyarság (kulturális) egy-
sége mellett. 

Az 1960–1970-es évek fordulójának viszonylagos politikai enyhülése miatt 
azonban újra lehetővé vált egy olyan szuverén nemzeti költő fellépése, aki képvisel-
hette10 a nemzeti érdekeket a politikai hatalommal szemben. Erre a szerepre akkor 
alkatilag, művészi rangját és származását tekintve is Illyés Gyula tűnt a legalkalma-
sabbnak. Versei, interjúi, a nemzetiségi kérdést vizsgáló – tíz évig nem forgalma-
zott – esszékötete a „nemzet lelkiismeretévé”11 avatták. A költőóriás nyomdokain a 
hetvenes évektől Csoóri is fokozatosan tágította eszmélkedése köreit: érdeklődése 
a történelmi, szociális és politikai dilemmák felé irányult, melyek esszéiben, publi-
cisztikájában közvetlenebbül tetten érhetők. Boncolgatásukra az igazságtétel elemi 
igénye vezette.12 

7 Uő.: „Egy nomád értelmiségi”. In Uő. (1987): 45.
8 A a nép a népi írók számára nemcsak a parasztságot, hanem az egész nemzetet jelentette. A népi jelző 

annak a politikai gondolkodásnak és cselekvésnek a jelölésére szolgál, amelyik egyszerre irányult a 
magyarság szociális és nemzeti problémáinak megoldására.

9 Csoóri Sándor: „Mi a magyar ma?” Tiszatáj, 26. évf., 1989/9, 51.
10 Ez gyakran nem ált másból, mint engedmények kicsikarásából.
11 „Pokolviselt ember vagyok”. Interjú Csoóri Sándorral. Magyar Nemzet, 56. évf, 1993/12/31. 7.
12 Sokatmondó Csoórinak a nyolcvanéves Illyést köszöntő vallomása: „Sokan vagyunk a világban – ide-

haza és túl a határainkon is – akiket az ő neve toboroz és köt össze, a akik az ő gondolatain is állnak, 
amikor a földön állnak.” Csoóri Sándor: „Illyés Gyula köszöntése”. In Uő. (1987): 146.



IX. évf. $%&'/&.

43

IX. évf. $%&'/&. Beretzky Ágnes: Nemzet, nemzeti kisebbség és állam viszonya Csoóri Sándor…

Nemzet és állam viszonya történeti visszatekintésben

Csoóri gondolkodásának meghatározó elemévé a hetvenes évektől kezdődően a 
nemzet-problematika vált, s az ellene szerveződő támadások célpontja is e nemzet-
felfogás lett – és maradt mind a mai napig. A nemzet nála elsősorban az anyanyelvre 
és a „sorsközösségre” épülő kulturális együvé-tartozás. Ez a meghatározás egybe-
esik a német kultúrnacionalizmus nemzetdefiníciójával, amire a népiek – elsősor-
ban Illyés és Németh László – is építettek.

A közös szellemi haza, nyelvi nemzet- és kultúra hármasságán nyugvó nemzet-
koncepció Csoóri szerint azonban csak szuverén emberek, teljes személyiségek al-
kotta társadalomban képzelhető el. Csak ők hozhatnak létre erős tudatú nemzetet, 
amelyet még a nagy történelmi viharok sem rendíthetnek meg. „A teljes ember: 
autonóm ember. – vallja Csoóri – És történeti lény is egyúttal: egyszerre él a maga 
korában és a történelemben. S már puszta létezésével is minden szűkösség és ideig-
lenesség tagadása. Az ilyen embert bizony korlátozni kell, mert netán kinő a tilal-
mak alól, s maga válik mércévé.”13

Az ilyen, autonóm egyénekből felépülő, történelmi és kulturális nemzet nyil-
vánvalóan szemben áll Csoóri gondolkodásában az állam, a hivatalos kurzust vagy 
hatalmat megtestesítő ideiglenes politikai képződmény,14 „gazdasági és külpoliti-
kai egység”15 – alapvetően negatív előjelű – fogalmával. Ezzel kapcsolatos nézeteit 
az 1980-ban írt nagy történelmi esszéjében, A magyar apokalipszisben fejtette ki leg-
részletesebben. Bár az írás a „Töprengések a második magyar hadsereg doni ösz-
szeomlásáról […]” alcímet viseli, tárgya sokkal inkább annak a vizsgálata, hogyan 
szorult a magyarság a történelem perifériájára, s hogyan veszítette el önmagát.  
A doni katasztrófa alkalmas kiindulópontnak bizonyult a szerző számára, hogy elő-
re- és visszatekintsen, olyannyira, hogy művében a nemzeti tudatromlás folyamatát 
– Szekfű nyomán16 – egészen Mohácsig vezeti vissza. Nézetei szerint akkorra tehető 
a nemzet és az állam egységének megbomlása, amely azzal a következménnyel járt, 
hogy az ország uralkodójának és politikai elitjének az érdeke nem mindig esett egy-
be a nemzet érdekeivel. Az érdekellentét feloldását Csoóri szerint a „történelmet 

13 Uő.: „Az állam és az író képzelete”. In Uő. (1987): 53.
14 Csoóri szembenállása az állammal három történeti-filozófiai forrásból táplálkozott: kommunizmus-

ellenességéből, az első világháború utáni wilsoni alapokon nyugvó nemzetállami koncepcióval szem-
beni ellenérzéséből, valamint az elidegenedett polgárokat tömörítő modern, bürokratikus állammal 
szembeni egisztencialista-anarchista alapállásából. (Illyés Mária közlése)

15 Csoóri Sándor: „Az állam és az író képzelete”. In Uő. (1987): 54. 
16 Szegfű a két nemzeti tragédia összevetésekor arra a következtetésre jutott, hogy Trianon még Mo-

hácsnál is súlyosabb következményekkel járt, mert „míg a török csak politikailag vette birtokba 
országunkat […], Trianon óta csehek, oláhok és szerbek egyaránt felforgatták a birtokviszonyokat, 
[…] ezzel egyidejűleg a leszakított területek magyar városai is megakadtak nemzeti fejlődésükben.” 
Szegfű Gyula: Három nemzedék, és ami utána következik, Budapest, Maecenas, 1989 (reprint), 385.  
A Mohács–Trianon párhuzam bővebben: Zeidler Miklós: A revíziós gondolat, Budapest, Osiris, 2001, 
7–12. 
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kisajátító kormányok” a valóság letagadásától, hamisításoktól remélték, s így jelen-
tősen hozzájárultak a nemzet lezüllesztéséhez, azaz tudatvesztéséhez. 

A szerző szerint a folyamatosan torzuló „magyar alkatot” az önámítások és a po-
litikai hazudozások tükrében kell megvizsgálni, amelyekre a 19. és 20. századi ma-
gyar történelem során bőven találhatunk példát. Az aradi tizenhármat17 felakasz-
tató Ferenc József átlényegülése a köztudatban „császárunkká és királyunkká”, a 
kiegyezés mindenáron való fenntartása, majd a „nem, nem, soha” önkritika-mentes 
meghirdetése, végül a második világháborúba lépés körülményeinek és a doni ka-
tasztrófa tényleges veszteségének elhallgatása egyaránt megfosztották a nemzetet 
a szembenézés lehetőségétől.18 „Mi lett volna” – teszi fel a szerző művében a törté-
nelmietlen kérdést – ha nem szorítják háttérbe a kiegyezés kritikusait, ha Trianon 
revíziója a nemzet önismeretére épül, s nem egy társadalmi igazságtalanságoktól 
hemzsegő rendszer legitimációja, ha Horthyék nem titkolják el a doni katasztrófa 
valós tényeit? Csoóri meggyőződése, hogy a „közös gyász”, a „közös meghasonlás”, 
és a „közös rádöbbenés”19 katarzisa nyomán a nemzet egészségesebb lelkülettel áll-
hatta volna ki a jövőt, még a lesújtó békediktátumot és a Rákosi-korszakot is.

A kádári alku hatása a magyar nemzetre 

A Kádár-rendszer, bár a Rákosi-diktatúrához képest 1962-től mind a gazdaság- és 
társadalompolitikában, mind a szellemi életben enyhülést hozott, lesújtó kriti-
kában részesül Csoóri műveiben. A rezsim ugyanis éppen 1956-ot, „a magyarság 
elmúlt száz esztendejének egyetlen erkölcsi győzelmét” 20 hamisította meg, s erre 
építette legitimitását. 

A forradalom három évtizeden keresztül tabu témának számított Magyarorszá-
gon, lehetetlenné téve a reális történelmi tudat kialakítását. „Olyan ez, emlékezik 
Csoóri később, mintha egy drámában csakis a mellékszereplők mondatai hangoz-
nának el, csak fojtott, részleges utalásokból sejthetnénk, hogy a főszereplők miféle 
17 Egy 1978-ban megjelenő cikkében Csoóri a következőket írja: „Minden korábbi bukásunk, kiegye-

zésünk eredetét visszavezethetjük a szabadságharc leverésére. Trianon, Horthyék háborúba lépése, a 
sztálinizmus mostanáig kiható torzításai […] összerágott, de meg nem emésztett ügyei a közgondol-
kodásnak.” Csoóri Sándor: „Egy félfordulat hátrafelé”. Tiszatáj, 14. évf., 1978/9, 102.

18 Uő.: „A magyar apokalipszis. Töprengések a második magyar hadsereg doni összeomlásáról készülő 
dokumentumfilm anyaggyűjtése közben.” Tiszatáj, 16. évf., 1980/10, 17. Csoóri érvelése ezen ponton 
egybeesik Bibó sokat idézett gondolatmenetével: Magyarország történelme a kiegyezéstől egészen 
a második világháború végéig „politikai és társadalmi zsákutcák” egymásutánja, amelyet a rendi 
keretek, valamint a történeti Magyarország illúziójának a fenntarthatósága táplált. Bibó István: „El-
torzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem”, (1948) In: Demokratikus Magyarország. Válogatás 
Bibó István tanulmányaiból, Budapest, Magvető, 1994. 356–400. Idevág gróf Széchenyi Istvánnak a 
Kelet népében megfogalmazott „a magát szünetnélküli álmokban hintázni szerető Hunnia”-képe is. 
Széchenyi István: Kelet Népe, Pest, Trattner-Károlyi, 1841, 157.

19 Csoóri (1980): 19.
20 Uő. (1989): 50.
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vélt vagy valóságos eszmék nevében csaptak össze. Holott annak, amit félig írtak 
meg, amit félig mondtak csak el, a másik fele elintézetlenül ott iszaposodik a való-
ság alján, a tudatunkban, a történelemben.”21 

A népiek, így Csoóri közéleti aktivitása is a hetvenes évek végére megerősödött, 
s mindinkább politikai színezetet öltött. Az Egy nomád értelmiségi című, 1978-ban írt 
esszéjében már az értelmiség és a politikai vezetés, a rendszer alapjait érintő alku-
ját elemzi. Csoóri tisztában van22 a kompromisszum hátterével: 1956 után a politi-
ka felismerte, hogy nem alkalmazhatja pusztán a diktatúra módszereit, s az lesz a 
legelfogadhatóbb számára, ha nyugalmat és viszonylagos jólétet (is) teremt. Ehhez 
járult Kádár pragmatista szemlélete, mely szerint „a dolgozó tömegek jelentékeny 
részét elsősorban nem a politika általános kérdései érdeklik, hanem a mindennapi 
életüket befolyásoló gazdasági és kulturális kérdések helyes megoldása.”23 A vezetés 
irányváltásáért cserébe „csupán” annyit kért, hogy az értelmiség álljon el a kényes 
kérdések feszegetésétől.24 

Az alku Csoóri szerint is mindkét fél számára kedvezőnek tűnt: az „aki nincs 
ellenünk, velünk van” – szelleme viszonylagos gazdasági fejlődést, emelkedő élet-
színvonalat eredményezett. „A kedvező látszatok” alatt azonban igen kedvezőtlen 
folyamatok erősödtek föl. Ezért Csoóri már a hetvenes évektől sürgette mindenfé-
le, a hatalommal kötött kompromisszumnak a felülvizsgálatát.

Az 1978-as írásában elsők között adott hangot – igaz, nem rendszerspecifikus 
– félelmének: nem történt meg a gazdasági és erkölcsi szempontok összekapcsolá-
sa. A jólétet az egész nemzetnek kellett volna megteremteni, azonban „a nemzetet 
hitében és önérzetében megerősítő elképzelés hiányában minden jó igyekezet a 
magánélet öbleibe torkollt bele. […] Az erkölcsi kötés helyét az összeköttetés er-
kölcstelensége foglalta el.” 

Még inkább látta Csoóri az alkunak a szellemi életre gyakorolt következménye-
it. Keserűen ismerte fel, hogy a gazdasági jólét óhaja elhallgattatta a szükséges kriti-
kát, eltompította a felmerülő kérdésekre való válaszkeresés igényét. „Évtizedeken át 
a gondolkodás kijelölt sávján belül mozogni csupán, – figyelmeztet – előbb-utóbb 
a képzelet és akarat káros beszűkülésével jár együtt. Ami legalább olyan komoly 
eltékozlása a nemzeti vagyonnak, mintha búzát, ércet, aranyat pocsékolnánk.”25 

21 Uő.: „ A kiegyensúlyozottság ára”. In Uő.: Tenger és diólevél. Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek 1961–
1994. Budapest, 1994, Püski, I., 223.

22 „Ötvenhat után alapjaiban változott a helyzet. […] Létrejött egy kétoldali egyezmény, egy belátásra 
épülő alku. […] a politika mindent elkövet, hogy a szocializmus hazai lehetőségeit jóra, illetve jól 
használja föl, s az értelmiségiek pedig nem pendítenek meg semmilyen tilalmas húrt.” Csoóri Sán-
dor: „Egy nomád értelmiségi”. In Uő. (1987): 45–46.

23 Kádár János: Válogatott beszédek és cikkek, 1957–1974, Budapest, Kossuth, 1975. 81.
24 A rendszerváltás küszöbén Csoóri már jóval elítélőbben nyilatkozik az 1956-ot követő esztendők 

kompromisszumáról: „Az utóbbi harminc évben – egyetlen egyszer sem lehettünk szabadon 
cselekvő részesei a sorsunknak. Kemény falakba ütköztünk. […] Engem, az írót, ez az együgyű, buta 
korlátozás sodort kezdettől fogva a politikai ellenállás irányába. Csoóri Sándor (1989): 46.

25 Uő. (1987): Egy nomád értelmiségi. 46–47.
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A értelmiség kritikus megnyilvánulásainak visszaszorítása tehát az egész nem-
zetre nézve katasztrofális következményekkel járt: „Lehangolóan gyakorlatias és 
történelmietlen gondolkodás, – véli Csoóri az 1980-as Készülődés a számadásra című 
írásában, – hogy a nemzetet a gazdasági eredményekkel azonosították. Makacsul 
hiszem, hogy a nemzeti tudat ápolása nem lehet soha semmiféle politikai taktika 
áldozata.26 A valóság azonban mást mutat: A félig bevallott élet (1982) tanúsága szerint 
a nyolcvanas évek elejére fölnőtt egy agyában és lelkében „kilúgozott” nemzedék, 
amelynek tagjai már immunissá váltak a valóban nemzeti sorskérdések iránt. Tör-
ténelmi tudatuk27 sincsen: nem azért, mert rossz hazafiak, hanem mert egyszerűen 
nem ismer(het)ték meg a történelmi tényeket. A félig bevallott élet prózai írásainak 
Magyarországa tehát „beteg lelkületű” ország, ahol a „történelmi analfabetizmus” 
szedi áldozatait. 1945 után ugyanis folytatódott a hazudozás és elhallgatás politi-
kája – a szovjet hadifogolytáboroké, a botrányos parasztpolitikáé, a nemzeti(ségi) 
feszültségeké – a rendszert kritizáló értelmiséget pedig 1948-tól minden eddiginél 
jobban gúzsba kötötték. Így fosztotta meg a „fájdalomcsillapítózott szocializmus” a 
nemzetet önazonosságától, vagy keresésének lehetőségétől, „amely nélkül egyetlen 
nép sem élhet felnőtt módján.”28

A kisebbségi sorsú magyarság és a „politikai vérszerződés”29 

Csoóri Sándor kulturális nemzetfelfogásából („közös szellemi haza, nyelvi nem-
zet és kultúra”) azonban nemcsak a trianoni magyarság szellemi-lelki önérzetének 
erősítése, erkölcsi fölemelése következett, hanem a határon túlra került nemzettest 
sorsa iránt érzett felelősség is. Ezért az értelmiség és a hatalom közötti alku nemzet-
károsító hatásainak hangsúlyozása mellett a határon túli magyarság sorsának felka-
rolása is hamarosan kiváltotta a politikai vezetés nemtetszését.

1956 brutális vérbe fojtása miatt kezdetben a Kádár-rezsim komoly nemzetközi 
elszigeteltségtől szenvedett, melynek enyhítésére a szomszédos, „testvéri szocia-
lista országok” bizalmának elnyerése látszott a legkézenfekvőbbnek. Támogatásuk 
megszerzésére 1958-ban Kádár Romániába, Münnich Ferenc miniszterelnök pedig 
Csehszlovákiába utazott. Látogatásaik során igyekeztek nemcsak arról biztosítani 
vendéglátóikat, hogy Magyarországnak semmiféle területi követelése nincs ve-
lük szemben, hanem arról is, hogy a kisebbségi magyarság helyzetét a két ország 
belügyének tekintik. A politikai – és anyagi – támogatás fejében, a testvériség és a 
nemzetköziség ideológiáját követve az 1950-es évek végén Kádárék hosszú időre 

26 Csoóri Sándor: „Készülődés a számadásra”. In Uő. (1987): 129.
27 „Kiábrándítóan nincs történelmi tudata ennek a népnek.” Uő. (1982): 328.
28 Uo., 292.
29 „Minket a szocialista országokkal ‘politikai vérszerződés’ kötelez”. Csoóri Sándor: „A holtpontja-

ink.” In Uő. (1987): 262.
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lemondtak a határokon túli magyarság érdekképviseletéről.30 A csehszlovák, román 
és jugoszláv hatalom pedig újult erővel fogott hozzá a kisebbség jogfosztásához.

A hatvanas évek végéig tartó feltétlen szovjetbarátság időszakának a nemzeti-
ségi kérdésben irányadó alapdokumentuma az 1959-es MSZMP-állásfoglalás volt, 
amelynek alaptétele a „burzsoá nacionalizmus” és a „szocialista hazafiság” szem-
beállítása. Míg az előbbi legfőbb célja a szocialista tábor egységének megbontása 
és a kapitalista rend visszaállítása, addig az új nemzetfogalom lényege a szocialista 
országok testvéri közeledése, s végső soron a proletár internacionalizmusban való 
egybeolvadása lett. A dokumentum az „ideológiai élet minden területén” harcot 
hirdetett a nacionalizmus ellen, s az elkövetkező időszakban tág teret kaptak olyan 
megközelítések, amelyek a nemzeti érzés több megnyilvánulását, így a határon túli 
magyarság érdekében való bármilyen fellépést „nacionalista maradványnak” bé-
lyegeztek. 31

 Csoóri Sándor a táncház-mozgalom és a filmezés32 kapcsán már a hatvanas 
évek végén szembesült a kisebbségben élő magyarság nyomorúságával, a rendszer-
váltás előtti két évtizedben pedig idejének, energiájának nagy részét feláldozva a 
kisebbségi magyarság önkéntes és egyszemélyes intézményeként működött.33 

A Kádár-rendszer közömbösségét látva 1973-ban, Bíztató című kötetében hitet 
tesz a „hazák fölötti haza”34 megteremtésének programja mellett. Meggyőződése, 
hogy a más-más „arcélű”, indulatú és sorsú magyarság nemcsak egy-egy „elszakadt 
láncszem”, hanem „nyereség”, hiszen összekötő kapoccsá válhat az anyaország és 
szomszédai között.” Ha egy erdélyi, egy vajdasági vagy egy kárpát-ukrajnai magyar 
[…] – vélekedik – bármivel gyarapítja is a romániai, a szovjetunióbeli, a jugoszláv 
szellemi életet, nem irigylem, sőt örömömre szolgál. Ezt fordítva is elvárom, ami-
vel a mienket gyarapítja, ne irigyeljék mások sem.”35 Csoóri azonban azt is tudja, 
hogy 1973-ban ez az idealizált jövő még igencsak távolinak tűnik, hiszen a magyar 
kisebbség nyelvi jogait folyamatosan megnyirbálják. Pedig szerinte az anyanyelv-
hez és a szülőföldhöz való jog elismerésének kategorikus imperatívusza semmiféle 
nemzeti, faji előjogot, vagy „térképátrajzolást” nem követel. Csoóri tehát az állam-
30 A szomorú helyzetet jól illusztrálja Kádár 1958. februári, erdélyi kijelentése: „[…] itt laknak magyar 

származásúak is”. Id. Szerencsés Károly: „A Kádár-korszak.” In: Pölöskei Ferenc–Gergely Jenő–
Izsák Lajos (szerk.): Magyarország története 1918–1990, Budapest, Korona, 1993, 267.

31 Romsics Ignác (szerk.): Magyar Történeti Szöveggyűjtemény 1914–1999. II. köt., Budapest, Osiris, 2000, 
223–227.

32 Csoóri a hatvanas évek közepétől számos – történelmi tárgyú, egyben példázat-jellegű – film for-
gatókönyvírója, 1968-tól a MAFILM dramaturgja. (A Tízezer nap például a kényszer-szövetkezete-
sítést, az Ítélet Dózsa korát, a Hószakadás a háború nélkülözéseit, a Nincs idő a húszas éveket jeleníti 
meg.) 1968-ban, a Dózsa-film helyszínkeresésekor ismerkedett meg behatóan az erdélyi magyarság 
helyzetével és az elnyomó román hatalom természetével is. 

33 Erről részletesen ld. Görömbei András: „Az elveszített hazák csikorognak. Csoóri Sándor a kisebbsé-
gi magyarságért ”, Új Forrás, 32. Évf., 2000/3. jamk.hu/ujforras/0003.htm (2016. január 16.)

34 Csoóri Sándor: Bíztató, Kaláka, 1973, 107. A Bíztató az Egyesült Államokban 1973-ban jelent meg 
először.

35 Uo., 107–108.
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nemzeti gondolkodást és a területi revíziót36 elvetve, a szellemi, kulturális összetar-
tozás hangsúlyozásával a nemzeti mellett a nemzetiségi kérdésben is a nagy előd, 
Németh László nyomdokain haladt.

A hatvanas évek legvégén, a hetvenes évek elején a Kádár-rendszer proletár in-
ternacionalizmusát, azaz a határon túli magyarsággal szembeni teljes közömbös-
ségét fokozatosan a kulturális kötelékek erősítése váltotta fel. A „fordulat” hátte-
rében a nemzeti szempontból elkötelezett értelmiség megnyerése, (így a rendszer 
tömegbázisának szélesítése), valamint Magyarország külföldi megítélésének javí-
tása állt. A kisebbségi magyarság kedvezőbb megítélése egyidejűleg hozzájárult 
a hazai nemzetiségek intézményrendszerének gyors fejlesztéséhez: a nemzetiségi 
középfokú iskolák száma az intézkedések hatására 1980-ra megháromszorozódott. 
A magyar példamutatás azonban szomszédainknál – Jugoszlávia kivételével – süket 
fülekre talált. 

Romániában például az 1972-ben elfogadott „nemzeti homogenizációs program” 
nyíltan hirdette, hogy a végső cél az etnikailag-nyelvileg homogén román nemzet-
állam létrehozása, ami a nemzetiségek, így a magyarság teljes asszimilálásával volt 
egyenlő. A magyar kisebbséget ért diszkriminációk mérséklése érdekében a magyar 
vezetés többször közbenjárt a román kormánynál, ám sikertelenül. Sőt, 1988-ban 
Bukarest olyan szisztematizálási tervvel rukkolt elő, amely az ország 13 ezer falujából 
7 ezernek a megsemmisítését, s lakói ipari központokba való telepítését tűzte ki célul.

A kedvező magyarországi fordulat a szlovákiai magyarság helyzetén sem köny-
nyített. Sőt, a „hosszúkás” járásokat sem szüntették meg, a nyelvi-kulturális asszimi-
lációt viszont minden eszközzel segítették: a magyarul tanuló diákok száma 1977-re 
100 ezerről (1960-as évek közepe) 70 ezerre csökkent. Tovább tetézte a feszültsége-
ket, hogy 1980-tól, Tito halála után az addig kiváltságos helyzetben lévő vajdasági 
magyarság helyzete is romlott, s Kárpátalján is ugyanez a tendencia érvényesült. 37

A környező államok és Magyarország viszonya mind feszültebbé vált, amit ter-
mészetesen Csoóri is érzékelt, s különösen a nyolcvanas évektől egyre erőteljeseb-
ben lépett fel a „szocialista internacionalizmussal”38, valamint a tehetetlen politikai 

36 Csoóri nem a területi revízió elvét, hanem annak gyakorlati megvalósíthatóságát vetette el. A trianoni 
diktátumhoz való viszonyát kezdetben, és azóta is „orvosolhatatlan lelkiállapot”-ként írja le, melyet 
a tudomásulvétel és az elfogadhatatlanság kettőssége jellemez. Csoóri Sándor: „Határsértés súlyos 
gondokkal” In Uő.: Szálla alá a poklokra. 

 dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000002678&secId=0000459853 (2016. január 
14.) Ld. még Görömbei (2000). jamk.hu/ujforras/0003.htm (2016. január 17.)

37 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, Budapest, Osiris, 1999, 514–516.
38 Véleményét e marxista dogmáról Csoóri – nem kevés iróniával fűszerezve – talán legfrappánsabban 

1981-ben, az Ismerős fogalmak háttere című írásában fogalmazta meg. „Sajnos, ha az államiság odatola-
kodik otrombán a nemzet szelleme elé, többnyire törvényszerűen bekövetkezik a romlás. […] valaha 
kultúrteremtő tájakon, Prága, Varsó, Buda vonzáskörében nem nemzetek, csupán csak államok vég-
zik kötelező tornagyakorlataikat. […] a múltjuk, vallásuk, európaiságuk, kínlódásaik alapján össze-
tartozó nemzetek most hazug viszonyban vannak egymással. Minden mozdulatukat az »államiság« 
mézesmázos mosolya kíséri”. Csoóri Sándor: „Ismerős fogalmak háttere”. In Uő. (1987): 339–340.
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vezetéssel szemben, egyre inkább vállára véve a kisebbségi magyarság helyzetének 
megoldatlan gondjait. Ezzel párhuzamosan a kisebbségi magyarság képviselői és 
széles tömegei egyre erőteljesebben támaszkodtak a gondjaikat felvállaló íróra: sze-
mélye „valóságos panaszirodává, egyszemélyes kisebbségvédő intézménnyé”39 vált.

Tevékenységének egyik legjelentősebb állomása az 1983 tavaszán, a csehszlová-
kiai magyarság ellenzéki vezetőjének, Duray Miklósnak a New Yorkban kiadott 
könyvéhez (Kutyaszorító) írott előszava. Írásában Csoóri kemény kritikával illeti a 
szocializmus „végiggondolatlan eszmerendszerét és gyakorlatát”, melyet leginkább 
felelősnek tart a kisebbségi sorsban élő magyarság egyre romló életkörülménye-
iért, otthontalanságáért, félelemérzetéért. Kimutatja, hogy az egypártrendszer a 
magántulajdon megszüntetésével, az egyházak ellehetetlenítésével, a túlzott ipar-
fejlesztéssel, s az ezzel összefüggő kényszer-telepítésekkel jobban sújtja a kisebb-
ségeket, mint az anyanemzetet. Ugyanebben az előszóban a szerző a „szocialista 
internacionalizmust is bírálja, hiszen Magyarország és szomszédai kapcsolatát a 
hőn áhított szocialista testvériség helyett „a szocializmus vívósisakja alatt a Trianon 
utáni kisantantos összepillantások cinkossága”40 jellemzi. A be nem avatkozásért 
azonban nemcsak a szocialista tábor, hanem az Egyesült Államok izolacionizmusa, 
valamint „jóhiszemű dilettantizmusa” 41 is felelőssé tehető.

Csoóri előszavára mind ellenzéki, mind hivatalos körökben felfigyeltek. Kenedi 
János, a népi és az ún. urbánus ellenzéki csoportosulások közeledésének egyik híve 
egyenesen úgy fogalmazott, hogy az előszó megírása „alighanem a legjelentősebb 
írói cselekedet 1948-óta a nemzeti kisebbségeink védelmére felszólító hazai szavak 
közül”42. Az MSZMP KB 1983. június 13-án kelt határozata – nem meglepően – 
Kenediével merőben ellentétes következtetésre jutott. Megállapította, hogy az elő-
szó tézisei „szocializmusellenes, nacionalista indulatok felszítására” is alkalmasak, 
valamint „külpolitikai érdekeinket”43 is sértik, ezért Csoórit hallgatásra ítélték.44  
A szigorú ítélet hátterében többek között a népi mozgalom nagy öregjének, „a min-

39 Görömbei (2000). jamk.hu/ujforras/0003.htm (2016. január 16.)
40 Csoóri Sándor: „Kapaszkodás a megmaradásért”. In: Duray Miklós: Kutyaszorító, New York, 1983, 

12.
41 „A be nem avatkozás »szent elvének« a jóváhagyásában mindkét Európán kívüli nagyhatalmat ko-

moly felelősség terheli: Amerikát és a Szovjetuniót egyaránt. Az elsőt a jóhiszemű dilettantizmusa, a 
másodikat a harsány és igézetes, de hamisításon nyugvó internacionalizmusa miatt.” Uo. 13.

42 Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék. 1968–1988, Dokumentumok, Budapest, T-Twins Ki-
adó, 1995, 261.

43 Uo., 200.
44 Hajdú János Aczél György ihlette cikkében fejtette ki bírálatát: „Csoóri Sándor – azt hiszem – túl-

ságosan messzire jutott az önszuggesztió révén sámán-vátesz szerepének kidolgozásában, semhogy 
reálisan tudná érzé kelni megnövekedett – szerencsére megnövekedett – képességünket nemzeti 
érdekeink racionális és fegyelmezett érvényesítésére.” Hajdú János: „Utószó egy előszóhoz”, Élet és 
Irodalom, 27. évf., 1983/09/16. Csoóri nyilvánosan nem reagálhatott a bíráló cikkre, ahogyan az általa 
írt előszót is elzárták a nyilvánosság elől, írói-morális presztízse közben azonban egyre nőtt. (1984-
ben Bibó István-díjat kapott.) További adalék, hogy Hajdú cikkét a hatóságok Duray Miklós elfogása-
kor bizonyítékként használták.
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denkori magyar irodalom legnagyobb szabású taktikusának”45, Illyésnek az 1983-as 
halála állt, amely véget vetett a népiek hatalommal szembeni viszonylagos védett-
ségének. 

1985. júniusában, két évvel az indulatokat kavaró Csoóri-írás megjelenése, és 
néhány hónappal Gorbacsov hatalomra jutása után, a nemzetiségi kérdés megvita-
tására különböző ellenzéki körök közös konferenciát szerveztek Monoron. Az El-
temetetlen gondok a Dunatájon című előadásából nyilvánvalóvá válik, hogy 1985-ben 
Csoóri az előszóhoz képest borúlátóbban ítélte meg Magyarország és szomszédai 
viszonyát. A dualizmustól a jelenéig tartó folyamat – esetenként meglehetősen 
hézagos ismereteken alapuló – elemzése után előadásában arra a következtetésre 
jutott, hogy a régió évszázados, kezeletlen nemzetiségi konfliktusai olyannyira el-
mérgesedtek, hogy például a magyar-szlovák, valamint a magyar-román történelmi 
ellentét „pszichotikus gyűlöletté” fajult, a kisebbségi magyarság pedig folyama-
tos, s egyre fokozódó jogfosztás áldozata. A Kádár-rezsim azonban – a szocialis-
ta testvériség fenntartására hivatkozva – nem lépett fel a magyarság védelmében.  
E tapintatos politika tehát megbukott, s Csoóri megoldásként a közép-kelet-euró-
pai nemzetiségi feszültségek nyilvánosságra hozását, a kisebbségi sorsú magyarság 
hathatós támogatását, a vezetőikkel való erkölcsi szolidaritás kinyilvánítását, vala-
mint a magyar-román barátsági szerződés ideiglenes felfüggesztését javasolta.46

A hatalom pozícióinak gyengülését mutatja, hogy a konferencián elhangzott 
bírálatoknak – annak ellenére, hogy azokról a belső elhárítás pontos információk-
kal rendelkezett – nem lett az előszóhoz hasonló következménye. Kádárnak, az 
MSZMP PB 1985. szeptember 9-ei ülésén elhangzott – már-már kedveskedő – sza-
vai is a gyengülésről tanúskodnak: „Én Csoóri Sándort nem tartom kifejezetten 
ellenségnek vagy imperialista ügynöknek. Politikailag felelőtlen nacionalista iWú 
titán, ő is valakinek az utódja akar lenni […].”47

A monori találkozót követően, a válság súlyosságának és a hatalom tehetetlensé-
gének konstatálása után az ellenzék népi-nemzeti szárnya nem dolgozott ki cselek-
vési programot, hanem – mihelyst lehetővé vált – a legális szervezkedés útjára lé-
pett. Szervezetük, a Magyar Demokrata Fórum 1987 szeptemberében alakult meg 
Lakitelken, Lezsák Sándor kertjében. Célja a haladó erők összefogásával megtalálni 
a kivezető utat „a magyarság történelmének egyik súlyos válságából.”48

Az egypártrendszer nemzetiségpolitikája másik kegyelemdöfését éppen a ba-
ráti szocialista Romániától kapta. 1988 augusztusában Grósz Károly pártfőtitkár 
– Gorbacsov kérésének eleget téve – a mélyponton lévő magyar-román kapcsolatok 
javítása érdekében Aradon találkozott Ceausescuval. A megbeszélés azonban ku-

45 Csoóri Sándor: „Illyés Gyula köszöntése”. In Uő. (1987): 145.
46 Uő.: „Eltemetetlen gondok a Dunatájon”. In: Monori tanácskozás. 1985. június 14–16., sokszorosított 

szamizdat kiadvány, Budapest, 1985, 33. vö. Csizmadia: i. m., 261. 
47 Csizmadia: i. m., 302.
48 Agócs Sándor – Medvigy Endre (szerk.): Lakitelek 1987. A magyarság esélyei, Budapest–Lakitelek, 

1991, 177. Csoóri, az MDF egyik alapító tagja, külföldi útja (USA) miatt nem vett részt a találkozón.
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darcba fulladt, mivel a kondukátortól egyetlen engedményt sem sikerült kicsikarni, 
miközben ő a találkozót megrendült legitimációjának helyreállítására is felhasznál-
hatta. A megbeszélés így a magyar nemzeti érdekek feladásának jelképévé vált. 

Csoóri, megrökönyödésének hangot adva egy 1989-es cikkében Grószt (Kádár-
ral együtt) „Ceausescu két aranyérmes skalpjának”49 nevezte. A szocialista nemze-
tiségpolitikai gyakorlatról azonban mégsem ő, hanem az erdélyi falurombolás el-
len 1988. június 27-én tiltakozó több tízezres tömeg mondta ki a legelmarasztalóbb 
ítéletet.

Nemzet, kisebbségvédelem és demokrácia (1989–),  
eltávolodás a „múzsa szoknyájától.”50

A rendszerváltozás és az azt követő évek Csoóri Sándor számára az addig ellen-
zékben képviselt nemzetiségpolitikai nézetei rendszerezésének, újrafogalmazásá-
nak, s nem utolsó sorban megmérettetésének az időszaka volt. Úgy vélte, hogy a 
nagy elődökkel szemben neki megadatott az új léthelyzet: a magyarság évszázados 
függések után végre „felügyelet […] nélkül irányíthatta sorsát.”51 1989–1991 között 
nem írt egyetlenegy verset vagy verstöredéket sem. Úgy vélte, hogy e „kegyelmi 
idő” legfontosabb feladata a „cserepeire hullott” magyar nemzet egységének meg-
teremtése, amelyet a nemzeti kérdések „már-már mélylélektani tisztázásával”52, va-
lamint a történelemből örökségként hordozott traumák, aggodalmak kezelésével 
vélt megvalósíthatónak.

1989-ben írott, jellemző című tanulmányában („Mi a magyar ma?”) Három 
gyógyítandó területet különített el. Az első a „magyar alkat” történelemhez való 
fatalista-pesszimista hozzáállása, amely Csoóri szerint abból az „ösztöneinkbe írt 
tapasztalatból” fakad, hogy a magyarság Mohács óta „lét és nemlét közt imbolyog”, 
azaz, a rövid felemelkedést szükségszerűen a hanyatlás, az értékvesztés kora váltja 
fel. A második aggodalmat kiváltó tényező a demográfiai mutatók vészjósló előre-
jelzései, melyek alapján ijesztő mértékű népességfogyás és súlyos népbetegségek 
tizedelik a magyarságot. A harmadik problémaként a kisebbségi sorsban élő ma-
gyarság jogfosztottságát említi. Értük nem indíthatunk háborút – vélekedik – de 
egy megreformált, belső feszültségektől, ellenségeskedésektől, aggodalmaitól meg-

49 Csoóri (1989): 50. A román nemzetiségpolitikáról Csoóri 1989 nyarán a következőképpen nyilatko-
zott: „Az egész világ nyilvánossága előtt ki kellett volna jelentenünk: a háborút elvesztettük, s több 
ízben megbűnhődtünk érte, míg Románia a békét veszítette el gyalázatos módon, amiért felelnie kell. 
A békeidőben elkövetett gaztettek talán még a háborús bűnöket is túlszárnyalják.” ”Apprehensive 
Patriotism. A Conversation with Sándor Csoóri”, $e New Hungarian Quarterly, Vol. XXX., No. 114., 
Summer 1989, 129.

50 Uő.: „A világ érzéki metaforája”. In Uő. (1987): 377.
51 Uő.: „Akaraterő és utópia”. Magyarság és Európa, Nemzetpolitikai Szemle, Budapest, Euro-Hungaria 

Alapítvány, 1992, 120.
52 Uo., 124.
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szabadított magyarság „nemcsak a Kárpát-medencében, hanem egész Európában 
beláthatatlan hatású lehet.”53

A magyarság egységét elősegítendő, 1991-ben Csoóri elnökletével megalakult a 
Magyarok Világszövetsége, majd egy évre rá – 54 év kényszerszünet után –, 1992 
augusztusában sor került a magyarság harmadik világtalálkozójára. Nyitóbeszédé-
ben az elnök hangsúlyozta, hogy a Világszövetség célja olyan – pártoktól függet-
len – erővé válni, amely minden, magát magyarnak valló ember megszólításával 
sikerrel vállalkozhat a magyarság gondjainak kezelésére. Sőt, még azt is bebizo-
nyíthatja, hogy e nép nemcsak a széthúzás, hanem az „összefogás nagymestere” is 
lehet. Mindez azonban – vélekedett Csoóri – csak egy új nemzeteszmény, a „moza-
iknemzet” keretein belül lehetséges, amely az államjogilag külön élő nemzetrészek 
– az erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai, a délvidéki, valamint a nyugati magyarok 
– kulturális és lelki együvé tartozását jelenti. A „mozaiknemzet”-koncepció tehát 
Csoóri korábbi nemzetképének újabb, tartalmilag lényegében változatlan megfo-
galmazása volt.

Az elvi útmutatás mellett a nyitóbeszéd konkrétumokat is tartalmazott a kisebb-
ségi magyarság jövőjére nézve. Csoóri szerint ugyanis a nemzetrészek közötti lelki 
és kulturális kapcsolat fennmaradását a jövőben csak bizonyos fokú – területi, köz-
igazgatási és személyi – autonómiák garantálhatják.54 Záróbeszédében pedig már 
úgy fogalmazott, hogy a Kelet-Közép-Európai térség, így a magyarság jövőjének, 
valamint a háború elkerülésének egyedüli záloga az önrendelkezés biztosítása.55 

Csoóri 1992 folyamán, a Nemzetpolitikai Szemle hasábjain újra visszatért a 
„mozaiknemzet”-elmélethez. Írásából az derül ki, hogy elvileg nem ellenezné 
Észak-Erdély, a Felvidék, Kárpátalja, valamint a délvidék magyar többségű terüle-
teinek visszacsatolását, azaz Trianon etnikai revízióját, azonban ennek – ütőképes 
magyar hadsereg és nagyhatalmi támogatás hiányában – nincs realitása. Marad te-
hát a „belső mozgósítás”, az új nemzeteszme, amely „érvényes életkeretet” bizto-
síthat a magyarságnak különböző fokú autonómiák, sőt „kisebbségi parlamentek” 
keretein belül. Az írás záró soraiból nyilvánvalóvá válik, hogy ezen elképzeléseket 
1992-ben maga a szerző is utópikusnak tartotta, bár megjegyezte, hogy „aki első 
lépésre nem tudja magának elképzelni ezt az utópiát, az a valóságon se tud még egy 
árnyalatnyit sem változtatni.”56

53 Csoóri Sándor (1989): 52.
54 „Ötvennégy év után: magyarok világtalálkozója, Magyar Nemzet, 55. évf., 1992/8/21, 4.
55 “Interjú Csoóri Sándorral”, Magyar Nemzet, 55. évf., 1992/8/24. 4. Csoóri beszédeiben sem az au-

tonómiáról, sem az önrendelkezésről mondottakat nem pontosította, annak ellenére, hogy már 1989-
ben egy beszélgetésben a következőket mondta: „A Hősök terén tüntető tömegeknek nemcsak jel-
szavakra, hanem pontosan kidolgozott elképzelésekre is szükségük van.” „Apprehensive Patriotism.  
A Conversation with Sándor Csoóri”, i. m., 133.

56 Csoóri Sándor (1992): 126–127.



IX. évf. $%&'/&. Beretzky Ágnes: Nemzet, nemzeti kisebbség és állam viszonya Csoóri Sándor…

53

IX. évf. $%&'/&.

Nemzet és demokrácia 

Az idegenbe szakadt nemzetrészek életkörülményeinek és az anyaországgal való 
kapcsolatának javítása mellett egy új gondolatív is diagnosztizálható Csoóri írása-
iban a 90-es évek elején. A népi-nemzeti és a liberális ellenzék 1989 előtti megosz-
tottsága „belső baj”57-ként él tovább, a nemzet pedig már nem az állam, hanem a 
demokrácia fogalmával kerül mindinkább szembe. 

Erre Csoóri már a világtalálkozón58 elhangzott beszédeiben is tesz utalásokat, 
majd az Akaraterő és utópia című cikkében részletesebben ki is fejti, hogy a nem-
zetépítés programja és a demokrácia kiteljesítése nem mindig mutat egy irányba. 
1989-től szerinte a rendszerváltás egy szűk politizáló értelmiségi réteg belügye ma-
radt, ezért nem hatotta át az egész nemzetet. A demokrácia elérése lett a legfőbb 
cél, az értelmiség pedig előbb kezdett hozzá a megosztottsághoz, a pártok közötti 
politizáláshoz ahelyett, hogy a nemzet létkérdéseire választ keresett volna. Csoóri 
úgy vélte, hogy a rendszerváltás után a magyarság messze alatta marad(t) lehetsé-
ges szellemi-erkölcsi színvonalának.59 Sokkal nagyobb változás történt, mint amit 
korábban remélni lehetett, de sokkal kevesebb annál, amit 1989-ben szinte biztosra 
lehetett venni – vélekedett.

A visszalépés oka, hogy egyes értelmiségiek, „kis puskás senkik” megtámadták a 
nemzeti problémákat felvetőket, s elődeik, Németh László és Illyés nemzetiségpo-
litikai gondolatait.60 Az egy évvel későbbi számvetésében Csoóri még a fentieknél 
is kedvezőtlenebb képet fest a magyar politikai közéletről: „A mi demokráciánk 
inkább megoszt, mint egyesít.” – vallja. Az országban szellemi belháború folyik, és 
„még soha ennyi gyűlölet, rosszkedv, idegenség nem farsangolt Magyarországon, 
mint manapság.”61

57 Interjú Csoóri Sándorral”, Magyar Nemzet, 55. évf., 1992/8/24, 4.
58 Célja a Magyarok Világszövetségének egy eleven, nemzetet összefogó szervezetté kovácsolása volt, 

melynek 1991-ben közfelkiáltással az elnökévé választották. Ötvennégy éves kihagyás után, nyolc 
hónap múlva megrendezték a Magyarok Harmadik Világtalálkozóját, amelynek komoly szerepe volt 
abban, hogy a Kárpát-medence magyarsága közelebb került egymáshoz. (A Duna Televíziót is ekkor 
hozták létre.) A kilencvenes évek közepére azonban már idegőrlő feladattá vált az elnöki megbízatás, 
Csoóri mind nehezebben kezelte a „kisszerű, önző pártosodást, szétesést, hatalmi harcokat”. Csoó-
ri Sándor: „Vallomás a Világszövetségről”. In Uő.: Szálla alá poklokra, Miskolc, Felsőmagyarország 
Kiadó, 1997, 85.

59 Csoóri Sándor: „Hajnali órák”. Uo., 165. 
60 Csoóri Sándor: „Hajnali órák”. In Uő. (1997): 122. 
61 „Pokolviselt ember vagyok”. Interjú Csoóri Sándorral. Magyar Nemzet, 56. évf, 1993/12/31, 7.  

A kedvezőtlen kép hátterében Csoóri Nappali Hold című esszésorozata által elindított értelmiségi 
szópárbaj állt, melynek kiváltó oka a szerző azon vélekedése, mely szerint „fordított asszimilációs 
törekvések mutatkoznak az országban: a szabadelvű magyar zsidóság kívánja stílusában és gondola-
tilag »asszimilálni« a magyarságot. Ehhez olyan parlamenti dobbantót ácsolhatott magának, ami-
lyet még nem ácsolhatott soha”. Csoóri Sándor: Nappali Hold, Budapest, Püski, 1991, 255. A jelen 
írás kereteit túlnövő vitát, melyet Csoóri így kommentált: „nyilvánosan megköveztek. Száznyol-
cvannál több írásban támadtak rám” (Uo., 6.) lásd részletesen Márkus Béla: „Egy cikk, egy ország, 
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Csoóri személyes sorsa jól érzékelteti e szellemi belháború elfajulását. A rá zú-
duló támadás-sorozat azonban nemcsak személyének, hanem az általa képviselt 
stílusnak, hagyománynak, népi kultúrának, a világszövetség eszméjének és nem 
utolsó sorban esztétikája és eszmerendszere ellentmondásosságainak is szólt. Nem-
zetiségpolitikai írásai kivétel nélkül a széppróza és az értekező próza beszédmód-
jának, nézőpontjának ambivalenciájából születtek: metaforikus prózavers nem-
zetbölcselkedéssel, direkt politikai polémia egyes szám első személyű vallomásos 
szubjektivizmussal keveredett.62 A prózaíró Csoóri tehát, bár széles ismeretanyag-
gal dolgozott, megérzéseit is beépítette írásaiba, így könnyedén elrugaszkodott a 
történeti tényszerűségtől a „félsejtéseken alapuló” mitologizálások és az ideologi-
kus látomások felé. 

A „nyelvre és sorsközösségre” épülő, történeti megközelítésen alapuló nemzet-
fogalma ugyancsak kritikát ébresztett sokakban, hiszen központi eleme éppen az 
„1526 óta szétszóratott nemzet” toposza, azaz tulajdonképpen a sorsközösség hi-
ánya. 

Végül ellentmondás figyelhető meg a lírikusi és a politikusi szerepek között is. 
„Az utolsó két évszázadban Magyarországon nem pattant ki olyan politikai gon-
dolat, amely előzőleg ne jelent volna meg az irodalomban”63 – hangoztatta Csoóri. 
Az irodalom felsőbbrendűségébe vetett hite ellenére 1988-tól, mint az MDF alapító 
tagja, részt vett a napi politikában, ami szükségszerűen csorbította lírája erejét és 
a lírikus erkölcsi autonómiáját, sőt a „nemzeti” tartalom kisajátításhoz is vezethe-
tett.64 Ezt látva döntött ő maga is 1993-ban visszavonulása, a direkt politikusi státus 
elutasítása mellett. 

A magyar nemzet sorskérdései azonban változatlanul összefonódtak személyes/
lírikusi sorskérdéseivel. Ezért idézhette Csoóri Márai Sándort a negyedik világta-
lálkozót65 megnyitó beszédében: „A nemzet sem eszményi vállalkozás. De nemzet 
nélkül nincs értelme az egyéni életnek.”66

egy álom”. In: Görömbei András (szerk.): Tanulmányok Csoóri Sándorról, Debrecen, 1999, 189–211.  
Az antiszemitának minősített cikk miatt több írótársa szembefordult Csoórival, a Magyar Írószövet-
ség pedig, ahol elnökségi és választmányi tag is volt, nyilvánosan elhatárolódott tőle.

 Csoóri keserű csalódása a demokráciában később sem enyhült: „A szólásszabadság – vallja 2005-
ben – az én számomra Magyarországon a kábítószerek legravaszabb formája. Megnyugtatja lelkiis-
meretünket, és nagy teret nyit a Semmi előtt. Az igazság az, hogy a Kádár-rendszerben minden cen-
zúra ellenére lélekben sokkal szabadabb író, sokkal szabadabb ellenzéki író voltam, mint amennyire 
szabadnak éreztem magam tizenöt év óta a demokráciában.” Csoóri Sándor. „A magyar nemzetről 
és az irodalomról”, Magyar Nemzet, 2005/12/24.

62 Radnóti Sándor: „Etnosz és démosz”, Holmi, 4. Évf., 1992/6, 868–869.
63 Csoóri Sándor: „Ha így kopárodik…”. In Uő. (1987): 282.
64 „Bizonyos politikai tényezők monopolisztikus igénnyel önkényesen vélték-vélik megszabhatni, ki s 

mi a magyar, ki s mi a nemzeti. […] Aki nem osztja a ti véleményeteket, az már nem is lehet igazi mag-
yar, nemzeti és hazafi.” Népszabadság, 37. évf., 1992/7, 25; 22.

65 Csoóri 2000-ig a MV elnöke maradt.
66 Csoóri Sándor: „A negyedik világtalálkozó megnyitója”. In Uő. (1997): 94.
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A szellemi rendszerváltozás vezéralakja hosszan tartó, súlyos betegség után 
2016. szeptember 12-én hunyt el.

Abstract

$e Role of Nation, State, and Hungarians as Minorities in Sándor Csoóri’s Essays

Sándor Csoóri passed away at the age of eighty-six as one of the finest Hungarian poets of 
his generation, having inspired the 1956 Revolution and the Hungarian national awakening 
from the late sixties onwards.  A'er the fall of communism, he also played a pivotal role in the 
establishment of the worldwide Hungarian television broadcaster, Duna Televízió, and Hitel, 
the first autonomous Hungarian literary journal. $e present essay aims to focus more on his 
highly inspirational prose, essays and articles which elaborated on the definition and the role of 
the ’nation’, always in contrast with the reality of socialist internationalism represented by the 
state. Csoóri was also among the first to dare to voice his concerns and initiate a debate about 
the future of the highly-neglected Hungarian minorities abroad, as well as to sharply criticise 
post-1990 Hungary for the shortcomings of its democracy, the lack of national consensus and a 
common denominator in history. 


