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Nem ze ti kul tú ra he lyett

hungarikum?

Tör vény ja vas lat ké szül újabb hungarikumok vé del mé -
ről. Ed dig ti zen egy ere de ti ma gyar ter mék tar to zik eb be
a kör be. Jó ok kal lát ná nak a kez de mé nye ző köz gaz dá -
szok és po li ti ku sok több ha zai élel mi szert a ke res ke del -
mi vi lág ver seny él me zőny ében. A fran ci ák nál pél dá ul
csak sajt ból húsz nál is több vi se li a nem ze ti véd je gyet.
Ment sük hát, ami a hungarikumokból még ment he tő!
Bo rok, pá lin kák, fű sze rek, éte lek mel lett most né pi
ipar mű vé sze ti re me kek re is gon dol nak. Kí ná lat és ke -
res let ki ra ka ta i ban fél év szá za dos kom mu nis ta bi ro dal -
mi el szi ge te lés után így el in dul hat egy kis kár pót lás. Ha
ezt a ter me lők anya gi ér de ke moz gat ja, ak kor is nem ze -
ti ügy ről van szó. A hungarikumok vé del mé nek ki ter -
jesz té sét te hát a nem ze ti kár pót lás ré szé nek te kint het -
jük. A nemzeti értéket és a hungarikumot azonban nem
cserélhetjük föl egymással.

Ma rad junk en nél az ös  sze füg gés nél. Kor sza kunk ban
leg na gyobb kár a nem ze ti kul tú rát súj tot ta, ám de kár pót -
lás ra eb ben mu tat ko zik leg ki sebb esély. Hogy ezt mi vel
mér het jük? Ere de ti nem ze ti fo gyasz tá si ter mé kek nél
ugye bár a men  nyi sé gek ös  sze ha son lí tá sa nagy já ból el -
iga zít. A nem ze ti kul tú ra egé sze azon ban tör té nel mi fo -
lya mat ban és sze rep ben je le nik meg. Sor sát és hely ze tét
ilyen ként jel le mez het jük. Eu ró pa élő nem ze ti kul tú rá it
anya nyel vek ala kí tot ták ki – a ha gyo má nyo zás, az úju -
lás, az in téz mé nye sü lés, a be fo ga dás min dig és min de -
nütt er re az alap ra épül. Egy-egy nem ze ti kul tú ra a ma -
ga szer ves éle tét csak is az anya nyelv kö ze gé ben és tér -
sé gé ben él he ti. Sze ren csés he lye ken és kor szak ok ban
nyelv, nyel vi kö zös ség, or szág, ál lam és sokfajta egyéb
köl csön ha tás haj tó erői ta lál koz nak a nem ze ti kul tú ra ki -
tel je se dé sé ben. Más kor pe dig bel ső fo gyat ko zá sok és
kül ső kény sze rek szű kít he tik, sőt sor vaszt hat ják a nem -
ze ti kul tú rát. In nen néz vést a ma gyar nem ze ti kul tú ra az
anya nyel vi írás be li ség utób bi év szá za da i ban a fel té te lek
ked ve ző együtt ha tá sát so sem él vez het te. Ki bon ta ko zá sát
hi á nyok, kény sze rek, ti lal mak ne he zí tet ték és kés lel tet -
ték. A bi ro dal mi alá ve tett ség és szét sza kí tott ság egy mást
kö ve tő kor sza ka i ban ép pen ség gel a nem ze ti kul tú rá nak
kel lett sze re pet vál lal nia a nem ze ti kö zös ség meg tar tá sá -
ban – min den na pi ér de kek, fel ada tok, üt kö zé sek kép vi -
se le tét vet te ma gá ra. A tisz ta szel le mi és tu do má nyos tel -
je sít mény nyu ga ti min tá ja ezért egy fej lő dé si sza kas  szal
meg előz te a ha zai pá lyá kat.

Ezt az eu ró pai meg ké sett séget az 1945 utá ni kom mu -
nis ta bi ro dal mi el szi ge te lés le sza ka dás sá rontotta. A ma -
gyar nem ze ti kul tú ra eb ben a kor szak ban mind sa ját ha -
gyo má nyá tól, mind az eu ró pai köl csön ha tás ok tól ide gen
út ra szo rult. Most az tán, az 1990-es al kot má nyos rend -
szer vál to zás sal en nek a le sza ka dás nak a kár pót lá sa zaj -
lik. Örö költ ter hek kel. Leg főbb ered mény, hogy vis  sza -
ta lál tunk Eu ró pá ba. Köz ben per sze Eu ró pa fo lya ma to -
san vál to zott. A köl csön ha tás ok nak az egyik ol da lon ez
szab mér cét. A ma gyar nem ze ti kul tú ra mai al ko tó ké pes -
ség ét kü lö nö sen táv la tos és sok ol da lú tá mo ga tás nak kel -
le ne se gí te nie ab ban, hogy sa ját ha gyo má nya és az eu ró -
pai köl csön ha tás ok ke re té ben meg újul jon. Fáj da lom,
nem ezen a pá lyán mo zog. A ha zai kí sér le ti tu do mány
gyorsuló lép tek kel küz di le hát rá nyát, no ha nagy részt
kül ső együtt mű kö dés ből táp lál koz va. A szel le mi kul tú ra
vi szont 1990 óta is mind un ta lan aka dály ba üt kö zik.
Nap ja ink ra már nyil ván va ló an vál ság fe nye ge ti. Ne ve -
ze te sen az iro dal mi és szín há zi, il let ve anya nyel vi be fo -
ga dói kö zös ség kö ré ben az alap ma ga szű kül. Az el sza -
kí tott Kár pát-me den cei ma gyar kö zös sé gek anya nyel vi
is ko lá zá sá ban most tizennyolc-húsz szá za lé kos vesz te -
ség gel szá mol nak. Ez és a nyel vi be ol va dás egyéb for -
mái, va la mint a nyelv cse re ro ha mo san szű kí ti a nem ze ti
iro da lom és szín ját szás be fo ga dá sá nak le he tő sé ge it,
egy ál ta lán lét fel tét ele it. Más fe lől a szel le mi kul tú ra és a
köz ve tí tés, va gyis az ok ta tás, a köz mű ve lő dés, a ci vil
ön szer ve ző dés fenn tar tá si for rá sai ki apa dó ban van nak.
Meg kell is mer ked nünk a ma gyar kul tu rá lis csőd fo gal -
má val és szé gye né vel. Az el len sú lyo zás min de nek előtt a
ma gyar ál lam ra há rul. Ez zel szem ben a kor mány zat to -
vább csök ken ti a nem ze ti kul tú ra tá mo ga tá sát, az anya -
nyel vi tér ség ben pe dig meg szün tet te az együtt mű kö dés
ed di gi in téz mé nye it, a Ma gyar Ál lan dó Ér te kez le tet és
az Il  lyés Köz ala pít ványt. Az eu ró pai köl csön ha tás ok vi -
lá gá ban sem ér vé nye sí ti a szük sé ges és le het sé ges dip lo -
má ci ai kár pót lást. A fe nye ge tő jel zé sek re pedig rend re
kés le ke dik a vá lasz.

Eu ró pa 1945 óta be le ta go ló dik a vi lág pi ac rend sze  -
rei be, így a kul tú ra pi a cá nak is utat en ged. A sze rep lők
a kul tú ra pi a cán is ere jük sze rint nyer nek vagy ve szí te -
nek, emel ked nek ki vagy sül  lyed nek alá. Itt te hát a pi a -
ci ki vá lasz tó dást kell el len sú lyoz ni, a kul tú ra ja vá ra.
Eu ró pa tö ret le nül fej lő dő nem ze ti kul tú rái és gya ra po dó
ál la mai erős tá maszt je len te nek sa ját sze rep lő ik nek. Va -
jon a ma gyar nem ze ti kul tú ra eb ben mi re szá mít hat? El -
ső sor ban az anya nyelv hez kö tő dő iro da lom, szín ház és
köz ve tí té si há ló zat szo rul tá mo ga tás ra a kul tu rá lis pi ac
ér de ke i nek el len sú lyo zá sá ban – a pi a ci ki vá lasz tó dás
ere jé vel ará nyo san. A tör té nel mi kár pót lás eb ben a tá -
mo ga tás ban ölt het tes tet. Hát ez a kár pót lás el ma radt.
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Nincs cá fo lat ar ra, hogy a kezdetben szocialista-
liberális, majd a kisebbségre szoruló szocialista kor -
mány zat meg elég szik a nem ze ti kul tú ra he lyett a hun-
garikum vé del mé vel. De még eb ben is óva tos ko dik. A
mos ta ni el len zé ki tör vény ja vas lat el fo ga dá sát például
ah hoz kö ti még, hogy pi a ci kö rök ben el ke rül hes se az
üt kö zést. Ha az ita lok hoz ra gasz ko dik, a fű sze rek nél
en gedne vagy fordítva. Ez vol na a kor sze rű és és  sze rű
pi a ci szem lé let, mond ják.

Ma gá ban ez igaz is le het. Most azon ban a nem ze ti
kul tú ra mű kö dé sé nek ös  sze füg gé se i ről be szé lünk. Ha a
mai kor mány zat va ló ban ott ho no san mo zog a vi lág pi a -
con, an nál kön  nyeb ben tá mo gat hat ja pi a ci esz kö zök kel
is a nem ze ti kul tú rát. De nem te szi. Ma gyar or szág 2005
óta az Eu ró pai Unió tag ál la ma. Ez meg dip lo má ci ai esz -
kö zö ket bo csát a kor mány zat ren del ke zé sé re. A nem ze ti
kul tú ra eb ből sem húz hasz not. A kor mány zat nem tö -
rek szik a nem ze ti kul tú ra él te tő for rá sa i nak és fel tét elei  -
nek ha zai és eu ró pai ki épí té sé re. Ma gá ra hagy ja a nem -
ze ti kul tú rát. En ge di, hogy Ma gyar or szá gon a kul tu rá lis
pi ac ké nye-ked ve sze rint ter jesz ked jen, meg ha tá ro zó be -
fo lyást gya ko rol va a tu laj don lás ban, az in téz mé nyek -
ben, a köz vé le mény ben. Eb ben az tán nincs meg ál lás.
Ott tar tunk, hogy a kul tu rá lis pi a con a kí ná lat és a ke res -
let kor lát la nul ér vé nye sül. Ez a kí ná lat és ke res let szab -
ja meg, hogy mi a jó vagy a rossz, a kor sze rű vagy az el -
avult, a si ke res vagy a si ker te len. En nek ha tá sa a pi a ci
mé dia túlhatalma ré vén csak fo ko zó dik. A nem ze ti kul -
tú ra így akár tel je sen véd te len né vál hat. Nem zet fe let ti
ér dek cso por tok a ma gyar kul tú ra egé szét el avult nak, ha -
la dás el le nes nek, ki re kesz tő nek mi nő sít he tik – ká ros nak,
fö lös le ges nek, el ad ha tat lan nak. A ha zai kul tu rá lis pi ac
ke res le tét sa ját nem zet kö zi kí ná la tuk kal töl tik ki. Meg -
le het, ezt a vég pon tot a kor sze rűnek és és  sze rűnek nyil-
vánított pi a ci szem lé let győ ze lem nek te kin te né. Jó eset -
ben ma rad na utá na né hány el ad ha tó hungarikum.

Ho lott for dít va, a ma gyar nem ze ti kul tú ra sen ki től és
sem mi től sem vesz el sem mit. Hoz zá ad a vi lág kul tú rá -
hoz, nem élős kö dik raj ta. Sa já tos sá ga ab ban áll, ahogy
nyel vi, szel le mi, tör té nel mi kö zös sé gét nem csak ki fe je -
zi, ha nem ön azo nos sá gát is épí ti. Ez a nem ze ti kö zös ség
sa já tos hely ze té ből kö vet ke zik. A kö zép-eu ró pai tér ség -
ben a ma gyar ság idő ről idő re külső nem ze ti és bi ro dal -
mi erők be ol vasz tá si kény sze ré vel küsz kö dött – nyel vi,
szel le mi, tör té nel mi ön azo nos sá gá nak meg tar tá sát vagy
el vesz té sét így sors kér dés ként és lét kér dés ként él te meg.
A ma gyar kul tú ra ön ki fe je zé si ar cu la tá ban a kö zös sé gi
ál do zat, vé de ke zés, fe le lős ség, esz mé nyí tés je gyei ezért
annyi ra nyo ma té ko sak a tisz ta sze mé lyes ség je gyei mel -
lett. Eu ró pa nyu ga ti nem ze ti kul tú rái jó sze ri vel már
1849 után, a tö ret len pol gá ro so dás ta la ján in kább a sze -

mé lyes ség bel ső él mé nyét és a sze mé lyes sé get ma gát ál -
lít ják kö zép pont ba. Ez vi szont az ő hely ze ti sa já tos sá -
guk ból ered. Sa já tos ság néz ne itt far kas sze met sa já tos -
ság gal? Sa já tos ság győz ne vagy ve szí te ne sa já tos ság gal
szem ben? A kul tú ra más faj ta élet tör vényt kö vet. Eu ró -
pán be lül ezek a nem ze ti kul tu rá lis sa já tos sá gok el tér nek
egy más tól, és ugyan ak kor ki egé szí tik egy mást.

Igaz, a pi a con túl a köz vé le mény ben is je lent kez nek
tö rek vé sek ezen sa já tos sá gok szem be ál lí tá sá ra fej lett ség
vagy vis  sza ma ra dott ság, ma gas ren dű ség vagy ala csony -
ren dű ség sze rint. For dul junk eb ben is Eu ró pa tör té nel -
mé hez. Ször nye teg erő szak ha tal mak, a kom mu niz mus és
a nem ze ti szo ci a liz mus hasz nál ta gyil kos fegy ve rül az
úgynevezett kul túr har cot – egyik is, má sik is ki zá ró la go -
san sa ját kul tu rá lis ön azo nos sá gát mi nő sít ve fej lett nek és
ma gas ren dű nek. Min den szem be ál lí tó és ki zá ró la gos tö -
rek vés az eu ró pai kul túr harcnak már a nevében is torz
rém sé ge it idé zi fel. Ilyen tu da tos vagy nem tu da tos tö rek -
vé sek nek nem le het he lyük a mai Eu ró pá ban. Tény, hogy
az ilyen faj ta szem be ál lí tá so kat és ki zá ró la gos sá go kat a
pi a ci ér dek küz del mek ger jesz tik. Ezek az ér dek küz del -
mek szed nek az tán ál do za tot a kul tu rá lis pi a con. Ál do za -
tul pe dig az a kul tu rá lis sze rep lő, ter mék, in téz mény esik,
aki és amely gyen gé nek bi zo nyul – akit és ame lyet nem
tá mo gat gaz da sá gi, po li ti kai, ál la mi erő. Vis  sza tér tünk
ez zel a mai ha zai vi szo nyok hoz. Ki kell mon da nunk,
hogy a pi a ci ura lom mal szem ben a nem ze ti kul tú ra vesz -
tés re áll. Nem az ér ték vesz tés sel, ha nem az élet ké pes ség
el vesz té sé vel kell szem be néz nie. Szel le mi al ko tó i nak, in -
téz mé nye i nek és köz ve tí tő i nek túl nyo mó több sé ge a
pusz ta lét fenn tar tás ért már ke gye lem ke nyér után néz. A
nem ze ti kul tú rát a mai kul túr po li ti ka ta szí tot ta a pi ac ön -
kény ural ma alá. Ha ez kul túr harc, akkor a pi ac ki zá ró la -
gos sá ga arat győ zel met a nem ze ti kul tú rán. Ezt a kul túr -
har cot vég té re sa ját nem ze te el len eresz tette sza bad já ra a
kor mány zat. Vesz tes nek és ál do zat nak dob ta oda az ön is -
me re té től, ön azo nos sá gá tól, ön ki fe je zé sé től meg fosz tan -
dó nem ze ti kö zös sé get. Ezen a pon ton nem a pi a cot kell
kár hoz tat ni. Itt ugyanis a pi a ci ér dek el len sú lyo zá sát sza -
bo tál ták el. Ezért a mu lasz tá sért és bű nért a fe le lős sé get
a mai ál lamnak kell vi se lnie.

Ha tal mi irány vál tás kö ze leg. A már ci u si nép sza va zás
nyolc van há rom szá za lé kos több sé gi aka ra ta adott je let
er re. A je len le gi el len zé ki erő, a Ma gyar Pol gá ri Szö vet -
ség ez zel a fel ha tal ma zás sal ha tá roz hat ja majd meg az
irány vál tást. Ez a fel ha tal ma zás az ed di gi po li ti kai, szel -
le mi, szak mai ma ga tar tás el is me ré sét je len ti, ugyan ak -
kor gyö ke res vál tás ra kö te lez. Irány vál tás ra lesz szük ség
min den ben, nem a hi ány ál la pot tol do zá sá ra-fol do zá sá ra.
Az új nem ze ti-pol gá ri kor mány zat nak így a nem zet ér -
de ké nek, ben ne a nem ze ti kul tú ra ér de ké nek el sőbb sé -
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gé hez kell iga zod nia. Ha kár pót lás in dul, az az egész
nem ze ti kö zös ség szel le mi, er köl csi, tör té nel mi ön azo -
nos sá gá nak meg úju lá si esé lyét szol gál ja. Ez zel a nem ze -
ti kul tú ra sze re pé nek és élet ké pes sé gé nek meg úju lá sá -
hoz ér ke zünk. A pi a ci ér dek ér vé nye sí tést ha laszt ha tat la -
nul el len sú lyoz ni kell. Olyan tá mo ga tá si for rás kör és te -
le pí té si, fel hasz ná lá si rend szer al kal mas er re, amely mű -
kö dés be len dí ti a nem ze ti kul tú ra ha zai és kül föl di sze -
rep lő it, in téz mé nye it, köz ve tí té si és be fo ga dá si há ló za -
tát. Min den al ko tó elem nek együtt, szer ves egész ként
kell fel töl tőd nie és meg újul nia. Ma gyar or szág eu ró pai
uni ós tag sá ga a kö zös for rá so kat, in téz mé nye ket, dip lo -
má ci ai csa tor ná kat is meg nyit ja er re. Ha ez be fek te tés,
ak kor a ma gyar ság év ez re des eu ró pa i sá gá nak meg újí tá -
sát cél zó be fek te tés. Le gyen a múl té, hogy a ma gyar
nem ze ti kul tú ra a meg tűr tek mel lék út ja in köz le ke dik, és
csak a hungarikumok ki ra ka tá ban sze re pel. A ma gyar
nem ze ti kul tú ra ki tel je se dé se a kul tu rá lis nem zet ki tel je -

se dé sét táp lál ja. Eu ró pá ban a ma gyar ság nak ez a ki tel je -
se dés ígér mél tó és tar tós he lyet és sze re pet.

De ne si es sük el a dol got. Je len leg a nem ze ti kul tú ra
ro mok ban he ver, és bi zony ta lan ság ve szi kö rül. Ke se rű -
en pa nasz ko dik a pi ac sze mély te len ha tal mas sá ga i ra,
mi köz ben tud ja, hogy az el len sé get nem ott kell ke res -
nie. A nem ze ti kul tú rát a nem zet től és a kul tú rá tól ide -
gen politikai ér dek cso port hagy ta min den nél kül ve -
szen dő be sod ród ni. Ha már a nem ze ti kul tú ra az utol só
kí ván ság jo gán szem be sül ne nyo mo rú sá gá nak oko zó já -
val, a szo ci a lis ta-li be rá lis po li ti kai érdekcsoport nem -
zet tu da tá nak, ér ték tu da tá nak, fe le lős ség tu da tá nak hi á -
nyá ra akad – de hát a hi ány nem von ha tó kér dő re. Po li -
ti kai téren vi szont egyértelmű következtetésre jutunk.
Magyarországon vagy a nemzeti kultúra vagy a szocia -
lista-liberális érdekcsoport kap esélyt. A dön tés utá ni
fel adat ra a nem ze ti kul tú ra hí ve i nek min den eset re ké -
szül ni ük kell.
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DEMETER JÓZSEF

Kozmikus ikerablakok
A világon percenként hal
éhen egy-egy gyermek.

(újsághír)

Kozmikus ikerablakok
Fényében
Mindennek van ablaka.
Nemcsak a tengernek.
A tájnak is. A szívnek is.
Még ha sejtnyi is, de van.
Mint a legcseppebb
Harmatnak, mely csupa
Ablakból áll, akárcsak
A jégvirágok. Zúzmara-
Bibésen. A búzaszemnek
Viszont ikerablaka van,
Mint a tüzes-jeges
Csillagoknak. Mint a
Békebeli csillagoknak.
Most pedig álljunk a
Tükör elé – hegyikristály
Képzeljünk el
Egy égbenyúló, éhező
Világra néző búzamezőt.
Határtalan fényességű
Búzamezőt. Milliárdnyi iker-
Ablak-csönddel.
Kozmikus aratás előtt.


