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gazember volt, vérbíró. engem is ő ítélt el." "Én vagyok az az
ember" - suttogja a haldokló. A pap egész testében megrázkó
dott. Nem a gyűlölettől, hanem az Isten irgalmának a megta
pasztalásától, aki ennek a szerencsétlen gazembernek is megadta
a megtérés kegyelmét. Meggyóntatta és feloldozta.

Hát ezért legyőzhetetlen az egyház: áruló [údások és gyáva Pé
terek ellenére mindig magában hordozza az új élet energiáit, mivel
az Isten irgalmának szentségét hordozza, sőt magát az irgalmas
Krisztust. Ha ezt mi magyarok felfognánk, s önmagunknak és má
soknak Krisztus irgalmával meg tudnánk bocsátani? Újjászülethet
nénk és újjászületne az ország. Mind az öreg, mind a fiatal nemze
dék ráébredne arra, hogy a boldogság titka a kezében van:
szeressűk ellenségeinket. Pilinszky szavaival: "Aki Jézussal és Jézu
sért szeret: gyűlöli a bűnt mint valami idegen tárgya t, mélyen,
szinte fokozhatatlanul szereti a bűnöst mint kivétel nélkül Isten ké
pére és hasonlatosságára teremtett élő-szenvedő testvérét." Tehát
nem elmosva a jó és rossz közötti különbséget és nem leereszkedő

gőggel az ellentétes nézeteket vallókkal szemben. Hanem elgondol
kozva a Pilinszky idézte Zoszima sztarec szavain: "Különösen azt
jegyezd meg, hogy nem lehetsz bírája senkinek. Mert e földön sen
ki se lehet bírája egy bűnösnek, amíg a bíró maga rá nem ébred,
hogy ő is pontosan olyan bűnös, mint az előtte álló."

Társadalmunk
sokszínűsége a
legnagyobb értékünk
Mi magyarázhatja azt, hogyaszomszédainkhoz - a csehekhez, a
lengyelekhez, a szlovákokhoz - képest ma Magyarországon sok
kal rosszabb az egészségi, demográfiai helyzetünk, és hogy inkább
hasonlít az ukránokhoz, az oroszokhoz, mint a közvetlen szom
szédainkhoz? Mi magyarázza, hogy a Távol-Keleten, Japánban
vagy Szingapúrban a társadalom gyökeres átalakulásának idősza

kában a világon leghosszabb várható élettartamnak örvendenek,
míg a mi életkilátásaink épp ellenkező irányban változtak?

Ha meg akarjuk érteni ezeket a jelenségeket, az 1956-os forrada
lom és szabadságharc utóéletéhez kell visszanyúlnunk. 1956 a
nemzeti összetartozás, kohézió világra szóló példája volt. Gyerek
ként átéltern. hogy ez az összetartozás milyen hihetetlenül nagy,
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felemelő élmény volt, amihez képest minden eltörpült; az ember
úgy érezte, hogy az életét is könnyen feláldozná érte. Nem vélet
len/ hogy az egész világ is megünnepelte tavaly. Az sem véletlen,
hogy mi nem tudtuk megünnepelni az évfordulót. Ez az élmény, a
kohézió, a nemzeti összetartozás érzése jelentette azt, amilyennek
egy országnak lennie kellene. 1956 után a hatalom rájött arra, hogy
számára a legveszélyesebb a nemzeti érzés. Ehelyett pótlékként a
fogyasztói ideológia általánossá válását erőltették. Nagyon jellemző

az akkori "kicsi vagy kocsi" jelszó, hogy mi váltunk a legvidámabb
barakká. Sikerült aláásni a nemzeti azonosságtudatot, az összetar
tozás élmény t/ ami a szomszédainknál sokkal erősebben megma
radt. Ott a kommunista kormányok is nemzeti érzelműek voltak.

Nemrég jelent meg magyarul is Anthony Giddens kötete,
amelyben az egyik, David Goodhart által írt fejezet címe: "Ami
Nagy-Britanniát összetartja, a liberális-nacionalizmus." Tudjuk,
hogy Giddens az új baloldal egyik legismertebb képviselője. Mit
jelent ez? A liberalizmus jegyében a nyugati civilizációban egyre
több jogot kapnak a kisebbségi csoportok, és megerősítik az ön
azonosságukat. Ez nagyon helyes, de ugyanakkor háttérbe szorult
a nemzeti érzés, a nemzeti összetartozás élménye. Giddens köny
ve szerint ez Angliát végveszélybe fogja sodorni. Nagy-Britanniát,
amely a világ egyik legerősebb országa. A liberális nacionalizmus
lényege az, hogy befogadó a társadalom, de csak azok tartoznak
oda, akik elfogadják a nemzeti jelképeket, a nemzeti kultúrát,
akik mindennél jobban szeretik befogadó országukat, és minden
nél fontosabb számukra, hogy az angol társadalomhoz tartoznak.
Ezt a fajta nemzeti érzést kell visszahozni az angolok számára is.

A legnagyobb magyar politikusnemzedék a magyar liberális
nacionalizmus képviselői voltak. A magyar nemzeti liberális poli
tikusok/ Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös József mind a liberális
nacionalizmus személetét képviselték. Ez a szemlélet viszont el
várja attól, aki a nemzethez tartozik, hogy számára legyen na
gyon fontos a nemzet kultúrája, közös értékrendje és jelképei. En
nek a hiánya a legsúlyosabb probléma a mai Magyarországon.

A szavakon nagyon sok múlik egy társadalomban. Ma azt ta
pasztalhatjuk/ hogy ha valaki kiejti a nacionalizmus vagy a libera
lizmus szót, akkor azok szitokszónak hangzanak az ország szem
benálló két tábora számára. Pedig mindkét szónak van egy nagyon
komoly eredeti és pozitív jelentése. Csak a szavak elvesztették igazi
értelmüket. A nacionalizmus esetében látjuk, hogy a szomszédos
országokban a kirekesztő nacionalizmus hihetetlen tragédiákhoz
vezet. Gondoljunk csak a délszláv háborúra. Sajnos a magyarokkal
szemben is tapasztalhatjuk a szomszéd országokban, hogy a kire
kesztő nacionalizmus milyen rettentő következményekkel jár.

Mit jelent akkor a liberális nacionalizmus, amit a magyar
nemzeti liberálisok, tehát a legnagyobb politikusaink és gondol
kodóink képviseltek? Az azonosságtudat sokszínűségénekaz ér-
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tékelése, annak a felismerése, hogy minél sokszínűbb egy társa
dalom, minél összetettebb egy nemzet, annál gazdagabb. De
csak akkor, ha mindenkinek legféltettebb kincse a nemzeti közös
örökség, a nemzeti jelképek, a nemzeti történelem, a nemzeti ha
gyomány. Tehát, ha ki akarunk lépni ebből a válságból, amely
ben ma élünk, akkor újra kell értelmeznünk és fölfedeznünk az
eredeti, valódi nemzeti liberalizmus értékeit, és a helyesen értel
mezett nacionalizmus jelentését. Giddens kötete is ma Anglia jö
vőjét ettől a helyes értelmezéstől teszi függővé.

Hogyan látjuk mindezt a mai magyar társadalomban? Gon
dolkoztunk azon, hogy melyek a magyar társadalom legnagyobb
értékei? Szinte nincs még egy társadalom, amelyik ennyire gaz
dag, ennyire sokszínű lenne, mint a magyar. A magyar családok
és a magyar társadalom legfőbb gazdagsága és különlegessége a
rendkívüli sokszínűség. Már annak idején a hét törzsnek azért
kellett vérszerződést kötnie, mert etnikai hátterükben és vallá
sukban is nagyon-nagyon eltérőek voltak. A történészek vitatják,
hogy amikor Szent István intelmeiben azt írta Szent Imrének,
hogy a soknemzetiségű ország a leggazdagabb, akkor ezt nem
úgy értette, mint ahogy ma értjük. De akárhogy is értette, a ll.
században egy ország első királya leírta ezt, ami azt jelentette:
akik ide akarnak tartozni, akik számára fontos, hogy idetartozza
nak, azokat befogadjuk, és ez az ország gazdagodását jelenti.

Magyarországon Szent István óta, történelmünk során nagyon
sokfélék voltunk és vagyunk. Sokan kérdezik, mi lehet a magya
rázata annak, hogy a magyarok ennyire kreatívak? Mert valójában
a számarányunkhoz képest nekünk van a legtöbb Nobel-díjasunk.
A rendszerváltás után nálunk alakult meg a legtöbb alapítvány, a
legtöbb civil társaság. A magyarokban nagyon nagy a kezdemé
nyező készség, és ebben valószínűleg ez a nagyfokú genetikai és
kulturális gazdagság a meghatározó. A nemzeti liberalizmus át
éléséhez az volna az alapvető, hogy legyünk büszkék családjaink
német, szlovák, délszláv, zsidó, kun, cigány, jász, vagyis na
gyon-nagyon sokféle gazdagságára, eredetére. Ezt nem letagadni
kell, hanem büszkének lenni rá. De a lényeg az, hogy ugyanakkor
el kell fogadnia mindenkinek, aki ezt a gazdagságot átéli, hogy
mindez a magyar nemzeti azonosságtudat része. Tehát csak akkor
tartozik valaki bele ebbe a nagyon gazdag azonosságtudatba, ha
számára a nemzeti hagyományok, a nemzeti történelem, vagyis
mindaz, amit a magyar társadalom átélt, nagyon fontos. Ha vé
giggondoljuk, hogy mi a liberális nacionalizmusnak, vagy nemze
ti liberalizmusnak a lényege, akkor azt mondhatjuk, hogy egy
nemzet alapvető összetartó ereje, fejlődésének alapja az azonos
ságtudat, a közös értékek, a kultúra elfogadása. A nemzet törté
nelmének, hagyományainak, jelképeinek az ápolása és az ehhez
való ragaszkodás. Ez az a keret, amit mindenkinek el kell fogad
nia, ami mindenki számára a legfontosabb kell, hogy legyen.
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LACKFI JÁNOS

Ha visszagondolunk 1956-ra, akkor is nagyon sokfélék vol
tunk. Jöttek a csepeli srácok, jöttek mindenhonnan az országból,
jöttek a falusiak és a városiak, az értelmiségiek, az írók... Min
denki eggyé vált ebben a nagyon gazdag nemzeti azonosságtu
datban, és ugyanakkor e mögött ott volt a sokszínűség.

A mai krízisen akkor tudnánk felülemelkedni, ha ezt az össze
tartozás-élményt újra meg tudnánk valósítani. Ha büszkék tud
nánk lenni, és el tudnánk fogadni ezt a fajta nagyon gazdag ma
gyar azonosságtudatot, akkor ki lehetne húzni a gyökerét
mindannak, amivel a nacionalizmust támadni próbálják. Mert erre
az országnak feltétlenül szüksége van. Ha megnézzük, hogy mi le
het a magyarázata annak, hogy a csehek és a lengyelek jobb hely
zetben vannak, mint mi? Vagy mi történt Japánban vagy Szinga
púrban? Nem találunk olyan japánt, aki ne lenne nagyon büszke a
közös eredményekre, nem találunk olyan csehet vagy lengyelt, aki
ne volna büszke a nemzet közös sikereire, eredményeire. Tehát az
azonosságtudat és szolidaritás nélkül nem lehet megváltoztatni a
mai magyar helyzetet. Ezért nem szabad hagyni, hogy szítokszóvá
váljon a nacionalizmus, és nem szabad hagynunk, hogy szitokszó
vá váljon a nemzeti liberalizmus, amelyik a leggazdagabb tradíció
inkra támaszkodik. Vissza kell nyemünk Magyarországon azt az
egészséges, sokszínű nemzettudatot és a nemzeti összetartozás él
ményét, amely meg tudná változtatni nemzetünk sorsát.

Ezzel kapcsolatban az egyik legnagyobb nemzeti liberális gon
dolkodónktól idézzünk egy gondolatot. Ugyan sokunkhoz köze
lebb áll Széchenyi István vagy Eötvös József, ez az idézet Kossuth
Lajostól való, a Pesti Hírlap 1842-es egyik számából: "A civilizá
ció, melynek nemzeties jellege nincs, hasonlít a levágott gyümölcs
virághoz, mely pohárban még egy-két napig elteng, de gyümölcse
soha nem lesz. Hol a honszerelemnek a szívredők oltárán lángoló
tüzét semmi nem élteti, ott népcsorda lehet, de nemzet nincs."

Oktalan tenger
Dadogás a békességről

Költö Bajban vagyunk a békével. Mert hát mi jut róla eszünkbe? Libbenő

gyertyafénytől félhomályos, kongó templomok padjaiban elsuso
gott imák, rózsafüzért babráló reszketeg kezek. Habos ruhában ti
pegő, kicsinyded gyermeküket könnyes kék szemmel átölelő sző

ke anyák. Harmatos rózsaszín virágkelyhek sárgálló bibéire
zümmenő pihe-puha méhike. Az isteni Mester tanít a vízparton,
haján, ruháján végigcsorran a bíborlilamályva alkonyi fény. Szóval
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