
KIRÁLY ISTVÁNNAL

A hazafiság mint történelmi-társadalmi kate
gória kérdésével Király István már régebbi
írásaiban is foglalkozott egy-egy írói életmű,

történeti korszak tárgyalása kapcsán, vagy,
épp a népi írók vitájában. E témakörben rend
szerezett gondolatait azonban csak 1973-ban a
Kortársban adta közre Hazafiság és interna
cionalizmus címmel. Tanulmányában elutasí
totta a személyi kultusz időszakának és a ké
sőbb is jelentkező "balos" történelemszemlé
letnek a szabadságharcos patriotizmusban, s
annak hagyományaiban is veszélyt sejtő felfo
gását, és elvetette a nemzeti érdeket mindenek
fölébe helyező nacionalista, valamint a bur
zsoá szupranacionalizmusori - kozmopolitiz
muson - alapuló törekvéseket egyaránt. be
természetesen nem maradt meg a tagadás
szintjén; a magyar szabadságharcos patriotiz
mus hagyományainak marxista elemzésén ke
resztűl meghatározta a korszerű, szocialista
hazafiság fogalmát. Ennek több összetevője

van. "Elválaszthatatlanul hozzátartozik egy
részt a nemzetköziség, a történelmi látás, a
messzire tekintés. A tudása annak, hogy az
emberiség eddig legnagyobb históriai vállalko
zásának, a kommunista társadalom megte
remtésének vagyunk részesei, a szocializmust
építő népek sorába tartozunksbele, s egybeesik
így nemzetünk ügye s az emberiségé. .. De
ezek mellett az elsődlegesen az értelemhez szó
ló érvek, összetevők.mellett van ennek a nem
zettudatnak egy mélyen ható, érzelmi jellegű

komponense is: az itt és most parancsa: a kö
tődés, vonzódás a nékünk kiszabott cselekvési
térhez, adott valósághoz, adott emberekhez.
A forradalmi közelre tekintés: a hétköznapok
humanizmusa. "

A tanulmány megírása óta csaknem tíz esz
tendő telt el. Változtak gazdasági-társadalmi
viszonyaink; a történettudományi kutatások
új és új eredményeket tártak fel, ugyanakkor
szembe kellett néznünk az iskolai történelem
oktatásnak e téren tapasztalható hiányossága
ival, az ifjúság egy részének nemzeti nihilizmu
sával : s ki kellett terjeszteni figyelmünket a
környező országokban, illetve a diaszpórában
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élő magyarok sorsára, művelődési helyzetére,
szervesen bevonva őket a magyarság mint
nyelvi, etnikai, kulturális egység fogalmába.
Egészséges nemzettudat nem létezhet a közel
múlt eseményeinek reális ismerete nélkül. Az

.utóbbi években az irodalom, s egyre inkább a
filmművészet is igyekszik a második világhá-
borút megelőző és követő időszak, valamint
az ötvenes évek históriáját górcső alá venni, s
ennek köszönhetően - ha még nem teljes mér
tékben is - tisztá bba n látjuk az említett ellent
mondásoskorszakok belső viszonyait, össze
függésüket a mával.

- Maradjunk az ötvenes éveknél, hiszen Ha
zafiság és internacionalizmus cimű tanulmá
nyábanjavarészt ön is az akkori idők dogmati
kus nemzetszemléletével foglalkozik. Az utóbbi
esztendőkben kétségkívül előrelendült a szemé
lyi kultusszal foglalkozó tudományos és művé

szi kutató-alkotó munka. De a művek ismereté
benfölmerül a kérdés: van-e elegendő távlatunk
és higgadtságunk az áttekintésre és a kellő kö
vetkeztetések levonására. a szélsőséges nézetek
- a teljes negáció, illetve az illuzionisztikus érté
kelés - mai hatásának felmérésére. Bacsó Péter
két filmje, A tanú és a Tegnapelőtt - bármilyen
közönségsikerük van is - azt bizonyítják. hogy
ez a távlatunk még nincs meg. azaz a távlat elő

nyeit nem tudjuk igazán kihasználni. Pedig a
közönség érdeklődése arra utal, hogy az embe
rekben megvan az igény a szembenézésre az öt
venes évek polttikájával.

- Az én értékelésem eltér attól, amit a kor
szakot ábrázoló filmek általában mutatnak.
A Tegnapelőtt-nek kitünő az első része, amely
1949-ig követi nyomon az eseményeket, de
második felében véleményem szerint már nem
ragadja meg-jól az akkori valóságot. Egysze
rűsít. Hiányzik a filmből az az ellentmondás,
hogy az ország nemcsak süllyedőben, hanem
.., bármilyen furcsának is tűnjék .- egyúttal, sőt
elsősorban emelkedőben volt. Amig nem sike
rül az ötvenes évek elejét mint árnyalt. sokszí
nű folyamatot bemutatni, amíg csupán a tragi
kus oldalat emeljük ki s a "sötét középkor"
jelzőit aggat juk rá, addig ne várjunk valóság
hű képet sem a filmektől. sem az irodalomtól.
Ahogya középkor látszólag statikus vilf.ígá
ban rengeteg előrevivő erő hatott, úgy a sze-



mélyi kultusz időszaka is szocialista kor volt,
ekkor is tanúi lehettünk nem is jelentéktelen
fejlődésnek. Hadd idézzem erről Németh
Lászlót, akinek elfogulatlanságához nem fér.
het kétség. A nemzet iránti fel~lősségétzete'őt
arra késztette, hogy amikor elkezdődött.a.kul

tusz éveinek egyoldalú, torz birálala. cikket írJ
a vívmányokra nem. néző .elfogult8~g : d!~n..
Mert és tudott objektív lenni, sokak szubjekti
vizmusával szemben. Én az ötvenes évek. ele- .
jén írtam meg Mikszáth-kőnyvemet, 1950-ben
kerültem ki az irodalmí életből, volt időm dol
gozni, 1951-52-ben készültem el a tanulmány
nyal, amelyben érzésem szerint benne van
azoknak az éveknek mind az árnyoldala, mind
pedig az, amit értéknek éreztem. Büszke va
gyok rá, hogya könyvben egyszer sem fordul
elő Rákosi vagy Sztálin neve, holott ez akkor
szinte bevett sablonnak számított. Az egész
monográfia Mikszáth utolsó mondatára épül:
Én csak a hazámat szerettem . . . Ezzel indítot-

.tam és ezzel zártam a könyvet. Aki akkoriban'
igazán'szerette hazáját, annak észre kellett
vennie, hogya szocializmussal- hibái ellenére
- emelkedett az ország. Létrejött egy új arcú
értelmiség, eltünt a hárommillió koldus, kisza
kadtunk a hagyományos kelet-európai elma
rtdottságból, megszűnt a rikító, bántó egyen
lot1enség s az osztályok közti kasztszerü vá
laszfal, óriási mértékben megnőtt a tömegek
kulturális színvonala, tanulni kezdett szinte az
egész ország. Persze a süllyedést is látni kellett,
így a parasztság helyzetének romlását, az er
kőlcsi értékek elbizonytalanodását, a hamis
pátoszt, a holnapra minden szebb lesz önálta
tó i1lúzióját, és így tovább. Ezt részben láttam
is. A törvénytelenségekről hallottam, a polgári
sajtó sokat írt róla, de bevallom, nem hit
tem ... A messianisztikus pátoszra Esterházy
Péter Termelési regény-ében figyeltem föl, ez
zel ő valóban rátapintott a kor szellemének
egyik lényegi jegyére. A valóság fölött elhúzott
egy vak, gyermeki hit.

_ - 1952-53 táján már sokan rádöbbentek a
személyi uralom politikájának torzulásaira.
Volt, akit a felismerés kétségbe ejtett, volt, akit
épp ez inspirált a munkára. Ön hogyan reagált.
amikor előszörnyílt mádjafelmérni a mélyből a
felszínre bukó ellentmondásokat?

- 1953 januárjáig semmiféle funkcióm nem
volt, akkor lettem újra a Csillag szerkesztője.

Mindmáig büszke vagyok rá, hogy rögtön az
addig elhallgattatott irók- megszólaltatásával

kezdtem szerkesztői munkám. Németh
Lászlo, Tamási Áron,Szabó Lőrinc, Weöres

. Sándor, Pilinszky János neve hosszú évek után
azáltalam szerkesztett folyóirat hasábjain je
lent meg újra. 53-ban, az ismert júniusi hatá
rózáttal indult.meg a kibontakozás, de egyút
.tatldalakult egyfajta kettős hatalom is, amely
ben 'Nagy.Imre kivánta képviselni a reform
s~e!lemet, .Rákosi pedig kitartott visszahúzó,
szektás politikája mellett. Nagy Imrét akkori
ban ismertem meg. Jóindulatú ember benyo
mását tette rám. Sok olyasmit mondott ki,
aminek szükséges és fontos volt a megfogal
mazása.

Politikai érettségét azonban nem tartottam
nagyra; nem tudott felnőni a reá rakódott s
vállalt szerepekhez. Súlyos tragédiák okozója
lett ezzel. ..

A feltárt hibákra való reagálás eleinte nem,
de később már pusztán attól függött, hogy az
eldurvuló s mindjobban éleződő frakcióhar
cokban kit melyik oldalra állított döntése.
1954 tavaszán Darvas Józseffel, Horváth Már
tonnal, Méray Tiborral, Aczél Tamással
együtt részt vettem egy politikai bizottsági ülé
sen, amelyen a testület első ·ízben nézett szem
be - legalábbis irodalmi téren - a történt dol
gokkal: a dogmatizmussal, a voluntarizmus
sal. A törvénytelenségekről akkor még nem
tudtunk. Ott éreztem először Nagy Imre és
Rákosi ellentétét. Az anyagot mi készítettük
elő, Darvas, Horváth és én; a szabadság és fe
lelősség kettősségét helyeztük a gyújtópontba,
a kettő egységét hangsúlyoztuk. Kiemeltük,
hogy korábban túl kötött, irányított volt az
irodalmi élet s ezen váltoitatni kell, gondolat
menetünk tehát a reformmozgás irányába mu
tatott. Így érdekes, hogy emellett, az én hozzá
szólásom mellett érvelt többek közt Nagy Im
re, míg Méray és Aczél felszólalására Rákosi
hivatkozott ... 1954 nyarán kezdődött a tör- \

. vénytelen ül elítéltek szabadon bocsátása. Ez
év nyarán, ha jól emlékszem, szeptemberben
volt egy központi vezetőségi ülés, amely Rá
kosi ellen foglalt állást. Akkor történt a fordu
lat: ha valaki egyszer átnézi a korabeli sajtót s
meg akarja érteni, hogy Méray és Aczél miért
és mikor változtatott: ekkor változtatott.
Amikor úgy nézett ki, hogy Rákosi végérvé
nyesen megbukott, és úgy nézett ki, hogy a
holnap embere: Nagy Imre. Jól tudjuk, Méray
és Aczél azóta hol és mit képviselnek ... Volt,
aki megszenvedte a változást. Egy tragikus
sorsot említenék erre, a Gimes Miklósét. Gon-
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dolkodó ernber volt, önmagával vivódva,
gyötrődve jutott d - doktriner, absztrakt gon
dolkodói hajlarnainak megfelelően - az egyik
végletből a másikba. Elvontsága. életidcgensé..
ge kilenditette az érintő irányába, szubjektiv
becsületessége azonban nem kérdőjelezhető

meg. De az ilyen gyötrődő, tragikus sorsok
mctlett nagy számban voltak puszta vitorla
igazitók, akik csak az uralkodó szélirányra
figyeltek, s vitorlát fordítva ugyanolyan han
goskodók lettek, mint előzőleg más oldalon
voltak. A magam részéről azzal az emberrel.
aki legközelebb állt akkor hozzám, Darvas Jó
zseffel együtt megriadtam ezektől a gyors púl.
fordulásoktól s a velük együtt járó (Darvas
akkori szavát idézve) heves túllicitálásoktól.
Szembefordultam az 1954 őszi, valós eredmé
nyeket is könnyen lesöprő, kritikai-őnkritikai

hullámmal. A frakcióhareban így kerültem a
másik oldalra. Ma már nyilvánvaló, hogy té
vesztett volt ez az állásfoglalás is épp úgy,
mint ennek az ellenkezője. De a kor s a saját
felkészületlenségünk nem kínált akkor más al
ternatívát. A kiélezett frakcióharc megnehezí
tette, szinte lehetetlenné tette a reális, helyes
állásfoglalást. Vitt annak öntőrvényű, tevesz
tctt logikája.
. S eddig csak a párttagokról beszéltem, dc
nem feledkezhetünk meg az úgynevezett úti
társakról sem, akik sokszor példaszerű hig
gadtsággal reagáltak a fordulatokra. Például
Veres Péter. Neki is voltak fenntartásai,de
nem voltak: szélsőségbe csapó mozdulatai.
Vagy Csoóri Sándor. Vele az ötvenes években
ismerkedtem meg, amikor szerkeszteni kezd
tem a Csillagot, s többek közt az ö versei hoz
tak elsők közt hírt arról, mi van falun, mi a
helyzet a parasztsággal. Mindkeuen gondol
kodó emberek voltak, becsületesen, belülről

élték át a válságokat. Csoóri és köztem mind
máig ez az összekötő szál: tudom, hogy fele
lősséget ércz a népért, benne tovább él az a
nyilt nemzettudat, amit én a legértékesebb ha
gyománynak tartok. A népi írók nézeteiben
vannak szélsőségek, téves gondolatok, de er
kölcsi elkötelezettségük egy felkészületlen, cl
maradott nép mellett - ez az emberiségben
gondolkodás századában is érték marad. Ezért
érzem magam szövetségesnck - túl rninden vi
tán - Csoórival, Németh Lászlóval és minden
kivel, akiben ott érzem a nemzet sorsa iránti "
felelősséget.

- A szcmélvi kultus: torzulásaival azt hi
szem, ebben egyetérthetünk -- összefügg az
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1956-0.1' válság. Az októberi eseményekkirob
hallásában - mint a Hazaűság és internaciona
lizmus cimű tanulmányában olvasható - egy
ként kiizrciátszott a szupranacionalizmus és a
nacionalizmus térhéditása.

1956-ot a magam részéről tragédiának lá
tom. Szubjektív okok és a vezetés objektív bű

nei rniatt a nép nem tudott felelősen dönteni
egy éles konfliktushelyzetben. A felelőtlenség

nek több oka volt. A döntő ok: az indulat,
amely jogos volt, de egy nemzet a saját sorsá
ról soha ne gondolkozzék az indulataival, kö
teles az eszével gondolkozni. Úgy vélem, hogy
a tragédia okozója elsősorban a nacionaliz
mus. Ezen én egyfajta zárt nemzettudatot ér
tek; a nacionalista nem nyitortan. az emberi
ség és a történelem felől gondolja el népe sor
sát, hanem magába zárva. Ez a XX. század
ban, amely végső soron már emberiségben
gondolkodik, életveszélyes lehet bármely nem
zet számára. Az önmagát jogosan féltő kis né
peknek is lehet zárt nemzettudata. A kétfajta
szemlelet illusztrálására hadd hozzak egy iro
dalomtörténeti példát. Az 1916-os román be
törés hírére Szabó Dezső regényének, Az elso
dort/álu-nak író höse, Farkas Miklós félőrül

ten, indulatai ba beléveszve jár és kiabálja: ma
gyar vagyok, magyar vagyok, magyar vagyok.
Fájdalma jogos, de kikapcsolja emberi relá
cióját, az észt. Ő számomra a csak érzelmi ala
pon reagáló thalamusz-emberek zárt nemzet
tudatát képviseli. Ellenpéldája pedig éppen az,
aki ~lIí!óla~ Farkas mintaképe volt: Ady End
re. Ove az Igaz válasz. A betörés után hetek ig
nem tudott írni, kinlódott, szenvedett -- s a he
tek elteltével megszületett az Ember az ember
telenségben. amely a mindenkori magyar szel
lem egyik legszebb megnyilvánulása.

- Az ember csak szűkebh kategóriáiban,
nemzete tagjaként, európaiként tudja embersé
get megvalositani, Az ön kifejezésével élve: ott
hont keres, otthont teremt a világban. Hazátla
nul, közösségen kivül nem lehet és nem is érde
mes élni. De mivel ez nem ilyen egyszerű, s mert
II népek, államok érdekei ütköznek, századunk
a nemzeti viták és konfliktusok százada lett . . .

-- A XX. századnak többek' között három
alapvető kérdésre kell válaszolnia véleményem
szerint. Az első: mi előbbrevaló, a kapitaliz
mus vagy a szocializmus. Tudom, a kérdés el
koptatott, ezért megfogalmazom antropoló
giai szempontból is: az individuális értékrend



vagy a közösségi értékrend az, amelyben az
ember mint nembeli lény megfogalmazhatja és
megoldhatja a maga problémáit. Az indivi
duális értékrend csúcsa és legnagyszerűbb rep
rezentánsa a fausti embertipus. Ezt azonban,
éppen egyénre tekintő, csak közélre néző volta
miatt, fel kell váltania a közösségi embernek.
Hogy ki lesz ennek a fausti fajsúlyú, nála még
is előbbre látó képviselője, még nem tudjuk
megmondani. A második kérdés, aminek meg
válaszolását nem lehet elodázni: az imperializ
mus-antiimperializmus ellentéte, amit egysze
rűen úgy emlegetnek: az észak-dél küzdelern.
Lehetetlen, igazságtalan az, hogy az emberiség
négyötöd része kevesebbet fogyaszt, mint egy
ötöde, hogy milliók éheznek s vannak kitéve a
rossz táplálkozás okozta betegségeknek és
egyéb veszélyeknek. A harmadik kérdés: szer
vezett, sőt túlszervezett gépi világunkban meg
kell menteni a személyiség méltóságát, öntu
datát - beillesztve természetesen a közösségi
tudatba -, mielőtt teljesen elveszítené önma
gát. Szükség van a hagyományos formális
struktúrával szemben, amely nem véd az al
katrésszé silányítástól, valami teljesebbe t
nyújtó demokráciára, a rnindennapok demok
ráciájára. Ez a három számomra axióma,
amelyre - ha a vallás túlvilági megoldását nem
számítom - csak a szocializmus adhatja meg a
pozítív választ. A nemzeti kérdés szerintem
csupán ezeknek alárendelten. velük szorosan
összekapcsolva tárgyalható.

-- Ruffy Péter tanulmányábál idézek, amely il

~yőri Műhely idei első szamában jelent meg..
..Szűkül a tudatunk, összeszorul ismereteink vi
lága, elhalványul történelmünk egy-egy fejeze
tc. .. Noha országunk, szocialista társadal
munk nem mulasztja el megünnepelni történel
münk, irodalmunk, zeneművészetünk, nemzeti
műveltségűnk legnagyobbjait , s annak ellenére,
hogy il Magyar Szocialista Munká.\párt leg
utóbbi kongresszusán hazánk első embere szolt
arról, hogy minden harmadik magyar anyanyel
vű ember más országban él -- a tudatzavar, e
tragikus bántalom alig oldódik és a .marxista
történetírás minden igyekezete, igazságkeresé
se, múltunk valofelmututása, a tiinénclmi mun
kák, regények, visszaemlékezések példátlan si
kere ellenére is akut marad." Felmérések, szo-

. ciolágiai vizsgálatok igazolják, hogyafiatalok
nemzeuudatábol hiányzik a határainkon kívül
élő ötmillió magyar. Tanári tapasztalatai sze
rint fennáll-e ez a tudatzavar, s ha igen, mi az
oka?

- Fogas kérdés. Van olyan nézet, amely ezt
a fiatalokban ténylegesen meglévő kőzőrnbős

séget az oktatás-nevelés mulasztásaivul köti
össze. Tény, hogy történtek mulasztások. A
magam részéről azonban nem ezt érzem dön
tőnek. Úgy látom, hogya fiatalság zöme sok
kal kevésbé gondolkozik már nemzeti kategó
riákban. Ehhez jön egy másik jelenség, amit a
hetvenes években tapasztaltam először, hogy
nem gondolkozik közősségi kategóriákban,
tehát személyiségorientált és nem társadalom
orientált ; az önmcgvaló.I'ítas-ctika fontos szá
mára, a szolgálat-etikái nem érzi magára néz
ve kötelezőnek. Konzervatívnak vél nunden
olyan szemléletet. magatartást, amely a közös
séget a nemzetet, az osztályt - tekinti elsőd

legesnek. Ez bármennyire keserű tény is, dc
tény: számolni kell vele. Nem annyira szavak
kal, moralizálón kell szólni ellene, de a szemé
lyiség önmegvalósításának és a társadalmi-kö- .

. zösségi feladatok megoldásának elválasztha-
tatlanságát kellene valahogy jobban tudatosí
tani. A mindennapi gyakorlatban ezt a szeeia
lista demokratizmust a hem formális, lényegi
demokratizmus kibontakoztatása révén minél
többnek személyes élményévé tenni.

Másfelől pedig a nevelés fő hibájú nak én
nem azt érzem, hogy nem tudatosítja kellő

súllyal és kellő erővel, mennyi magyar él a vi
lágban, mert ez benne van minden történelem
és földrajzkönyvben ; a kérdés ennél jóval bo
nyolultabb. A leckét 1919 körül kaptuk meg;
egy addig nagynemzet-tudattal élő nép hi
szen ez munkált legjobbjaiban is, talán .iz egy
Ady Endrét kivéve - azt kényszerült tudomá
sIJI venni, hogy kis nemzet. Ilyen élesen ez csak
a századforduló Spanyolországában és az
1945 utáni Angliában vetődött fel. Hazánk
ban, ha lehet, még súlyosabb megrázkódtatás
sal járt, mert.nem az idők folyamán alakult ki
ez a helyzet, hanem egy csapásra, a Trianon
palotában kötött 1920. júniusi békeszerződés

által. S a trianoni koncepció az etnikai elveket
alárendelte az imperialista érdekeknek. a gaz
dasági és stratégiai meggondolásoknak. annak
a francia felfogásnak. amely a kommunizmus
elleni hídfőállás kiépítését mindennél fonto
sabbnak tartotta. Nemcsak jogos nemzeti kö
veteléseket elégített ki, ott hatottak benne. im
perialista meggondolások is.

Milyen válaszok érkeztek a trianoni döntés
re? Elsősorban a hivatalos. Ez a Herczeg Fe
renc-, Rákosi Jenő-féle felelet járta át legmé
lyebben az emberek tudatát; ha álcázottan is,
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de a lényeget nézve ez továbbvitte a nagynem
zet-tudatot, kultúrfölényt, irredentizmust hir
detett, revíziót követelt. Ennek bornírtsága
ma már nyilvánvaló, a II. világháború ezt ke
gyetlenül bevésteaz agyunkba. A naladó oldal
reagálásában három típust különíthetünk el.
Az egyik a Szabó Dezső-i modell. Ez á felfo
gás magáévá tette a kisnemzet-tudatot, a ke
let-európaiságot, ugyanakkor bezárta a nem
zetet a saját fájdalmába. Antiimperialista ál
láspont volt ez, amelyben egy nép felismeri va
lós helyét a világgá váló nemzetek között. De
-- s ez Szabó Dezső gondolkodásának zártsá
gát mutatja - elszakadt a demokratizmustól és
a szocializmustól. Ennek következménye, ha
átmenetileg is, de együttműködése az ellenfor
radalommai, s a tiltakozás elmulasztása a har
mincas évek végén a fasizálódás, például a zsi
dótörvények ellen. Pedig ez a mozgalom anti
fasiszta volt, de mivel vezetői úgy érezték,
hogy a határkiigazítások által a magyar igaz
ság érvényesül, nem tiltakoztak.

A másik modell az, amit a baloldal polgári
és szociáldemokrata szárnya követett. Ök a
demokratizmus-antidemokratizmus ellentét
párban gondolkoztak, nemzettudatukban az
Apáczaival kezdődő kulturális-kritikai felfo
gás érvényesült. A magyar polgárság túl gyen
ge volt ahhoz, hogy polgári forradalmat köve
teljen, ehelyett kulturális felnövekedést sürge
tett, s a kultúrember fölényével nézte le a feu
dális erőket. Ez a modell meg akarta mutatni
azt, ami a nemzet életében torz, elhibázott.
A fiatal Ady is ezt képviselte. De mivel a radi
kális mozgalom a demokratizmus kérdését he
lyezte középpontba, 1920 után elkövette leg
nagyobb baklövését: a Masarykkal való
együttműködést. Horthy megbuktatása érde
kében agyondicsérte az utódállamok demok
ráciáját, s így kitette magát a nemzetből való
kiközösítés veszélyének. Ez volt amagyar pol
gári progresszió - Jászi Oszkárék - legna
gyobb hibája. A harmadik válasznak két for
rása volt: Ady és a lenini nemzetiségi politika.
S a csoport, amely ezt kiküzdötte :. a felvidéki
Sarlós-mozgalom, Balogh Edgárék mozgal
ma. Alapeleme a kisnépi tudat, a kelet-euró
paiság, s mindkettő összekötése a kérdés össz
emberi megoldásával, azaz a határok nemzet
köziségének és a .nemzetiségek híd-szerepének
gondolatával. Szerintük mindezt - a fokozódó
internacionalizálódást, a híd-szerepet - csak a
szocializmus valósíthatja meg. Véleményem
szerint eza mindig hiteles válasz. A történelmi-
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leg létrejött realitásokat tudva, vállalva, a né
pek közelhozása kell hogy fő cél legyen ma is
számunkra :.a "rendezni végre közös dolga-
inkat". . .

- Ön a köze/~últban előadást .tartott a szo
cialista hazafiságról, a kelet-európai nemzetek
együttélésének távlatairál. Beszélt az itt élő né
pek múltjárol, hazaszeretetén'ek gyökereiről, a
trianoni 'diktátum előzményeiről, .köztük a ki
egyezés utáni Magyarország bűnös nemzetiségi
politikájáról. Kendőzetlenül- de higgadtan, kö
rültekintően - szólt a mai feszültségekről és
kölcsönös érzékenységekről is. Mivel ön eddig a
kisebbségi kérdéssel a nyilvánosság előtt nem
foglalkozott. érdekelne, milyen volt a hallgató
ság reagálása, hogyan fogadták nyílt. realista
kiivetkeztetéseit ?

- Általában értő rnódon fogadták. De még
a barátaim között is akadt, aid azt mondta:
ezzel én is beálltam a thalamusz-magyarság hí
vei közé, segítek felszabadítani az öncélú nem
zeti fájdalmat. Egyikük meg is fogalmazta: a
hallgatónak elkezd fájni a szíve a határokon
túli magyarokért, rádöbben tehetetlenségére,
hogy sorsukba sehol és semmiképpen nem
szólhat bele, nem javíthat, s úrrá lesz rajta az
érzelmi betegség, a romantika kórja, a lekötő,

bénító magyar' szomorúság. Irreálisra cseréli
ez könnyen az oly igen szükséges reális tartást.
Ez a veszély szerintem is fennáll. Hisz nem le
het feledni, hogy az ENSZ-alapokmány az
egyes államok kizárólagos belügyévé teszi a
kisebbségi kérdés rendezését, és persze számí
tásba kell venni az.országok világpolitikai cél
kitűzéseit is, s nem utolsósorban magát a poli
tikát. Mert a politika többnyire nem etikában
gondolkozik, hanem a hatalmi meggondolá
sok törvényei szerint. A történelem igen, a tör
ténelem végső soron az értékek jegyében fejlő

dik, de akinek történelmileg igazsága van, a je
len bonyolult viszonyaiban nem biztos, hogy
igazságának érvényt tud szerezni. S ez egy
nemzettel is előfordulhat.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a jogos sérel
meket el kellene hallgatni. Szólni kell róluk, de
beleágyazva az egyetemes emberi értékek és
érdekek komplexumába, s főleg: alárendelve
azoknak. Ezért tartottam meg az említett elő

adást, ezért érzem lényegesnek az ott elhang
zottakat ; mások következtetésével szemben én
azt akartam kimondani, hogy nem szabad sa
ját fájdalmunkban megrekednünk. A bezárkó
zás könnyen érzelmi szemellenzősséget von
maga után, a valós feladatokat elfedi és torzít-



ja a reális helyzetmegítélést is. Csak az árnya
katlátja s szem elől veszti azt, hogy öntudatra
és örömre is van ok a mai magyar valóság fel
mérésekor. Amerikában élő barátomtól hal
lottam, hogy: jó érzés végre magyarnak lenni.
S ő, aki a fasizmus elől emigrált, nyilván nem
etnocentrikusan gondolkozik, hanem a mai
Magyarország gazdasági, kulturális, nemzet
közi viszonyait is figyelembe veszi, ami ma
gyarságtudatunk szempontjából legalábbis
egyenértékű az etnikai tudattal. A kettőt nem
lehet, nem szabad különválasztani. Az, hogy
büszkék lehetünk' elért eredményeinkre, gaz
dasági előmenetelünkre, hazánk nemzetközi
tekintélyére, mindez erősíti, konkréttá teszi a
nemzethez való kötődésünket. Mai politikánk
épp azáltal szolgálja a magyarságot, hogy el
sősorban nem etnocentrikusan, hanem embe
riségközpontúan gondolkozik és cselekszik.

- Irodalom és társadalom rímű könyvének
tanúsága szerint a felelős, korszerű hazafiság a
mindennapok forradalmiságában ölt testet. De
többen azok közUl, akik ezt a hatvanas években
!Ofvetették - például Gyurkó László - ma már
romantikusnak, s ezért túlhaladottnak tártják
akkori álláspontjukat . . .

- Én nem. Részleteiről lehet vitázni, de a lé
nyegét ma is igaznak tartom. Mindjárt meg
magyarázom, miért. A nemzeti kérdés vizsgá
Iatához én Ady-kutatásaim kapcsán jutottam.
A szabadságharcos hazafiság szerepének fel
ismerése révén kerültem vitába Molnár Erik
nézeteiveI, s a hetvenes évek elején döbbentem
rá, hogy egy rendkívüli félreértés áldozatai va
gyunk: a távlatot, amely előttünk áll, nyíl
egyenesnek képzeljük el. Holott nemcsak' a
múltunk terhes buktatókkal és ellentmondá
sokkal, hanem a jövendőnk is. A szocializ
musnak van egy messze távlata, amelyet nem
fog az idő, hiszen az össz-emberi értékek meg
valósulásának ez az egyetlen reális lehetősége.

A vallás megoldását most nem említem, mert
az az eyilági léten túlra vetíti a végső kérdések
megoldását ...

- Ezzel nem értek egyet. Szerintem a vallási
felfogások jelentős részéből, így a keresztény
ségből is következik egy világi értékrend, sőt

kritikai értékrend. A középkorban a !Oldi sira
lomvölgy emlegetése ideig-óráigalkalmas volt a
lelkek fölötti földi hatalom megszilárditására,
de ma már egyetlen felvilágosult hivő sem esze
rint rendezi az életét.

- Egyfajta kritikai értékmagatartás valóban
következik a transzcendencia jegyében; de egy
pozitív értékrend - szerintem - feltételezi an
nak biztos tudatát, hogy az ember végső prob
lémái csakis itt a földön oldhatók meg ...
Visszatérve a távlatokra: a messzi távlat vitat
hatatlanságához képest a közbülső távlat telis
teli van megoldatlan kérdésekkel. Úgy érez
tem, hogy a messzi távlat eléréséért a közeli
távlat koncepcióját kell kidolgozni és - csúnya.
kifejezés, de nem tudok jobbat --' csinálni. Ama
távoli értékrend jegyében, itt, saját hazámban,
a magam lehetőségei közt. Ezt az egyszerre tá
volra s közelre néző cselekvést nevezem én a
mindennapok forradalmiságának. Az ember
mindig megteheti, ha megvannak az abszolút
erkölcsi értékei, hogy a maga helyén s a maga
törvényei szerint éljen. S erre-nemcsak az em
ber képes, hanem egy nemzet is. Persze lehető

ségeink bizonyos tekintetben, korlátozottak.
A középkori kereszténység, amíg szorongatta
a belső gyengeség. aztán az oszmán vagy az
arab, tehát a külső veszély, rákényszerült vala
miféle aszkézisra, nem tudta kibontakoztatni
önmagát; ezt csak a reneszánsz humanizmusa
hozta el. A szocializmus fejlődését. kibontako
zását is gátolja vagy lassítja a külvilág fenyege
tése. Gondoljunk az észak-dél ellentétre! A
gazdag országok nem könnyen nyugodnak be
le abba, hogya szegények felnőjenek hozzá
juk: meg akarják akadályozni a harmadik vi
lág szocialista fejlődését. S mivel úgy vélik,
hogy ennek avantgardjaa létező szocializmus,
erőiket ellene összpontosítják. Nos, többek
közt ez a fenyegetés kényszerítette az ötvenes
évek kelet-európai államait vagy szorítja ma a
kubai, távol-keleti szocialista rendszereket er
re a bizonyos aszkézisre. A törvénytelenség
- véleményem szerint - egy jogos aszkézisnek

.volt szubjektív, bűnös eltorzitása, meghamisí
tása. De ezt tudva is tagadhatatlan, hogy'
- bármennyire óvakodik is minden torzulástól
- minden aszkézis sebeket okoz, igazságtalan.
Az ész tudomásul veszi, de a szív nem mond
hat rá maradéktalanul sohasem igeni. Mindig

. ott kísért benne az a szenvedés, amelyet Brecht
valaha így fogalmazott meg: "az aljasságra vi
csorgó gyűlölet - is eltorzítja az arcvonásokat.
- Az igazságtalanság miatt érzett haragtól - is
bereked a hang. Oh, kik a nyájasság - számára
akartuk előkészitenia talajt. - még mi sem le
hetünk nyájosak. " Ezt a feloldhatatlan ellent
mondást látva, tudomásul véve arra lehet csu
pán törekedni, hogya tényleg szükséges kere-
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tek kőzött maradjon meg az élet "szigora",
modern aszkézise. Ott ahol az valóban elke
rülhetetlen.

.A. magunk portájára visszatérve: hiszem.
közeli és messzi távlatunkat ebben a nemzet
ben lehet és kell megvalósítanunk. magunk
közt, közösségben: az otthonunkban. Amíg a
világ forrong, nem számit, hogy egy kis nép
fennmarad-e vagy elpusztul. De a békés egy
más mellett élés folyamatában egy kis népnek
is lehet, ha nem is világformáló szerepe. de a
tőrténelern alakulására némi befolyása. Hat
hat a példa. Ehhez azonban meg kell' találnia a
saját helyét is minden vonatkozásban, főleg

szüksége van egy nemzettudatra. egy értéktu
datra ; ezáltal tudatosan s érzelmileg is fölvál-

ILUH ISTVÁN VERSEI

Múltbóli
Nem tudom kinek hívnak
Látom fájdalmat lehel
Bádog-szűrke arcod
Jössz a múltbáli írmag
Mint aki ezen a napon
Leveti magát az ablakon
Az élet placcára zuhanva
Mért sikolt akit szűlnek

Mért sírnak magukra hagyva
Akik megvénülnek

lalhatja azt, ami léte, mai valósága: helyét,
szerepét a történelemben.

Az emberiségnek van egy ősi álma: a haza
találás, az otthon-gondolat. A zsidó-keresz
tény mitológia szerint az ember elindult egy
kertből, a Paradicsomból, s majdan hazatér
ebbe a kertbe. Ugyanez társadalmi szemszög
ből: az ember útnak ered az őskommunizmus

ból, hogy a fejlődés grádicsain át a modern
kommunizmusball lelje meg végső otthonát.
A kettő nem mond ellent egymásnak, ezért ér
hetik cl céljukat közösen hivők és nem hivők a
mai viszonyai között s a jövőben is. Hazafisá
gunk, közös nemzettudatunk is ezt szolgálja.

BÁLINT B. ANDRÁS

Sodródó mélység
Olyan ismerűs ez a szellő

Mintha már láttam volna
Amikor hullámot lépett
A sima tóra

Olyan ismerős ez a hajnal
Mintha a tegnapi lenne
Mintha az emlékeimből

Visszalengne

Olyan ismerős ez a folyó
Mintha én lennék partja
Sodródó mélységeinek
Kavicsos arca

Olyan ismerős ez a vers
Mintha hallottam volna
Mintha valaki súgná
Sorról sorra

Olyan ismerős ez a világ
Mintha hazám lenne
S innen táguina minden
A végtelenbe


