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A köz tu dat ban az utób bi év ti ze dek ben az iro da lom kö zös ség for má ló sze re pe le ér té −
ke lő dött. Pe dig a mű vek ben meg nyi lat ko zó kö zös sé gi, nem ze ti fe le lős ség nem üt kö −
zik a mű vé szet au to nó mi á já val, ha nem egye ne sen ab ból kö vet ke zik. 

A mű vé szet au to nó mi á ja azt is je len ti, hogy ha az al ko tót nem ze ti kö zös sé gé nek
sor sa iz gat ja, ak kor ar ról kell val la nia, az zal kell szem be sül nie. 

Ez a nem zet fél tő, nem ze ti sors kér dé sek kel szem be sü lő ma ga tar tás fon tos vo ná −
sa iro dal munk nak. 

A ma gyar iro da lom leg jobb jai min den kor fe le lős nek érez ték ma gu kat nem ze tük
sor sá ért és jö vő jé ért. 

A nem zet kol lek tív iden ti tás, az az kö zös azo nos ság tu dat. Kö zös em lék a múlt −
ról, kö zös helyt ál lás a je len ben és kö zös terv a jö vő re. 

Az utób bi évek ben a szak iro da lom ala po san föl tár ta a nem zet fo ga lom rend kí vül
ös  sze tett tör té ne tét, és be mu tat ta mai sok féleségét.1 Eu ró pá ban ma nincs ál ta lá −
no san el fo ga dott jo gi de fi ní ci ó ja a „nem zet” fogalmá nak.2

Ez azon ban egy ál ta lán nem csök ken ti e fo ga lom je len tő sé gét, ha nem kö rül te kin −
tő szem lé let re kö te lez. Min de nütt olyan nem zet fo gal mat kell ér vé nye sí te ni, ame lyik
fi gye lem be ve szi a he lyi sa já tos sá go kat, és tisz te let ben tart ja az alap ve tő em be ri jo −
go kat. 

„Tri a non meg ta ní tott ar ra, hogy nem az ál lam, ha nem a nem zet az a na gyobb
össze ko vá cso ló tör té nel mi fo ga lom, amely ben min den ki el fér, aki ma gyar nak vall ja
ma gát, füg get le nül at tól, hogy mi lyen ha tá rok húz ta ke ret ben kell élnie.”3

A nem ze ti kö zös ség ös  sze tar to zá sá nak leg fon to sabb té nye ző je a nem ze ti tu dat
és a nem ze ti ön is me ret. „Szel le mi ös  sze tar tó erő – a köz ér zés ko hé zi ó ja nél kül
nincs nemzet.”4

A nem ze ti ön is me ret azon ban nem csak a kö zös ség sa já tos sá ga i nak tu da to sí tá −
sát és őr zé sét je len ti, ha nem ál lan dó ala kí tást, for má lást, gaz da gí tást igé nyel. Ha
a nem zet el vesz ti ön azo nos sá gá nak alap ele me it, nyel vét, tör té nel mi tu da tát, kul tú −
rá ját, ak kor meg szű nik lé tez ni. 
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Az azo nos ság tu dat foly ton ala kul és ál lan dó pár be széd ben kép ző dik. Azo nos sá −
gunk és vál to zá sunk fe szült sé ge épp úgy for mál ja, mint a kul tú rák szem be sü lé sé nek
ta pasz ta la ta. 

2

Nem ze ti ön azo nos sá gunk nak anya nyel vünk a leg fon to sabb té nye ző je. Egy− e gy nyelv
ki ala ku lá sá nak tör té nel mi fo lya ma ta an nak is biz to sí té ka, hogy az azo nos anya nyel −
ven be szé lők kö zött mély kap cso lat van. Az anya nyelv nem csak kom mu ni ká ci ós esz −
köz, ha nem sa já tos szem lé let, gon dol ko dás mód, sa já tos lo gi ka is. Az anya nyelv „az
et ni kum egyé ni sé gé nek lé nye gi meghatározó ja”.5 Meg őr zi ta pasz ta la ta it, biz to sít ja
foly to nos sá gát. Az anya nyelv vel egy kö zös ség tör té nel mi ta pasz ta la ta i nak, sa já tos
szem lé let for má i nak, kö zös sé gi tit ka i nak is bir to ká ba jut az em ber. 

A 18. szá zad vé gén je len tős vál to zás ment vég be a ma gyar nem zet tu dat ban: a
ne me si elő jog ok ra épü lő nem zet tu dat tal szem ben az ér tel mi ség ek kor ki dol go zott
egy nyel vi ala pon el gon dolt egy sé ge sí tő nem zet esz mét. A mo dern nem zet esz me
alap kri té ri u ma így a nyel vi egy sé ges ség let t.6

Ma gyar or szág tör té nel mé vel ma gya ráz ha tó, hogy író ink és köl tő ink a ré gi ko rok −
ban és a hu sza dik szá zad ban egy aránt sok szor érez ték ve szély ben a ma gyar nyel vet,
a ma gyar iden ti tást, ezért a ma gyar iro da lom nak a ma gyar nyelv igen gya ko ri té má ja. 

Iro dal munk a nem ze ti ki bon ta ko zás ide jén szin te „sza kral izál ta” a ma gyar nyel −
vet, azo no sí tot ta a nem ze ti iden titás sal.7

Tri a non után ez a sza kral izá ció új ra meg erő sö dött, egyút tal azon ban ar cha i kus,
sőt anak ro nisz ti kus jel le get is ka pott, hi szen az anya nyel vet vé dő, ér té ke it tu da to sí −
tó iro da lom nak a re form kor, a nem ze ti ki bon ta ko zás, az anya nyel vű ség meg te rem −
té sé nek a kor sza ka volt a ter mé sze tes ide je. Ez az ar cha iz mus és anak ro niz mus
azon ban nem az iro da lom bű ne, ha nem a történelemé.8

A vi lág ban ma több mint hat száz mil lió em ber él nem ze ti ki sebb ség ben. A ki sebb −
sé gi sor sú nem zet ré szek ese té ben eg zisz ten ci á lis kér dés az anya nyelv, a kom mu −
ni ká ció fo lya ma ta it biz to sí tó jel rend szer kar ban tar tá sa, mi nő sé gé nek megőrzése.9

„Az em be ri jo gok kor sze rű ér tel me zé sé nek tu do mány po li ti kai kon zek ven ci á ja
nem le het más, mint hogy a ki sebb sé gek igényt tar ta nak a kul tú ra egé szé nek bir −
tok lá sá ra, úgy is, mint az egye te mes mű velt ség ered mé nye i nek be fo ga dói és úgy is,
mint an nak to váb bi gazdagítói.”10

A ma gyar ság anya nyelv vé dő és az anya nyelv ér té ke it ta nú sí tó iro dal ma az em be −
ri sza bad ság igény és ott ho nos ság igény egye te mes ér vé nyű meg nyi lat ko zá sa is.11

3

Kul tú ránk leg na gyobb jai idő ről idő re meg újí tot ták a nem ze ti tu da tot. 
Iro dal munk egyik fő vo nu la tá nak min den idő ben a nem ze ti fe le lős ség tu dat volt

az ösz tön ző je. A ré gi szá za dok ban is ez ve tet te föl új ra és új ra a nem ze ti lét „len ni
vagy nem len ni” kér dé sét, mel  lyel Moh ács óta foly ton szem be sül iro dal munk. A ki −
egye zés után né mi képp hát tér be szo rult ez a gond, Tri a non azon ban új di men zi ók −
kal sú lyos bít va tet te ezt új ra tra gi ku san idő sze rű vé. 

Író ink min den kor tud ták és tu da to sí tot ták azt, hogy a nem zet he lyet te sít he tet len
ér ték, me lyet ál lan dó an óv ni és ala kí ta ni kell. Hit tek ab ban, hogy az iro da lom a sze −
mé lyi ség és a kö zös ség for má lá sá nak ha té kony esz kö ze. 
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Iro dal munk idő ről idő re nyil ván va ló vá tet te azt, hogy a nem zet tu dat át ér té ke lé se,
meg tisz tí tá sa, ki tá gí tá sa, hu ma ni zá lá sa, szo ci á lis és mo rá lis ér té kek kel va ló te lí té −
se lét fel té te le a nem zet nek.

A ma gyar nem ze ti tu dat for má lá sá ban ki tün te tett sze re pe volt an nak a köz éle ti
er köl csi igé nyes ség nek, mely a gyar ló sá ga ink kal szem be né ző nem ze ti ön bí rá lat ban
nyi lat ko zott meg.12

Czes law Miłosz sze rint a kö zép−eu ró pai iro dal mak leg szem be tű nőbb sa já tos sá ga
a tör té ne lem ál lan dó jelen léte.13 Ez a meg ál la pí tá sa re ánk néz ve kü lö nö sen igaz. 

A ma gyar tör té ne lem egyik jel leg ze tes sé ge az, hogy Moh ács óta az or szá got irá −
nyí tó po li ti kai ha ta lom és a nem zet szel le mi sé gét, lel ki sé gét ki fe je ző iro da lom csak
egy− e gy ki vé te les pil la nat ban ta lál ko zott, ál ta lá ban azon ban szem ben állt egy más sal. 

Emel lett Tri a non óta a ma gyar ság egy har ma da az or szág ha tá ra in kí vül él. Ezek
a té nyek te lí tet ték és te lí tik ma is nem ze ti sors kér dé sek kel a ma gyar iro dal mat. 

Tör té nel münk kel szo ro san ös  sze függ az is, hogy a nem zet ben fel old ha tat lan nak
lát szó el len té tek fe szül nek egy más nak szá za dok óta. A ma gyar iro da lom gyak ran
vált a nem ze ti azo nos ság mértékévé.14

Csak pél da kép pen uta lok itt klas  szi kus iro dal munk egy−két alak já ra. 
A ke resz tény egy ség tu dat és a tel jes ma gyar ma gá ra ha gyott ság ér zé se ta lált fel −

ol dást a 15. szá za di ma gyar iro da lom ban ab ban az esz mé ben, hogy a ma gyar ság a
ke resz tény ség vé dő bás tyá ja. A ha za és a ke resz tény ség el ső ös  sze kap cso lá sa Ja −
nus Pan no ni us köl té sze té ben tű nik fel,15 majd ma gyar nyel ven Ba las si Bá lint mű ve −
i ben kap vi lág iro dal mi ran gú ki fe je zést. 

Zrí nyi Mik lós Szi ge ti ve sze de lem cí mű epo sza kö zös ség for má ló és cse lek vés re
moz gó sí tó tör té ne lem ér tel me zés. Zrí nyi írói élet mű ve „a ko ra új ko ri nem ze ti ön is me −
ret nek és iden ti tás tu dat nak leg mé lyebb for rása”.16 Epo sza „a con cor dia Chris tiana
szel le mé ben már a fe le ke ze ti iden ti tás tu da ton fe lül emel ke dő, szeku ral izált nem zet −
tu da tot tükröz i”.17

Nem ze ti imád ság gá is olyan ver se ink vál tak, ame lyek ben a nem zet leg mé lyebb
szán dé kai szó lal tak meg. A jobb nem ze ti sor sért kö nyör gő Him nusz, a ha zá hoz va −
ló hű ség Szó za ta és a sza bad ság−küz de lem es kü jét fo gal ma zó Nem ze ti dal.

Ka to na Jó zsef Bánk bán ját a nem ze ti füg get len sé get, a nem ze ti ér dek egye sí tést
szor gal ma zó esz mé je emel te nem ze ti drá má vá.

A ma gyar nyelv egyik leg na gyobb mes te ré nek, Arany Já nos nak az or ga ni kus nem −
ze ti kul tú ra és tör té nel mi tu dat meg te rem té se volt a fő mű vé szi tö rek vé se.

Jel lem ző a ma gyar iro da lom nem ze ti fe le lős ség tu da tá ra, hogy az Osztrák–Ma −
gyar Mo nar chi át is a sa já to san ma gyar nem ze ti sors kér dé sek fe lől szem lél te, nem
tö re ke dett ide a li zá lás ra, ha nem olyan prob lé mát lá tott a Mo nar chi á ban mint re a li −
tás ban, amely re a sa ját nem ze ti né ző pont ja fe lől kell vá laszt adni a.18

4

A ma gyar iro da lom és a nem ze ti ön is me ret a 20. szá zad ban is szo ro san ös  sze kap −
cso ló dik, be mu ta tá sá ra csak mo nog rá fi ák vál lal koz hat ná nak. Itt csu pán jel zés sze −
rű en uta lok né hány mo dell ér té kű pél dá ra.

A ma gyar nem ze ti tu dat és ön is me ret tör té ne té ben a 20. szá zad leg ele jén Ady
End re nyi tott új ho ri zon tot. Egy ma ga ér vény te le ní tet te a hi va ta los ma gyar ön szem lé −
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le tet. Nem zet fo gal má nak nem az ere det, ha nem a ma gyar sors vál la lá sá nak a mi −
nő sé ge ad ta a tar tal mát: „Ki tá rul afe lé ka rom, / Kit ma gyar rá tett ér te lem, / Pa -
rancs, sors, szán dék, al ka lom.” Ady mű vé sze te má ig ha tó ér vé nyű mo dell je an nak
a szel le mi−er köl csi szu ve re ni tás nak, amely a nem zet tet te it ma gá nak a nem zet nek
az ér de ké ben be lül ről bí rál ja.

A Tri a non ban be kö vet ke zett nem ze ti tra gé dia ösz tö nöz te a hú szas−har min cas
évek fi a tal nem ze dé ké nek tag ja it ar ra, hogy az ad dig a nem zet fo gal má ból ki ha gyott
nép ré te get is a nem zet be emel jék. A né pi írók szá má ra a nép az egész nem ze tet je −
len tet te. A né pi jel zőt an nak a po li ti kai gon dol ko dás nak és cse lek vés nek a je lö lé sé −
re hasz nál ták, ame lyik egy szer re irá nyult a ma gyar ság szo ci á lis és nem ze ti prob lé −
má i nak meg ol dá sá ra. 

Ady nem ze ti fe le lős ség ér zés ét leg in kább köz vet le nül Né meth Lász ló és Il  lyés
Gyu la örö köl te.

Né meth Lász ló írói élet mű vé nek ös  sze fo gó, szer ve ző el ve a ma gyar ság fel eme −
lé sé nek a szán dé ka. En cik lo pé di kus mű velt sé gét a ma gyar ság er köl csi mi nő sé gé −
nek ja ví tá sá ra moz gó sí tot ta. Az új ma gyar iro da lom kül de té sét a nem ze ti tör té ne −
lem, sors ala kí tá sá ra mél tó és al kal mas er köl csi ség ki ala kí tá sá ban je löl te meg. Re −
gé nye i ben és drá má i ban en nek a nagy terv nek, szán dék nak az em be ri aka dá lya i val
ve tett szá mot. Es  szé i ben és ta nul má nya i ban a „mi nő ség for ra dal má”−t hir det te
meg. A tra gi kus ma gyar sor sot po zi tív fel adat tá, más nem ze tek szá má ra is pél da −
adó kül de tés sé akar ta vál toz tat ni.

Kö zös sé gi sors vál la lás, fe le lős ség ér zet és mű vé szi mi nő ség ta lál ko zá sá nak
ered mé nye, hogy Il  lyés Gyu la „kor szak ról kor szak ra meg ír ta min dig a ma ga és nem −
ze te ka tar ti kus nagy ver sét”.19 A 20. szá zad kö rül mé nyei kö zött is ké pes volt ér vényt
sze rez ni an nak a kö zös sé gért cse lek vő köl tői ma ga tar tás nak, mely nek nagy pél dá it
a klas  szi kus ma gyar iro da lom olyan alak ja i ban lát ta, mint Zrí nyi és Pe tő fi. Nagy ver −
sei – Nem me ne kül hetsz, A Kac salábon forgó Vár, Ha za a ma gas ban, Nem volt elég,
A re for má ció gen fi em lék mû ve elõt t, Egy mon dat a zsar nok ság ról, Ár pád, Bar tók, Ko -
szo rú – a ma gyar tör té ne lem egy− e gy kor sza ká nak, egy− e gy prob lé má já nak a nem ze −
ti tu da tot föl rá zó meg íté lé sei. Nem egy eset ben a ma gyar kul tú ra be csü le té nek is
véd je gyei. Pró zai mű vei ön élet raj za vo na lán ha lad va ad nak át fo gó ké pet a hu sza dik
szá za di ma gyar tör té ne lem ről. Drá má i ban sor ra ve szi a ma gyar tör té ne lem sors dön −
tő hely ze te it, hogy az el mu lasz tott le he tő sé gek elem zé sé vel új ér tel mű ha za fi ság ra
ösz tö nöz zön. 

A 20. szá zad el ső fe lé ben a ma gyar iro da lom nyil ván va ló vá tet te azt, hogy a nem −
zet tu dat át ér té ke lé se, meg tisz tí tá sa, ki tá gí tá sa, hu ma ni zá lá sa, szo ci á lis és mo rá lis
ér té kek kel va ló te lí té se lét fel té te le a nem zet nek. 

5

Sú lyos vesz te sé ge a ma gyar ság nak, hogy a má so dik vi lág há bo rú utá ni kor szak vál −
tás nem a ma gyar szel le mi ség ben ki mun kált szel le mi−er köl csi ér té kek alap ján tör −
tént, ha nem a nem ze tet el nyo mó ide gen nagy ha ta lom ér de kei sze rint.

A kom mu nis ta dik ta tú ra be til tot ta a nem ze ti iro da lom sok szí nű sé gét: min den
pol gá ri ér té ket szám űzött, a nem ze ti ér zést, a nem ze ti gon do la tot pe dig na ci o na liz −

44 Görömbei András

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 44



mus nak bé lye gez te és ül döz te. Ki re kesz tet te a nem zet ből a Tri a non ban el sza kí tott
ma gyar nem zet ré sze ket épp úgy, mint a nyu ga ti ma gyar sá got.

A dik ta tú ra azon ban nem csak mér he tet len szel le mi−er köl csi ká ro kat oko zott iro −
dal munk ban, ha nem el len ál lást is ki vál tott.

Az ezer ki lenc száz öt ve nes évek ele jé től a rend szer vál to zá sig tar tó év ti ze dek iro −
dal ma úgy is ol vas ha tó, mint a ma gyar ság szel le mi−er köl csi sza bad ság har cá nak esz −
té ti kai fog la la ta.

Il  lyés 1950−ben írt Egy mon dat a zsar nok ság ról cí mű ver se ele men tá ris erő vel
ne ve zi meg a zsar no ki ura lom alá kénysz erített em ber alap él mé nyét, a tel jes ki szol −
gál ta tott sá got. Ez a vers csak az 1956−os for ra da lom ide jén je len he tett meg, s utá −
na har minc éven ke resz tül, amíg a ha ta lom ön ma gá ra is mer he tett ben ne, új ra til tott
mű volt, de már ben ne élt a nem zet tu da tá ban. 

A ma gyar ság le alá zá sa el len már az öt ve nes évek el ső fe lé ben re mek mű vek til −
ta koz tak: Té koz ló or szág, Gyöngy szok nya, Ga li lei, Bar tók, Sze re lem, Ni ki. Ele mi em −
be ri jo go kat és ér té ke ket vet tek vé del mük be a dik ta tú rá val szem ben. „Mert nö ve li,
ki el fö di a bajt” – idéz het jük Il  lyés ver sé nek szál ló igé vé vált sza va it. Ju hász Fe renc
tör té nel mi tár gyú epo sza azt ta nú sí tot ta, hogy „a sza bad ság a leg több, amit ad hat
ön ma gá nak az em be ri ség”. Déry ku tya tör té ne té nek nem ze ti tu da tot for má ló üze ne −
te pe dig az volt, hogy „a sza bad sá got nem le het sem mi vel sem he lyet te sí te ni vagy
pó tol ni”. 

Iro dal munk így ké szí tet te elő a nem zet szel le mi sé gé ben az 1956−os for ra dal mat
és nem ze ti sza bad ság har cot, mely nek leg jobb író ink mű ve ik kel is cse lek vő részt ve −
vői vol tak. 

Az 1956−os for ra da lom le ve ré se után Ma gyar or szá gon az iro da lom a ha ta lom
har mo ni ká zó pré se alatt foly tat ta küz del mét az em ber hez mél tó éle tért. 

Meg tar tó szel le mi−er köl csi erőt su gár zó mű vek so rát idéz het jük em lé ke ze tünk be
ezek ből az év ti ze dek ből is.

Itt most csu pán utal ni tu dok há rom fő ten den ci á ra, me lyek a ha zug ság ra épült,
dik ta tó ri kus és nem zet el le nes po li ti kai rend szer rel szem ben erő sí tet ték, tisz tí tot ták
a nem ze ti ön is me re tet és ön tu da tot. Ez a há rom fő ten den cia: a sze mé lyi ség au to −
nó mi á já nak, sza bad sá gá nak vé del me, a szét da ra bolt, szét szórt ma gyar ság szel le mi
ös  sze tar to zás−tu da tá nak hely re ál lí tá sa és a ma gyar nem zet el le nes tör té nel mi tu dat
kor rek ci ó ja. 

Ezt a há rom prob lé ma kört ve szem most sor ra, mind egyi ket mű vek so ka sá gá val
kel le ne be mu tat ni. Itt azon ban most csak jel zést ad ha tok ró luk. 

1. A sze mé lyi ség au to nó mi á já nak vé del me

A dik ta tú ra fő el len fe le az au to nóm sze mé lyi ség volt. Az iro da lom az ele mi er köl csi
nor má kat is sem mi be ve vő po li ti ká val szem be száll va véd te az em be ri mél tó sá got,
igé nyes sé get, az au to nóm sze mé lyi ség ér té ke it. Sok− sok vál to zat ban mu tat ta meg
azt, hogy „az em ber meg csú fo lá sá val is tent sem le het szol gál ni”.20

Nagy Lász ló köl té sze té nek fő irá nya a tár sa dal mi zül lés sel szem be for du ló mű vé −
szi küz de lem. A Me nyeg zõ, a Med ve zsol tár, a Ba las si Bá lint láz be szé de, a Gyá szom
a Szí nész ki rá lyért és még oly sok nagy ver se a tár sa dal mi zül lés le lep le zé se és a
fen sé ges em be ri ma ga tar tás pél dá ja. 
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Csoóri Sán dor írói vi lág kép ét át hat ja a nem ze ti fe le lős ség tu dat. Kül de té sé nek
vall ja a föl is mert és a ki mon dott igaz sá gok kö zöt ti tá vol ság meg szün te té sét. Mű vei
szem lé le ti tá gas sá got, han gu la ti, ér zel mi, gon do la ti gaz dag sá got su gá roz nak. Sze −
mé lyes sé ge élet mű vé nek hi te le sí tő kö zép pont ja. Írá sai min dig esz mél te tő hí rek kel,
föl rá zó gon do la tok kal, ér zé sek kel lep nek meg. Mű vé sze té nek val lo má sos köz vet len −
sé gé vel is ösz tön zi ol va só it a tel jes bel ső sza bad ság ra, a nem ze ti, kö zös sé gi ügyek −
ben va ló tá jé ko zó dás ra és fe le lős ség tel jes cse lek vés re.

Nagy Gás pár sze rint a köl tő nek em lé kez nie „es küdt kö te les ség”, s nem le het ki −
sebb am bí ci ó ja, mint hogy ép pen azt ne vez ze né ven, amit a bölcs meg fon to lás, a
gyá va ság, az ön ma gát túl élt ha ta lom el hall gat ni pa ran csol. Em lé kez ni, lát ni, meg ne −
vez ni és so ha sem fél ni – eme szem lé le ti alap el vek sze rint épül köl té sze té nek mo −
rá lis és po é ti kai rend je. A ha zug ság, a tör té nel mi tu dat za var, a tör té nel mi és kul tu −
rá lis nem zet szű kí tés, az ön cson kí tás el len küzd ve adott és ad pél dát ar ra, hogy mo −
dern ség és kö zös sé gi kül de tés, ha gyo má nyok gaz dag sok fé le ség éhez va ló kö tő dés
és kor sze rű ség, er kölcs és esz té ti kum nem ki zár ják, ha nem fel té te le zik egy mást.
Nem csak né hány tör té nel mi je len tő sé gű vé vált ver sé vel járt ösz tön zőn, esz mél te tőn
előt te a ma gyar or szá gi és ke let−kö zép−eu ró pai vál to zá sok nak, ha nem egész ha bi tu −
sá val, tisz ta sá got su gár zó és kö ve te lő ma ga tar tá sá val. 

2. A szét szórt ma gyar ság szel le mi ös  sze tar to zás−tu da tá nak hely re ál lí tá sa 

A kom mu nis ta dik ta tú ra ki re kesz tet te a ma gyar nem zet is me ret ből és nem ze ti ön is −
me ret ből a ha tá ron tú li ma gyar sá got. A ki sebb sé gi ma gyar sá got ki szol gál tat ta a
több sé gi ál la mok as  szi mi lá ci ós tö rek vé se i nek, a nyu ga ti ma gyar sá got pe dig el len −
ség nek mi nő sí tet te.

E pél dát lan ön szem lé le ti kor lá tolt sá got, nem zet szű kí tést a ma gyar iro da lom so −
hasem fo gad ta el, de a hat va nas évek kö ze pé ig szin te sem mit nem tu dott el le ne
ten ni. A het ve nes évek ele jé től kezd ve azon ban – a dik ta tú ra lá gyu lá sá val pár hu za −
mo san – iro dal munk foly to nos küz de lem ben ki har col ta a ma gyar ság szel le mi ös  sze −
tar to zá sá nak, egy sé ges szem lé le té nek a le he tő sé gét. 

A ki sebb sé gi ma gyar iro dal mak a ma gyar iro da lom egy sé gén be lül ma gu kon vi −
se lik a ki sebb sé gi ma gyar ság kü lön sor sá nak je gye it. A het ve nes−nyolc va nas évek −
től iro dal munk él vo na lá hoz tar to zó mű vek so ra vi lá gí tot ta meg – gaz dag esz té ti kai
vál to za tok ban – a ki sebb sé gi lét hely zet sa já tos di men zi ó it, min de nek előtt a ki sebb −
sé gi sze mé lyi ség és kö zös ség ön vé del mi küz del mét. Ez előbb a ki sebb sé gi ma gyar −
ság sa já tos sá gá nak, nem ze ti iden ti tá sá nak vé del mé ben, majd a szét szó ró dás és a
ki sebb sé gi el ide ge ne dés gro teszk fan tasz ti kum mal ele gyí tett be mu ta tá sá ban nyil vá −
nult meg. 

Mű vek tu cat ja it idéz het jük, me lyek az ele mi em be ri nor mák meg sér té sét pa na −
szol ják. A ki szol gál ta tott em ber ke se rű sé gé ről ad nak szá mot. S vál to za tos esz té ti −
kai for mák ban ke re sik a ki sebb sé gi sze mé lyi ség és kö zös ség em ber hez mél tó lét −
le he tő sé ge it, más kö zös sé gek kel egyen lő lét esé lye it. 

Sü tő And rás – Er dé lyi vál to zat lan sá gok cí mű köny vé ben – sok szor idé zi a sváj ci
kan to nok, finn, olasz, spa nyol au to nó mi ák pél dá ját. Ezek azt bi zo nyít ják, hogy a ki −
sebb sé gek em ber hez mél tó éle te nem il lú zió csu pán, ha nem meg va ló sít ha tó le he −
tő ség. 
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A ki sebb sé gi és a nyu ga ti ma gyar iro dal mak ter mé sze tes in teg rá lá sa a ma gyar iro −
da lom ba tel jes sé és ös  sze tet té tet te a ma gyar iro da lom nem ze ti ön is me re ti ké pét. 

3. A tör té nel mi tu dat kor rek ci ó ja 

A kom mu nis ta ha ta lom tör té nel mi am né zi át pa ran csolt a nem zet re. El til tot ta a nem −
ze tet sa ját tör té nel mé től, el til tot ta ön ma gá tól. Gá tol ta a nem zet tör té nel mi ön is me −
ret ét, nem ze ti lé té hez szük sé ges azo nos ság tu da tá nak ki ala kí tá sát. A tör té nel mi
am né zi á val és kö dö sí tés sel szállt szem be iro dal munk sok− sok ma ra dan dó al ko tá sa. 

A vi lág há bo rús sze re pünk ről ki ala kí tott torz tu da tot olyan mű vek kor ri gál ták, mint
a Ma gya rok, a Kom pország ka to nái, a Ma gyar apo ka lip szis. Hos  szan foly tat ha tó len −
ne a sor. 

Most azon ban az 1956−os ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc fél év szá za dos
év for du ló ján in kább ró la szó lok né hány szót. 

1956 a for ra dal mak vi lág tör té net ében vált for du ló pont tá, mert nem egyet len ki −
zsák má nyolt osz tály, nem egyet len el nyo mott nép ré teg ke res te ben ne a ma ga iga −
zát, ha nem a to tá lis em be ri ki szol gál ta tott ság el len lá zadt fel egy sé ge sen egy egész
nem zet. Eb ben a for ra da lom ban a meg nyo mo rí tott, ki szol gál ta tott tö meg ből új ra
meg szü le tett a ma gyar nem zet. Nem vé let len, hogy az Iro dal mi Új ság for ra dal mi szá −
ma 1956. no vem ber 2−án Pe tő fi Is mét ma gyar lett a ma gyar cí mű ver sé vel in dult. A
nem zet sza bad ság−aka ra ta kap csol ta ös  sze a ma gyar tör té ne lem nek ezt a két esz −
mé nyi pil la na tát: 1848. már ci us 15−ét és 1956. ok tó ber 23−át. 1956. no vem ber 2−
án író ink ar ról ta nús kod tak az Iro dal mi Új ság ban, hogy cso dát mű velt az „emel ke dő
nem zet” (Né meth Lász ló), ki vív ta tör té nel mé nek „leg na gyobb és el ső győz tes for ra −
dal mát” (Déry Ti bor), a ma gyar ság „az em be ri faj ta csil lag fé nye lett” (Ör kény Ist ván). 

Az tán 1956. no vem ber 4−én a szov jet ha ta lom fegy ve re i vel ura lom ra se gí tett áru −
ló vet te át az or szág irá nyí tá sát. Kor mány prog ram má lett a for ra da lom el len for ra da −
lom má nyil vá ní tá sa és iszo nyú meg tor lá sa, a nem ze ti ér zés, ön is me ret, ön tu dat
meg sem mi sí té se. 

1956 no vem be ré ben száz nál több ne ves ma gyar ér tel mi sé gi – köz tük Ko dály Zol −
tán, Né meth Lász ló, Déry Ti bor, Ve res Pé ter – nyi lat ko zat ban val lot ta meg – ezért ha
kell a ha lált is vál lal va – tel jes egyet ér tés ét a ma gyar sza bad ság harc hő se i vel, s til −
ta ko zott a for ra dal má rok le tar tóz ta tá sa és de por tá lá sa el len.

Az Író szö vet ség 1956. de cem ber 28−ai köz gyű lé se pe dig Ta má si Áron Gond és
hit val lás cí mű me mo ran du má val fo ga dott hű sé get „a zász ló előt t, mely je lez te ne −
künk, hogy a nép for ra dal mi egy sé gé ből a nem zet újjászületet t”.21

A ha tal mas ide gen túl erő és az azt szol ga mód ki szol gá lók tö me ge azon ban el ér −
te azt, hogy a né pes ség leg na gyobb ré szé ben ha ma ro san mély re száll tak a for ra da −
lom esz méi. Mo rá lis nem zet vesz tés tör tént, a több ség csön des ki egye zé se a ha ta −
lom mal. „Át vál toz tak a bék lyók cu kor ral cif ra perec cé.”22

Még is, a sza bad ság nak a for ra da lom ban át élt nagy sze rű pil la na tai és a for ra da −
lom so ha meg nem cá folt esz méi a nem zet bel ső, meg tar tó ere jé vé vál tak az újabb
hó dolt ság év ti ze de i ben. S egy re vis  sza fog ha tat la nab bul szó lal tak meg, kö ve tel ték
igaz sá gu kat.

A nyu ga ti ma gyar írók hi va tá suk nak te kin tet ték és te kin tik ma is a for ra da lom
esz mé i nek őr zé sét, do ku men tu ma i nak ös  sze gyűj té sét, tör té ne té nek tár gyi la gos ér −
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tel me zé sét. A for ra da lom ról szó ló mű ve ik a rend szer vál to zá sig le gá lis úton nem ke −
rül tek be Ma gyar or szág ra, a nem ze ti tu dat for má lá sá ban még is fon tos sze re pet ját −
szot tak, mert sok fé le mó don el ju tot tak a ma gyar or szá gi ér tel mi ség leg jobb ja i hoz.

Ma gyar or szá gon év ti ze de kig csak me ta fo ri kus köl tői át té te lek ben, rejt je les be −
széd del le he tett szó ba hoz ni a for ra da lom em lé két és esz mé it. Az ér tel me zők nem
vi lá gít hat ták meg az „erős me ta fo rák” üze ne tét, mert az az írók el le ni föl je len tés lett
vol na. 

Már ci us vagy Pe tő fi szó lí tá sa az ok tó be ri for ra da lom szó lí tá sa is volt a ma gyar
iro da lom ban. 

A pró za iro da lom az ok ker eső tár gyi la gos szám ba vé tel mód sze ré vel, a ha ta lom ál −
tal oko zott sé rel mek meg mu ta tá sá val pró bált elő ször tár gyi la go san szá mot vet ni
1956− tal, de en nek a tö rek vés nek is gá tat sza bott a poli ti ka.23

1956 há rom év ti ze den ke resz tül ta bu té má nak szá mí tott Ma gyar or szá gon. Ez pe −
dig le he tet len né tet te a re á lis tör té nel mi tu dat ki ala kí tá sát. „Olyan ez, mint ha egy
drá má ban csak is a mel lék sze rep lők mon da tai han goz ná nak el, csak foj tott, rész le −
ges uta lá sok ból sejt het nénk, hogy a fő sze rep lők mi fé le vélt vagy va ló sá gos esz mék
ne vé ben csap tak ös  sze. Ho lott an nak, amit fé lig ír tak meg, amit fé lig mond tak csak
el, a má sik fe le el in té zet le nül ott isza po so dik a va ló ság al ján, a tu da tunk ban, a
történelem ben”24 – ír ta Csoóri Sán dor 1968−ban A ki egyen sú lyo zott ság ára cí mű
esszé jé ben. 

A „föl is mer he tet len re po fo zott őszi hónap”25 sok fé le át té tel ben, uta lás ban kért
szót iro dal munk ban. 

Petri Györ gy ti tok ban ter jesz tett ver se (Sze mély te len vol tál, mint a töb bi) már a
már tír mi nisz ter el nök alak ját és sor sát idéz te föl: 

De em lé kez ni sza bad
a vo na ko dó, sér tett, té to va fér fi ra,
aki be még is
föl szi vá rog ha tott
düh, káp rá zat, or szá gos vak re mény,

mi kor ar ra éb redt
a vá ros: lö vik szét.

1984−ben pe dig Nagy Gás pár nak a cen zú rán vé let le nül át csú szott ver se antigonéi
pa rancs ként mond ta ki azt, hogy a for ra da lom már tír ja it: 

egy szer majd el kell temetNI
és ne künk nem sza bad feledNI
a gyil ko so kat né ven nevezNI

A ha ta lom meg foszt hat ta ál lá sá tól a bá tor köl tőt, a ki mon dott igaz ság gal szem ben
már te he tet len volt. „Ez a vers egy szál vi rág egy ma még nem lé te ző sí ron, de meg −
lesz a sír, s raj ta lesz a vi rág” – mond ta Csoóri Sán dor 1985. már ci us 12−én Nagy
Gás pár író szö vet sé gi pe rén. A kö vet ke ző év ben egy má sik Nagy Gás pár−vers ben Ká −
dár Já nos Jú dás sze re pé ben is mert ma gá ra.

48 Görömbei András

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 48



1956 ok tó be ré nek igaz sá ga már ki ik tat ha tat la nul he lyet kért az or szág nyil vá nos −
sá gá ban is, s egy re egyér tel műb ben és egy re gyak rab ban kér dő je lez te meg a for ra −
da lom el áru lá sá ra épí tett rend szert. 

A rend szer vál to zás utá ni idő szak po li ti kai küz del mei hát tér be szo rí tot ták a nem −
zet tu da tá ban iro dal munk ma ga sabb né ző pon tú ér té ke it. Pe dig a glo ba li zá ló dó vi lág −
ban a sze mé lyi ség és a kö zös ség leg fon to sabb vé del me a nem ze ti ös  sze tar to zás
ér zé se lehetne.26

Az egész sé ges nem ze ti tu dat lét szük ség le te min den olyan kö zös ség nek, ame lyik
meg akar ma rad ni. A glob al izá ció meg sem mi sí tő ten den ci á i nak csak olyan nem zet
tud el len áll ni, ame lyik nem vég le te sen kü lön bö ző, egy más sal szem ben ál ló ré szek −
ből áll, ha nem ame lyik nem ze ti kö zös ség ként tud dön te ni lé té nek leg fon to sabb
kérdé seiben.27
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AND RÁS GÖRÖM BEI

THE ROLE OF LIT ER A TURE IN FORM ING THE HUN GAR I AN NATION AL CON SCIOUS NESS

The study analy ses that at pres ent the role of the lit er a ture to form the com −
mu ni ty is be ing reduced, although com mu nal, nation al respon si bil i ty pres ent in
the works do not come into con flict with the auton o my of art, on the con trary,
it results from it. Today in Europe there is no gen er al ly accept ed legal def i ni −
tion of the „na tion“ con cep t, although recent ly sci en tif ic lit er a ture revealed the
extreme ly com plex mean ing of the con cept of the nation. The most impor tant
fac tor of the rela tion of nation al com mu ni ty is nation al con scious ness and self−
  knowl edge. The most impor tant fac tor of our nation al self− i den ti ty is our moth −
er lan guage. Although moth er lan guage is not only a com mu ni ca tion tool, but
a spe cif ic approach, way of think ing, spe cif ic log ic. The moth er lan guage is the
sub stan tial deter mi nant of an eth ni cal group’s indi vid u al i ty. It pre serves its
expe ri ence, ensures con ti nu ity. With the moth er lan guage one acquires even
his tor i cal expe ri ence of a com mu ni ty, spe cif ic atti tude form s, and com mu ni ty
secrets as well. Dur ing the decades of com mu nism it was the pro tec tion of an
indi vid ual’s auton o my, rebuild ing of the scat tered Hun gar i an spir it rela tion con −
scious ness, and the cor rec tion of the his tor i cal con scious ness, that were the
poets and writ ers faced against power in favour of nation al con scious ness and
self−  con scious ness pro tec tion.
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