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Szabó Zoltán elsősorban a m agyarok dolgát nézte, am ikor „a dolgot őt magát”, d e a m a
gyarok dolgát elsősorban Európában kívánta rendezni, és ezért az em beri együttélés
európai kereteit és elveit szükségszerűen vette figyelembe. Radikalizm usának lénye
géhez tartozott azonban, hogy az európai elveket és kereteket nemcsak átvette, de át
is értékelte. Gondolkodása pedig ahhoz a gondolkodói hagyom ányhoz tartozott, mely
az európai felvilágosodás racionalizmusával - s annak m agyar nyelvű változataival is
- egyféle integrálás, nem a kirekesztés álláspontjáról állt szemben.
A felvilágosodás racionalizm usának integrálása, úgy tűnhet, csak valami nagyobb
összefüggésben lehetséges, s az nem leh et racionalista a felvilágosodás értelm ében. A
dilem m a, m int az em bertudom ányok és a term észettudom ányok újkantiánus szétvá
lasztása esetében is, közismert. A kétféle tudom ányfajta különválasztása é p p e n olyan
kevéssé kielégítő, m int alárendeléses egyesítésük a csakis m atem atizálhatónak vagy a
csakis herm eneutikusnak vélt tudom ányágak nevében. Hiszen ez utóbbiak is,
am ennyiben tudom ányosak, csakis racionálisak lehetnek.

Az univerzalizáló racionalizmusnak azonban nem az a baja, hogy univerzalizál, ha
nem az, hogy a diszkontinuitásokat felejti, felejteni akarja. Feloldja, azé|z elfojtja őket,
legyenek azok az egyéni halálba futó emberi életek, a nemzetek, a nyelvek vagy a vé
gességhez nem halállal kapcsolódó minőségek diszkontinuus nem alárendelhetően
egymáshoz viszonyuló szigetvilága. Mit ér az a végtelen, írta a fiatal Hegel (Glauben
UND WlSSEN című művében), mely nem képes a véges megevésére.
A pluralista m ellérendelést, m int az egyeduralom legfőbb fenyegetését, nem képes
elfogadni a hatalom vagy az erkölcs eszközeként - eszközként —használt ész, hiszen
akkor kiderülne, hogy valamiféle alapozatlanul hagyott célt szolgál. A m ellérendelésre
törekvést „összefüggéstelennek”, illetve irracionálisnak szokás m ondani, term é
szetesen a racionalizm us álláspontjáról, mely csak azt a pontot nem kérdőjelezi meg,
am elyen áll, azt az egyet, amelyből m inden következik. N em tudja elfogadni azt a
pragm atikus pontatlanságot, m ely egy m odus vivendi érdekében törekszik egy plu
ralista, m ellérendeléses integrációra.
A szabadság-egyenlőség-testvériség hárm as elvét, h a tetszik szenthárom ságát,
szembesíteni kell az egyház és az állam, ezért a nem zet és az állam különválasztásának
elvével. Ez a szembesítés az em beriség fajtabéli egységét az em beri igények differen
ciáltsága mellé helyezi, elliptikus viszonylatot alapít.
H egel jellem ző m ódon elítélte az egyház és az állam különválasztását. H a a porosz
állam ot különbnek vélte a franciánál, é p p e n azért is, m ert az evangélikus egyház, a
lutheri alárendelés értelm ében, a belső állam m al azonos lehetett, m íg a katolikus egy
ház a m aga állam határokon kívüli, Róm ában összpontosuló szerveződése m iatt, m eg
követelte a különválasztást. N em a keresztény gondolkodás univerzalitásáról, hanem
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az univerzalitás földi jelentkezésének más-másként elgondolt jellege szerinti különb
ségről van Hegelnél, s tőle függetlenül is, szó. Az univerzalitás földi, az em beriség ter
mészetes nyelvekként és történetes kultúrákként adódó jelentkezése csak akkor lehet
pluralisztikus, h a nincsen egyeden szent szöveg, melyre hivatkozva az azonosság po
zitívjelentkezését posztulálni lehet. Ez a hivatkozás keresztény összefüggésben akkor
m arad h at el, h a az állam ot az igazsággal, a szellemi-közösségi értelem ben vett nem 
zetet a szeretettel kapcsoljuk össze, és nem törekszünk a m ennyország országszerűen
földi megvalósítására.
Magából a szembesítésből elsőnek az derül ki, hogy az egyenlőség univerzális és
m ennyiségi elve a testvériség minőségi elvével, m ely nem kevésbé, de m ásként u n i
verzális, polárisán, ezért szükségszerűen szemben áll. A galambbal vagy a farkassal
vagy a lótetűvel szemben m inden em ber „testvér”, d e a genetikai egyfajúság - a sza
p orodó ivadékok létrehozására való képesség - többnyelvűséghez kapcsolódik, m ég
hozzá egzisztenciálisan alapvetőleg. Egzisztenciálisan le kell m ondanunk a Bábel előtti
ősnyelv elképzeléséről.
Az elm e, illetve a (nyelvek nélküli) „gondolkodás nyelvének” jeles képviselői van
nak (Frege; nyelvészetben pl. je r r y Fodor). S az em ber genetikailag m eghatározottnak
m ondható nyelvi készségét valóban éppolyan nehéz egy efféle, Chomskyval tartó uni
verzális alap, „m élystruktúra” nélkül m agyarázni, m ini a meglévő természetes nyelvek
- és azok struktúráinak - m eglétét másodlagos vagy epifenom enális adottságokként
lekezelni. A H e rd e rre és H um boldtra visszamenő, m a elsősorban Sapir és W horff n e
véhez fűzött nyelvészeti gondolkodás szerint az efféle lekezelés kulturális im peria
lizmus eredm énye, és elfedi, hogy m aga a gondolkodás nyelvenként más-más.
H a a Szabó Zoltánét is jellem ző gondolkodást követjük, a két tábor közti vita bizo
nyos értelem ben értelm etlenné válik. Az értelm etlensége értelm e a - m indkét é rte
lem ben vett - m egértés szükségszerűsége. H a valaki a fia t iustitia pereat mundus elvét
követi, m agam agát egy világon kívüli istennel azonosítva, a vita eldöntésének alapos
értelm e van. A term észetes nyelvek ism ert-ism erhető világán túl található (?) egy vi
lágtalan, jelenség nélküli „gondolkodás nyelve”, am it nyilván csakis a husserh, a vilá
got zárójelbe tevő transzcendentális ész gondolhat (hiszen nem beszélhet; akkor vi
szont m iért „nyelv”?). H a azonban az igazság m ellett a szeretet is^lapvetőnek m ond
ható, és a m ásként gondolkodás éppolyan fontosnak érződik, m int m aga a gondolko
dás; h a végső soron nem az em beriség jövőjébe vetített, a nyelvkészséggel súrlódásm entesen harm onizáló egynyelvűsége, hanem é p p e n a többnyelvűség különbségeiből
adódó gazdagság a cél; h a az em ber öncél is, a vita m aga lesz m ásodrendű (s m int
olyan, nem is érdektelen). A nem zet és az állam, a testvériség és az egyenlőség, a kö
zösség és a társadalom egymás m ellé rendeléséből a szeretet és az igazság elvei re n 
delődnek egymás mellé.
Ebből a m ellérendelésből, m ásodiknak, az d erü l ki, hogy a nem zet, illetve a ha?a
inkább affektív-szellemi, m int racionális-szellemi adottság. Inkább esztétikus, m int eti
kus (és sem m iképpen nem erkölcsi). A művészet m odern elképzeléséhez hasonlít. Ez
az elképzelés egyidejű a polgári társadalom és állam elképzelésével. Míg azonban, pél
dául Schiller „esztétikai nevelése” az „esztétikai állam” polgáraivá kívánja nevelni az em 
bereket, a nem zettel szembehelyezett állam nem polisz, és nem Platón POLITEIÁ-jának
totalizálásához alkalmazkodik. A nem zet államosítása éppúgy kényszerm unka- és ha
láltáborokhoz vezetett eddig, m int az állam nemzetesítése.
A m odern dem okráciák kialakulási folyam atának jellem ző esem ényláncolata az,
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m ely során Shaftesbury, kinek nagyapja az 1688-as dicsőséges forradalom egyik ve
zetője volt, a L ordok H ázában elfoglalt székéről lem ondott, és h átram aradó életét esz
tétikai és etikai tanulm ányokkal töltötte. Lem ondását az kényszerítette ki, hogy a fel
sőházban olykor nem pártjával, a whigekkel szavazott, h anem az ép p en vitatott ügy
m a p által vélt érd em e szerint; ezért olykor a tory párttal. A nem zeti egység megszál
lottja volt; képtelen volt elfogadni a pártérdekek előbbre helyezését.
Shaftesbury olyasmire jö tt rá, ami m a is problém a: a pártérdekek szerinti értékelés
bajára, és olyasmit nem vett észre, am it m a is ritkán értünk: az állam és a nem zet, a
társadalom és a közösség közti különbséget. Nem volt véletlen, hogy Shaftesbury a
nem zeti egység kívánalmától az esztétika és az etika felé tolódott, hiszen a politikai
gyakorlatból való kiábrándulása u tán az ő liberális szemlélete szám ára csakis a „belső
form a”, késői változatában a hegeli „Sittlichkeit” és a „belső állam” m aradt: m agában
az állam hatalom ban nem kereshette az egyéneket összetartozóvá fogó kohéziót. Szókratésztól a dialógust m eg az öndialógust tanulta, nem az államot. Az em beri és ezért
közösségi dolgok „belső form ájának” elképzelése tette a (m odem ) esztétika egyik elő
készítőjévé. Ezért hatott olyannyira H erd erre, G oethére és Schillerre.
A nem zet és az állam különválasztásából harm adiknak az d erü l ki, hogy a „szabad
ság” a hárm as jelszóban az „egyenlőséghez” is tartozik, a „testvériséghez” is. Isaiah Berlin
A SZABADSÁG KÉT FOGALMA cím ű 1958-as oxfordi székfoglaló előadása szerint a „ne
gatív szabadságeszmény” a liberalizmusé: az egyén m agánszféráját, a valamitől való
szabadságot jelzi; a „pozitív szabadságeszmény” pedig a valamihez való szabadságot.
Berlin azzal érvel, hogy az em berek nemcsak törvény előtti egyenlőséget akarnak, de
azt is>hogy an n ak fogadják el őket, amik. Ezt az igényt, talán nem a legügyesebb szóval,
„stáfttó”-igénynek m ondta. (A kifejezést valószínűleg M aintői vette át, az használta a
„szerződés" ellentéteként.) H atározottan alkalmazta az egyénre is -„ valaki akarok len
n i”- , d e egyúttal és elsősorban a csoporthoz tartozásra gondolt. A társadalom közjogi
egyenlősége m ellett szükségük van az em bereknek a közösségi, testvériség szerinti el
ism erésre és befogadásra is. Egy négernek az is kell, hogy őt négerségében, egy írnek,
hogy ő t írségében, egy zsidónak, hogy ő t zsidóságában, nemcsak állam polgári mivol
tában ism erjék el. A nem zet m int szellemi közösség en n ek a „pozitív szabad
ságeszménynek" felel meg. A liberalizmus „negatív szabadságeszményének ”ép p en azt szok
ták ellene vetni, hogy üres. A szegény em bernek m egvan a „negatív” szabadsága a
tanuláshoz, d e a „pozitív” szabadsága, például a tanuláshoz szükséges pénze, nincs
meg.
Az univerzalizáló, negatív, liberális szabadságeszmény önm agában való elégtelen
ségének érdekes és m agyar szem pontból jelentős példája a francia költő, Béranger.
Paul Bénichou m utat rá (Le SACRÉ DE LÉCRIVAIN, 1750-1830), hogy B éranger liberális
program ja az 1830-as forradalom m al, a B ourbonok menesztésével megvalósult, s ek
k o r ő a jövőbe vetítette a költő ily m ódon profetikussá vált célját. Petőfinél a világsza
badság pátoszos elképzelése (és a biederm eier ízű „édes álom” a XIX. SZÁZAD KÖLTŐI
utolsó szakaszában) bérenger-i ihletésű univerzalizmus és liberális utópia. A liberaliz
m us „negatív szabadságeszményének” üressége - s ez egyben elengedhetetlen erénye és
szükségessége ennek a m odern államhoz tartozó, az egyenlőséghez igazodó szabad
ságeszménynek - Petőfinél term észetesen kapcsolódott a m agyar hazafiak testvérisé
gének „pozitív szabadságeszményéhez”.
Szabó Zoltán sohasem m ondta ki, hogy az egyház és az állam szétválasztása a nem zet
és az állam szétválasztását is jelenti, d e gondolkodása ilyen szétválasztást implikál, hi-
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szén ő a nem zetet és m indenképpen a hazát az államtól, sőt az országtól is különvá
lasztotta.
Bibónál azért nem ilyen egyértelm ű a képlet, m ert szerinte a közép-kelet-európai
népekre az jellem ző, hogy náluk „a közösség ügye és a szabadság ügye” nem egy ügy. (A
NÉMET HISZTÉRIA OKAI ÉS TÖRTÉNETE. In : ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI 1. 173. O . ; A BÉ
KESZERZŐDÉS ÉS A MAGYARDEMOKRÁCIA. Uo. 222. O . ; A MÁRCIUSI FRONT TÍZ ESZTEN
DEJE. Uo. 252. o.) Ez pedig annak köszönhető, hogy „a modem demokratikus nacionaliz
mus nem volt képes és -jogos okból - nem volt hajlandó az itt talált államhatalmi egységeket
(Habsburgok birodalma, német és olasz kisállamok, oszmán birodalom) kitölteni a maga hatalmas
érzelmeivel és erőkifejtéseivel”. (A KELET-EURÓPAI KISÁLLAMOK NYOMORÚSÁGA. Uo. 206. o.)
Bibó nem m ondja ki egyértelm űen, hogy „a szabadság ügye” az államhoz kapcsolódik,
b á r abban gyakran egyértelm ű, hogy a „közösség” a „nemzet”, az „egyes ember” felszaba
dulása pedig „a szabadság ügye” (uo. 222. o.); „az ember szabadságát” szerinte „a modem
állam,” keretein belül hirdeti m eg „aforradalmi demokrácia” (uo. 204. o.).
Bibó im ént idézett m űveinek alapgondolatai kitűnőek és összetartoznak: 1. dem ok
rácia ott m űködik, ahol a szabadság és a közösség ügye egybeesik; 2. „az ember szabad
ságát... mindig egy adott közösségben valósítja meg” a dem okrácia; 3. „Demokratizmus és na
cionalizmus két közös gyökerű mozgalom, melyek mély összefüggésben vannak, s ha ez megbillen,
súlyos zavarokra vezethet"; 4. Közép-Kelet-Európában ezek a zavarok azért álltak be,
m ert itt állam és nem zet nem esett egybe, és 5. ez azért volt lehetséges, m ert „Nemzetek,
ha egyszer létrejöttek, a történelem tanúsága szerint pusztán a központi hatalom meggyengülése
és helyi hatalmak önállósulása folytán sohasem estek széjjel”; „a változó államhatárok és átte
kinthetetlen hűbérviszonylatok zűrzavara mögött Európa nemzeti keretei... meglepő állandóságot
és hallatlan szívósságot mutatnak” a középkor kezdete óta. Végül 6. a nyugati fejlődés
Bibó adta körülírása is helyesnek tűnik: „Nyugat-Európában a X V -X V III. században las
san kialakult a modem állam. A z egykorjelképes központi hatalom mind erősebben ragadja meg
a nemzet politikai életét, s a nemzeti tudatban mind erősebben részt vesz az állami apparátust
mozgató értelmiségi réteg és a várod polgárság is. A székváros lassan az egész országé lesz, s az
ország nemcsak politikailag és jogilag, hanem igazgatásilag és gazdaságilag is jellegzetes egységgé válik. Ebben a helyzetben következik be a francia forradalom, melynek egyik döntő követ
kezménye a közösségi érzelmek intenzívebbé válása és demokratizálódása, a modem patriotizmus
megszületése volt.”
A kitűnő és összetartozó alapgondolatok nyelvi kifejeződése azonban m induntalan
jelez valami pontatlanságot is, az teszi az egyértelm ű kim ondást leheteüenné. „A de
mokrácia" „az ember szabadságát"„mindig egy adott közösségben” csak akkor valósítja meg,
h a szellemi szubsztancia (a szellem történet értelm ében, am it Bibó elvetett). Egyébként
az em ber szabadságát em berek valósítják m eg közös összefogással, amely során a for
radalm i összefogásban tevékeny em berek valóban „em berek” is és - például - franciák
vagy am erikaiak is. N em szükségszerűen: Tóm Paine angol volt, Lafayette francia,
Bem lengyel; a francia forradalom H e rd e rt is, Schillert is francia díszpolgárrá válasz
totta.
A „forradalm i dem okráciát” létrehozó em berek összefogását valóban lehet „közös
ségnek” m ondani, nem „társadalom nak”, d e ez a forradalm as „közösség” nem azo
nosítható a nem zettel, m ert alkotó kaotikusságában „nem zet” is, „társadalom ” is, az
állam ot pedig, m int állam hatalm at, felfüggeszti, hogy aztán is m é t-é s többnyire m eg
változott form ában - ism ét érvényesítse.
Ez az állam a társadalom dem okratizm usát és a nem zet függetlenségét van hivatva
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biztosítani (és nem fordítva). A két funkció olyannyira más-más, hogy az am erikai for
radalom nem is hozott létre egy államot, m ert az angol birodalom tól elszakadáshoz
elegendő volt a szóban forgó államok szövetsége is. (Ez a felemásság m áig hat: az Egye
sült Államokban csak a Külügyminisztérium „State D epartm ent” [„Államminisztériuni”]; „állam rendőrség” nincsen; m indegyik állam nak m egvan a m aga egyenruhás
rendőrsége, az államszövetség rendőrsége pedig a civil ruhás FBI stb.) A két funkció
azonban egybemosódik, h a csak a függetlenség teheti lehetővé a dem okratizálódást
(ami a X V III. századi angol gyarm atokra nem állt). A „Mit kíván a magyar nemzet” a
bécsi uralkodót szólította meg.
„Az egykorjelképes központi hatalom mind erősebben ragadja meg a nemzet politikai életét”,
m ondja Bibó N yugat-Európáról. De ez így „a modem állam”-m k csak abszolutista kez
deteire áll, a rra pedig úgy, hogy a nem esi nem zet tagjai alattvalókká degradálódva
é p p e n hogy elvesztik a politikai élet lehetőségét; annak visszanyerése érdekében for
radalm asodnak egy, a polgárságot is m agában foglaló társadalom ban. „A nemzet mo
dem gondolata pár excellence politikai fogalom: kiindulópontja egy állami keret, melyet a nép
a demokratizált nemzeti tömegérzelmek erejével birtokba akar venni, és a magáénak akar tudni”,
írja Bibó. Ez is pontatlan - m ár az előző idézet viszonylatában is - , m éghozzá úgy,
hogy szerintem Szabó Zoltán biztos nem m ondta volna. O a „nem zet” szóval nem
„politikai fogalmat” jelölt. Úgy hiszem, Franz Boaszal értett egyet, aki szerint (An t h ROPOLOGY AND MODERN L i f e . 1962 [1928]. 81. o.): „A »nemzetiség* kifejezésnek két ér
telme van. Használják egy állam polgárainak együttes jelölésére, mint amikor egy személy nem
zetiségét amerikainak, franciának vagy olasznak mondjuk, értve ezalatt, hogy az az Egyesült
ÁUamok, Franciaország vagy Olaszország állampolgára. Arra is használják, hogy egy nyelvi és
kulturális csoporthoz tartozó személytjelöljenek vele, mint amikor azt mondjuk, hogy a Balkán
félsziget sok rendszertelenül elszórt közösségének tagjai bolgár, szerb, görög vagy török nemzeti
ségűek. ..A következőkben a »nemzetiség« kifejezéssel olyan csoportokat jelölök, amelyeknek politikai szerveződéstőlfüggetlenül - ugyanegy a nyelve és a kultúrája.”
Pontatlannak azért m ondom Bibó szóhasználatát, m ert nem alkalmazkodik azok
hoz a - szintén szóhasználatra tám aszkodó - alapgondolatokhoz, amelyeket kiválasz
tottam . A szóhasználatot m ondom pontadannak, nem a gondolkodást, m ert amiről
Bibó ír, nem igazán pontosítható. Bibót bírálni csak azzal lehet, hogy - bárm ilyen é rt
hető okokból is - idealizálta a nyugat-európai helyzetet (és ignorálta az amerikait). Az
ír, a baszk, a québeci konfliktusok, vagy azok a kezdődő viták, hogy az Egyesült Álla
m ok egyes részei spanyol nyelvűvé válnak-e, csak szélsőséges jelei az univerzalizált-állam i polgárjogok és a nem univerzalizálható, illetve nem univerzalizálandó, jo b b híján
kulturálisnak m ondható közösségi hitek és tulajdonságok között fel-feltörő sokoldalú
és állandó konfliktusoknak. H a Bajorországban alig tíz éve lehetségessé vált a bajor
nyelvjáráson való iskolai tanítás, ezt egy szövetségi állam engedélyezte, az államszö
vetség legfeljebb jóváhagyhatta, vagy nem tehetett ellene semmit. Az állam az NSZKban csak szövetségi szinten vált szét a nem zettől, Bajorországon belül, úgy tűnhetik,
ép p en hogy egyesült vele. De valójában a törvény Bajorországban m egengedte, nem
előírta a bajor nyelvű tanítást; továbbá Bajorország az NSZK része, ezért m ég a bajor
állami szinten hozott intézkedések is elválnak a szövetség államától, és így az állam és
a nem zet szétválasztását példázzák.
Bibó nézete, hogy a nyugati dem okráciákban „a közösség ügye és a szabadság ügye”
egy ügy, helytálló, de csak akkor, h a figyelembe vesszük, hogy ezt az egy ügyet az egy
ház és az állam, illetve a nem zet és az állam különválasztásával szolgálták. Vagyis gon
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doltak arra, hogy az állam se nem a közösség, se nem a szabadság, sőt ép p en a közösség
ügye ellen is fordul, am ikor az egyén szabadságát veszélyezteti.
A nem zet és az állam egymáshoz igazított különtartása Szabó Zoltánnál a hegeli
totalizáló eggyé szintetizálást és a liberális egyoldalúságot egyaránt kizárja. De bárm i
lyen bírálólag szólt is Szabó Zoltán a liberalizm usról m eg a polgári szemléletről, nem
a Berlin em lítette „negatív szabadságeszmény” elvetésére gondolt. Lényeges észrevenni,
hogy ő E urópát a m ásodik világháború idején „forradalomban” is tudja; an n ak van tu 
datában, hogy a „polgári életforma elbizonytalanodásának” idejében él, és ezért „polgári”
és „liberális” alatt a X V III-X IX . századi szavaknak a XX. század közepe felé mozgó
társadalm i viszonyokra alkalmazott értelm ét illeti bírálattal. Vagyis a felvilágosodás ki
terjeszkedő és a tartalm at m eg nem szabó, így üres, univerzalizálva egyenlősítő sza
badsággondolatának bírálata közel sem jelenti ennek a szabadságeszménynek és a
hozzá kapcsolódó társadalm i egyenlőségnek az elvetését. Úgy nem bírálta Bibót,
ahogy Széchenyit, Petőfit, Kölcseyt, Vorösmartyt, Eötvöst sem. Aki ezt az olyannyira
nyilvánvaló körülm ényt nem veszi figyelembe, nem veszi észbe, m it olvas; nem gon
dolja m eg, nem integrálja az olvasottat.
Politikai szem pontból van olyan gondolkodás, mely M annheim Károly D a s KONSERVATIVE DENKEN (A KONZERVATÍV GONDOLKODÁS) cím ű tanulm ányának elemzését
tekintve se nem liberális, se nem konzervatív. M annheim tipológiája szerint a konzer
vatív gondolkodás - en n ek kialakulását m a is az 1830-as évekre szokás tenni - X V III.
századi eredetében a konkrétot hangsúlyozza az absztrakttal, a teret az idővel szem
ben, és a je le n t a m ú lt bevégződésének tekinti, m íg a „progresszív”, azaz liberális gon
dolkodás szám ára az absztrakt, m ert a tervezhető, az idő, nem a tér, és a jelen pedig
m int a csak tervezhető jövő kezdete fontos. M annheim szerint a „proletár-szocialista”
gondolkodás strukturálisan azonos a konzervatív gondolkodással: az osztályok é p p 
úgy térben helyezettek, m int a hagyományos föld népe. Adam M üller kifejezésével
„l'értársak”, m íg „kortársakról” a progresszív-liberális gondolkodás tud.
M annheim tipológiájából hiányzik a radikális gondolkodás, holott az 1830 körül
kezdődő konzervatív és liberális gondolkodást - mely a m o d em dem okratikus társa
dalm ak két, m áig alapvető politikai pártállását adja - kiegészíti egy harm adik fajta,
radikálisnak m ondható gondolkodás. M annheim tanulm ánya egyszerre jelzi, hogy a
nyugati dem okráciák a liberális és a konzervatív p ártok egymásba akaszkodásából él
nek, és hogy a konzervatív gondolkodás alapjaiban nem restaurációs, nem re-akciós,
hiszen az ő elem zésében a Sturm u n d D rangból jövő Justus M öser - és az általa nem
em lített E dm und Bürke (lásd például Róbert Nisbet: CONSERVATIVISM: D ream AND
REALITY. 1986)- r é v é n 1770-től datálható. H atározottan egybevág ezzel Bibó jelentős
nézete, m iszerint téves és káros a konzervatívokat a fasisztákkal azonosítani.
H a viszont tipologizálva figyelembe vesszük a radikálisát, m int harm adik fajta gon
dolkozást, ezen belül is különbséget kell tenni a két totalitárius, vagyis monista radi
kalizmus, a nemzeti-szocialista és a nemzetközi kom m unista, a nem totalitárius nem 
zetközi szocialista, valam int egy pluralistán populista népi-nem zeti radikalizm us kö
zött. Szabó Zoltán és Bibó István gondolkodása ez utóbbihoz tartozott. Bibó 1956-ban
az újjáform ált Parasztpártot „Magyar Radikális Párt”-nak akarta nevezni (végül „Petőfi-Párt” lett). Szabó Zoltán nem zetből és tájból összetevődő „haza”-elképzelése pedig
az idő, nem a tér m odulációjában, ezért a m annheim i tipológia szerint a progresszív
liberális gondolkodáshoz sorolhatóan jelentkezett. Radikalizmusa azonban ép p en ab
b a n is rejlett, hogy - a felvilágosodás dialektikájának heideggeri és adornói-horkhei-
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m eri bírálatához hasonlíthatóan - az ő időelképzelése egyrészt nemcsak lineáris, m ás
részt nem csak ajelenből ajövőbe vezető volt, m int ahogy szabadságelképzelése is nem 
csak a „negatív”, d e a Berlin értelm ezte „pozitív” szabadságeszményt is figyelembe
vette, sőt elsősorban ez utóbbit hangsúlyozta.
A plurálisán populista radikalizm us gondolkodásának kialakítója H e rd e r volt.
Isaiah Berlin H erder-esszéje szerint (VlCO AND HERDER. TWO STUDIES IN THE HlSTORY OF IDEAS. L ondon, 1976) a populizm us, a pluralizm us és az önkifejezés az a
három elv, m ely H e rd e r gondolkodásának alapvető és csak tőle szárm aztatható
összetevője. Ez a több tekintetben Vico m ellé helyezett H e rd e r m ár A uerbach 1931-es
esszéjében (VICO u nd H erder . Deutsche Vierteljahrschrift) és m ég határozottabban
Cassirer 1932-es A FELVILÁGOSODÁS filozófiája cím ű könyvében a felvilágosodással
annak dinam ikáján belül fordult szembe: „Afelvilágosodás Herder által való legyőzése ezért
saját magafölötti valóságos győzelem. Egyike azoknak a vereségeknek, melyek valójában győzel
metjelentettek, és Herder teljesítménye tényszerűen a felvilágosodás filozófiájának egyik legna
gyobb szellemi dicsősége. ” (T h e P h iloso phy o f t h e En lig h te n m e n t . Princeton, 1951.
233. o.) Cassirer szerint: „Herder határozottan megtörte az analitikus gondolkodás és az azo
nosság elvének bűvkörét. A történelem szétomlaszlja az azonosság illúzióját, nem ismer semmit,
ami valóban azonos lenne, ami ugyanegyformában térne vissza. A történelem szakadatlan egy
másutánban ú j lényeket hoz létre, és születésijogként mindegyiküknek sajátos alakot ésfüggetlen
létezési módot adományoz. ” (Uo. 231. o.)
Ezzel egybehangzóan (bár Cassirert m eg sem említve) értékeli H erd ert, a m aga sa
játos m ódján, Berlin. Szerinte H e rd e r populizm usa „az az elképzelés, hogy m itjelent egy
csoporthoz tartozni" (VlCO AND HERDER. 156. o.). H e rd e r szám ára „Hazafiság és nacio
nalizmus két külön dolog volt: »A családhoz, nyelvhez, a saját városhoz, saját országhoz, annak
hagyományaihoz tartozás nem ítélhető el.« Ám azzalfolytatja, hogy »az agresszív nacionalizmus«
minden jelentkezési formájában ocsmány, és minden háború bűntény. E z azért van így, mert
»M inden háború lényegébenpolgárháború, hiszen az emberek egymás testvérei, és a háborúk mind
irtóztató testvérgyilkosságúk.« Egy évvel később hozzáteszi: »Akhilleusznál nemesebb hősökre van
szükségünk, Horatius Coclesnél magasabb röptű hazafiakra.« És sok évvel később, 1794-ben
megismétli ezt: »Véres csatában egymásnak ütköző hazák, ez az emberi szókincs legnagyobb bar
bársága.« ...Rokonságban hitt, társadalmi összetartásban, Volkstumfom, nemzetiségben, de éle
te végéig undorodott mindenfajta centralizációtól, erőszaktól és hódítástól, amit számára és ta
nítója, Hamann számára az átkozott állam testesített meg ésjelképezett. A természet nemzeteket
alkot, nem államokat. »Az állam egy csoport boldogulásának eszköze«, nem embereké. Nincs, ami
ellen ékesszólóbban dörögne, mint az imperializmus ellen - ha egy közösség eltipor egy másikat,
ha a valamelyik hódító csizmája alá tiport helyi kultúrák kitöröltetnek.” (Uo. 158. o.)
„A populizmus gyakranfelvehetett reakciósformákat, és táplálhatta az agresszív nacionaliz
mus folyamát, de az a formája, amelyet Herder gondolt, demokratikus volt és békés; nemcsak
dinasztiaellenes és antielitista, de mélyen politikaellenes: ellene irányult minden szervezett hata
lomnak, legyen az nemzet, osztály, fa j vagy párt. Populizmusnak nevezem, mert ez a mozgalom
Európában és kívüle is, szerintem, leginkább Herder eszméit közelíti meg. Többnyire pluraliszti
kus, az államot gonosznak tekinti, Rousseau-t követve hajlik arra, hogy »a népet*, a szegényekkel,
a parasztokkal, az egyszerű emberekkel, a városi élet gazdagságától még romlatlan plebejus tö
megekkel azonosítsa.” (Uo. 184. o.)
Szabó Zoltán H e rd e r elítélői közé tartozott. Szerinte a „Kárpát alatti Közép-Európa
népeit”„a német Herder” rosszra tanította, am ikor a rra , hogy „szabadságukat nem egymá
sért és egymás mellett, hanem egymás ellen kell keresniök” (H elyünk E urópában 1 .483. o.).
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H e rd e r gondolkozásának elítélői közé tartozott Collingwood is, és az ő nézeteibe i
kiolvasható, mivel érdem es m agyarázni a (fiatal) Szabó Zoltán és Isaiah Berlin közi i
ellentm ondást. Collingwood elismeri H e rd e r gondolkodásának eredetiségét: „Tud
tommal elsőként Herderfoglalkozott módszeresen azzal a gondolattal, hogy az emberek különféle
fa jtá i között különbségek vannak, és hogy az emberi természet nem egyöntetű, hanem több válto
zata van... Herder ily módon az antropológiának, annak a tudománynak az atyja, amely a) az
emberi lények különféle testi típusait különbözteti meg, és b) a különféle típusok viselkedéseit és
szokásait, mint a testiekkel együttjáró pszichológiai sajátosságok kifejeződését tanulmányozza."
(A TÖRTÉNELEM eszméje . G ondolat, 1987. 144. o.) Collingwood ép p e n ezért ítéli el
H erd ert: „Még nem létezik az a gondolat, hogy egy nép jellemét saját történeti tapasztalaim
hozzák létre; ellenkezőleg, a nép történelmi tapasztalatát kezelik úgy, mintha puszta eredménye
volna a nép változatlan jellemének.” (Uo. 145. o.) Ezért: „Ha egyszer elfogadjuk Herderfa j
elméletét, semmi sem ment meg a náci házasság, törvényektől. ” (Uo. 146. o.)
H erd er harm adik kritikusaként érdem es Finkielkraut 1987-es A GONDOLKODÁS
veresége (L e DÉFAIT DE LAPENSÉE) cím ű könyvét említeni. Ebben ugyan H e rd e r szin
tén protofasisztává értelm eződik, d e ezúttal a H arm adik Világ Franz Fanonnal szóló
képviselőihez sorolva is: H erd er az em beri gondolkozás - nyilván európai - univerzalizmusával szem ben egy inkoherens és fasisztoid relativizmus eredeztetője. Finkielkrautnál tehát Cassirer felismerése, m iszerint H e rd e r szakított az arisztotelészi, majd
descartes-i logikának az azonosság elvén alapuló analitikus hagyományával, és
Collingwood nézete, hogy H e rd e r szám ára fizikai sajátosságból e re d a pszichikai és
kettejükből a szokások és viselkedések közössége, egyesül. Finkielkraut így egyszerre
tám adja a hum anizm us névében a fasisztákat, a H arm adik Világ radikális szószólóit
és a Foucault, D errida, Deleuze, Lyotard nevéhez fűződő, a heideggeri gondolkodást
tovább radikalizáló - politikailag egyértelm űen antitotalitárius - gondolkodást.
Ilyen összefüggésben talán érth ető lesz, m iért sorolható Szabó Zoltán gondolkodása
a Berlin értelm ezte H e rd e r populista, pluralista és önkifejező gondolkodásához, m ég
abban a gondolatában is, mellyel H e rd e rt vélte elítélni. H a igaz is, hogy H e rd e r XIX.
századi olvasói, m int nép ü k re éb red t em berek, gyakran a többi nép ellen lelkesedtek,
Szabó Zoltán vádja m ár nem igaz, hogy ezt az ellenségeskedést is H erdertől tanulták.
Az m indenkinek saját találm ánya volt, s h a mégis annyira elterjedt, annak oka éppen
az állam Fichténél, A dam M üllernél és H egelnél is olvasható m egítélésében és a nem 
zettel való totális azonosításában keresendő, m éghozzá egy olyan Közép- és KeletE urópában, ahol abszolutistán államosított társadalom ban modernizálóidott-bürokratizálódott az állam.
H e rd e r államellenessége, birodalomellenességével ellentétben, túlzott volt: alábe
csülte, am it nem becsült. Az állam m int eszköz és a hozzá tartozó politika lekicsinylése
gondolkodásának bírálandó része. M ég akkor is, h a értjük, hogy ő elsősorban az ab
szolút m onarchia francia változata s an n ak a „ném ettelen” ném etek által való átvétele
és általában a gyarmatosító birodalm ak ellen érvelt. Egyértelm űen m egkülönböztette
az állam ok birodalm i harcát a hazák testvérharcától, és ítélte el ép p en azt, am it Közép-Európa K árpát alatti népei Szabó Zoltán szerint tőle tanultak. H e rd e rt a későbbi
francia forradalom nem véletlenül választotta díszpolgárává; a hárm as jelszó elvét ő
pluralisztikus egységben gondolta, az egyenlőséget is, a szabadságot is a testvériség
összefüggésében.
A „szellem”, azaz a „Geist” szónak m a is használatos és a hegeli filozófiából ism ert
értelm ét ép p e n a fiatal H e rd e r hozta létre: ,Was, ich bin Geist! ich Geist! -so b in ich Gott! /
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Ich denk’, ich will, ich bins!” („Mi, szellem vagyok! én szellemi - akkor Isten! / Gondolkodom,
akarok, vagyok!”) Ez a Paracelzusra visszavezethető, a descartes-i „észt” (mens) - alter
natív m ódon, a „gondolkodást” —„akarással” egyesítő „szellem” H eideggerig m enően
problem atikus elképzelést jelöl (lásd Jacques D errida: DE L’ESPRIT. H eidegger ET LA
QUESTION. 1987). De H e rd e rt, aki aktívan is evangélikus lelkész volt, fiziológiaiból
eredeztetett pszichologizmussal vádolni, ahogy Collingwood tette, kom ikus lenne, ha
nem m enne intellektuális feljelentés számba. Faji gondolkodást találni egy, a nyelvi
ségre annyit adó em bernél pedig m ég csak nem is kom ikus, hanem zavaró, hiszen az
em ber fajtáján belül nyilván nincs annyi fej, am ennyi nyelv, nép és nem zet. H erd er
az „em ber” szellemiségét nem egy term észetes nyelveken túli „ész”-ben, h anem a ter
mészetes nyelvekben és a term észetesen hozzájuk tartozó közösségek-kultúrák önte
vékeny jelentkezésében fedezte fel. Szellemi pluralizm usának m i lenne jo b b bizo
nyítéka, m int kétkötetes, a világirodalom első nemzetközi népdalgyűjtem énye.
A testvériség gondolata, ahogy azt H e rd e r gondolta, egy érzelm i-értelm i m inőséget
jelölt. A h erd eri „pszichologizmus” - és ez Szabó Zoltánéra is áll - az érzelm ek kultú
rája m iatt szellemi. Az érzelem (angol „sentim ent”, ném et „Em pfindung”) nem érzés
(„feeling”, „Gefühl”) és persze nem is érzékelés („perception”, „W ahrnehm ung”). A
szeretet testvériséget—ép p e n hogy nem biológiai redukció összefüggésben - létrehozó
érzelm e pedig kitüntetett szerepet kap, hiszen a m egértés az em beri együttélésnek
éppúgy feltétele, m int a meglátás, azaz a felismerés.
A pragm atista George H erb ert M ead egy 1929-es N ational -M indedness and
INTERNATIONAL-MINDEDNESS cím ű esszéjében úgy vélte, a közösségi kohézió indulat,
nem érzelem , a megváltozott világban azonban érzelem m é kell szellemíteni. Mead
nézetei sokban egyeznek Szabó Zoltán „szellemi honvédelm ének” alapgondolatával,
s ezért érdem es itt foglalkozni velük. A hasonlóságnál nem kevésbé érdekesek a kü
lönbségek.
M ead ebből indul ki: „Az ellenséges attitűd különösen segíti a társadalmi kohéziót... Az
ellenséges indulat egyesít bennünket a közös ellenséggel szemben, mert elég erős, hogy lebontsa a
szokásos társadalmi szövődéseket, melyekkel kiolthatatlan magunktól másokat távol tartunk.”
(Selected WRITINGS. Chicago a n d L ondon, 1964. 356. o.) Ezért lehet hasznos a h á
ború, bárm ilyen illuzórikus célokért folyjék is, m ert „egy nemzeti egységet” semmi sem
képes jobban erősíteni (no. 360. o.).
Ennek alapján vélte Mead: „Ha háború lenne a politika lehetséges rendszabályozója, meg
lehetne tartani a társadalmi kohézió érdekében, legyenek bár a célok, melyekért látszólagfolytat
ják, mégannyira illuzórikusak és alkalmatlanok. A Nagy Háború azonban megfosztott bennünket
ennek további lehetőségétől. M inden háború, ha hagyják, hogy a háborúk szokásos módján ter
jedjen, világháború lesz, és minden megalkuvás nélkül és okosanfolytatott háború szükségszerűen
az ellenséges nemzetek egészének, nemcsak az ellenséges erőknek az elpusztítását célozza. M a már
ezért nem lehet a nemzeti különbségek egymáshoz igazításának politikája. Logikailag vált lehe
tetlenné. Ez nem jelenti, hogy nem kerülhet rá sor. Talán még egy katasztrófára lesz szükség, hogy
megszabadíthassuk magunkat a háborúskodás kultuszától, de nemzeti és nemzetközi életünket
már nem gondolhatjuk háborúk viszonylatában. Ebből következik, hogy amennyiben nemzeti és
nemzetközi életünket gondolkozva éljük, a nemzeten belül széthúzó és egymást ellenző erőkfúziója
érdekében sem számíthatunk háborúkra. Arra kényszerülünk, hogy racionális öntudatosság révén
jussunk el oda, hogy nemzetnek érezzük magunkat [to have a sense o f being a nation]. Magunkká
kell gondolnunk magunkat, annak a nagy közösségnek az összefüggésében, amelyhez tartozunk.
Nem függhetünk attól, hogy honfitársainkkal egynek érezzük magunkat, mert az egység egyedül
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hatásos érzete a közös ellenség elleni közös reakcióból fakad. Nincs más társadalmi érzés, ami
eggyé olvaszthatna bennünket. Nemzeti lélek helyett nemzeti szellemiséget [natimal-mindedness]
kell létrehoznunk.” (Uo. 363. o.)
„A problémának csak egy megoldása van, mégpedig az, hogy érthetően közös célodat ta
láljunk, az ipar és kereskedelem céljait, az irodalom, művészet és a tudomány közös értékeit,
politikai mechanizmusokkal meghatározott, védett és megerősített közös emberi értékeket. Ezek
az értékek azonban elsőnek viszályt okoznak. Egyéni és osztályérdekeknek tűnnek, és értük
az ember az azokat fenyegető mások ellen harcol. M agatartásunkákkor racionális, ha meg
találjuk a különbségek és versengések mögött a közös értékeket. A mi közösségeinken belül a
civilizáció folyam ata a közös célok felfedezése: azok a társadalmi szerződés alapjai. Társa
dalmi szerződéssel nem ellentéteket, hanem különböző foglalkozásokat és ténykedéseket alko
tunk. A z érdekek ellenségessége helyére a funkciók különbözősége kerül. A z a nehéz feladat,
hogy a közös érdekek az egymással konfliktusban álló csoportok és egyének élményében és ta
pasztalatában [experience] valósuljanak meg. M ással behelyettesíteni őket nem lehet. Civi
lizált közösségekben egyének és osztályok továbbra is versenghetnek egymással, ahogy teszik
is, de csak a versengés okainak és megoldásainak alapjait kitevő közös érdekek tudatában.
A z dílam ezeknek a közös érdekeiméit gyámja; autoritását abból nyeri, hogy azok fenntartása
mindenki univerzális érdekeit szolgálja. A civilizáció mértéke a közösség intelligenciájában
és akaratában található, abban, hogy mennyire képes közös érdekekből eszközt és észokot
kovácsolni a különbözőségek társadalmi szerveződésbe fordíthatóságának érdekében.” (Uo.
365. o.)
M eadet hosszasan kellett idézni, hogy jelezni lehessen m ind Szabó Zoltánéval ro
kon, m ind az övétől eltérő gondolkozását. A rokonságot a szellemi megoldás keresé
sében találni. Szabó Zoltán is egyértelm űen kirekeszti a háború lehetőségét, b á r
m ennyire fájlalja is a trianoni szerződéssel elveszített országrészeket. Mivel a SZEREL
MES FÖLDRAJZ m ár a háború alatt íródott, és Szabó Zoltán a SZELLEMI HONVÉDELEM
korai cikkeiben a háborúból való kim aradás m ellett érvelt, azt lehet m ondani, a „sze
relm es földrajz” egész elképzelése a háborúval, m int szükségképpen államosított esz
közzel való leszámolás is; helyébe a szellemi-szerető visszanyerés gondolatával él. A
m ásodik honfoglalást, a költőkét az elsővel szem ben hangsúlyozza: azt a szellemi-szerethető hazát kell m egtartani. Cél ép p e n az állam határok semmissé tétele, területek
helyett tájakban gondolkodás; ez a cél ugyanis eszköz is; tájat, hazát, szülőföldet el
csatolni nem lehet. M ead az „elmét” (mind) helyezi szembe a „lélekkel” (sóul), és ez így
megfelel a Szabó Zoltánnál található „szellem” és „indulat” közti ellentétnek. Amikor
M ead elved Williams Jam es, a pragm atikus pszichológus tanácsát, hogy a háború kul
tusza helyett a m unka kultuszát kellene bevezetni, valam int Mussolini m á r bevezetett
gyakorlatát is, m elyben a kultikus tevékenység nem az elm ét, hanem ép p en az in d u 
latokat ébreszti (uo. 366. o.) -„emberek, nem vadak, elmék vagyunk", írta az idő tájt József
Attila - , hasonló szellemben ír, m int Szabó Zoltán, és ugyanegy ügy, a. „közösséget”
alkotó „nemzet” érdekében.
M eadnél azonban a „társadalom ” és a „közösség” nincs különtartva, és ezt a keve
red ést jelzi 1. az állam nak ju ttato tt szerep, 2. az „elm ének” a „gondolkodással”, a „rá
cióval” és a „tudatossal” való azonosítása vagy társítása, és 3. egyes angol szavaknak
(m int például „sense”) az angol nyelvben egyedi használata.
Az állam azért lehet M ead szerint a közös érdekek „gyámja”, m ert „mindenki közös
érdeked szolgálja”. (Érdem es megjegyezni, hogy ez az állam, vagyis a szövetségi, a szö
vetség területem élő autonóm indián „nem zeteknek” törvény szerinti „gyámja”, s a>
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indiánok érdekeit képviselő egyik jelentős beadvány szerint a szövetségi korm ány tö r
vényellenes helyzetbe kerül, am ikor egyszerre akarja az egész államszövetség és az
indiánok egymással ellentm ondó érdekeit képviselni. A [szövetségi] állam gyámkodá
sa, azt kell m ondani, ebben a tekintetben azért ellentm ondásos, m ert m á r m agában
is az. Az állam ne gyám legyen, hanem végrehajtó hatóság, melyet a társadalom szer
vezetei m int gyám ok használhatnak.) Mivel az am erikaiak érdekei nem az olaszok, a
franciák, a koreaiak stb. érdekei, „univerzálisnak” csakis pluralisztikusán, azaz herderi
értelem ben m ondhatók, akkor pedig úgy em beriek, hogy nem zetiek, és úgy nem ze
tiek, hogy em beriek. „A sírt, hol nemzet sűlyed el” általában nem veszik körül „népek", és
h a „az ember millióinak szemében gyászköny ül”is, a nem zetek szem ében nem . Ugyanakkor
a „nem zethalál” - m ely nem egyenlő az államiság felszámolásával - a heideggeri „ha
lóira menő lét”értelm ében, m int a végesség adódásának valósága, elkerülheteden gon
dolat. Az állam univerzalitása ezért más, másfajta, m int a szellemi-érzelmi közösség
ként értelm ezett nem zed.
Az „elm ének” a „gondolkodással”, a „rációval” és a „tudatossal” való társítása azért
problem atikus, m ert az elm ének vannak tudatos és tudattalan folyamatai. Az érzel
m eket és érzéseket pedig a tudatos és a tudattalan együttese adja. M eadnek a gondol
kozásra helyezett hangsúlya H eideggerre emlékeztet. A hangsúly helyezésének megokolása azonban m á r nem . Az ok ugyanis szerinte a civilizációs folyamatban elért álla
pot, m elyben a háború „logikailag” vált lehetedenné, és az egykori „közös ellenséggel”
szem ben a jövőben „közös [belterjes] érdekekre”h áru l a „nemzeti egység”, m int a közösség
létresegítésének és létezésében m egtartásának feladata.
Az Egyesült Államok talán é p p e n most, a XX. század utolsó évtizedében kényszerül
m ajd arra , hogy M ead tanácsával kísérletezzék. Hiszen 1929-re a gazdasági válság és
a belőle való kikerülés, m ajd a m ásodik világháború, végül a „közös ellenséget” olyan
csodálatosan elővarázsló hidegháború következett. Az ellenséges indulatok és a közös
ségi gondolkodás szembeállítása, feltehetőleg, elégtelennek fog bizonyulni; szellemivé
kell tenni a retorikailag annyira hangsúlyozott és indulatokkal annyira tám ogatott
am erikai hazafiságot. Gondolkodni kell, d e gondolkodással közösségi érzést, az
összetartozásnak az „élményben és tapasztalatban való megualósítását”létrehozni aligha le
het. Az 1989-ben hozott törvény, mely szerint az ország zászlajának elégetése bűncse
lek m én y jele, d e kétséges eszköze a „nemzeti egység” m egerősítésének.
Az „elm e” szó angol megfelelője, „m ind”,' közism erten lefordíthatatlan, egyebek
közt azért, m ert a „szellem” szó megfelelője, „spirit”, csak ritkán használható. Az Új
Angol Biblia ugyan szakított a hagyom ánnyal, és a „Szent Lélek” kifejezést az a r
chaikus „Holy Ghost” helyett m ost „the Spirit o f God”-dal adja, d e ez nem elég. A
„m ind”-hoz kapcsolódó melléknév, „m entái”, olyan szemantikai m ezőkre nyílik, hogy
például ném etül legújabban sokan kénytelenek átvenni. Az „elmebaj” angolul „men
tái disease”, ném etül viszont „Geisteskrankheit”.
M ég fontosabb ennél - M ead szövegének értelm ezése szem pontjából - , hogy ebben
a szócsoportban: „a sense o f being a nation”, „annakérzése!értése, hogy nemzet vagyunk”, a
„sense” szó nem fordítható m agyarra.
A „comm on sense” eredetileg Arisztotelésznél az „öt érzék” (the five senses) egy
nevezőre hozása, vagyis az egymáshoz igazított ö t érzék. Ebből lett a m odernnek ne
vezett kor elején a más nyelvre lefordíthatadan kifejezés, am it m agyarra Józan ésszel”
(ném etre „gem einer M enschenverstand”-dal) szokás fordítani. Fontos észrevenni,
hogy az annak idején latinul m in d en ü tt közism ert kifejezést („sensus com m unis”) m a
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gyárul gondolni nem lehetett és m a sem lehet. (A ném etek csináltak ugyan egy tükörfordítást: „Gem einsinn”, d e kicsépelődött.) Hiszen angolul ép p en hogy nem „észről”
van szó.
A M eadnél található „a sense o f being a nation” nyilvánvalóan kem ényebb valami,
m int egy „sentim ent”, azaz „érzelem ”; d e az is nyilvánvaló, hogy Szabó Zoltánnál a
tájat szereti az ember, nem a nem zetet, a haza pedig a táj és a nem zet együttese. Ebben
az együttesben a táj, s a szülőföld tájával bekötött hazai táj, a hozzá tartozó édes honi
lég, az elsődleges, az, am it szeretni lehet, am i az egyén m egélt idejében időzik, az idő,
nem a té r dimenzióiban.
így ju tu n k el oda, hogy a M eadnél található „nation” am erikai angolja is lefordít
hatatlan, mivel az Egyesült Államok össztársadalmi szerveződése önálló államok szö
vetsége. A szövetségi korm ány nem úgy rendelkezik hatóságokkal és törvényekkel,
m int az európai országok korm ányai (beleértve a N ém et Szövetségi Köztársaság kor
mányát). M inden állam nak m egvan a m aga közúti szabályzata; jogosítványt az álla
m ok adnak, nem a szövetség. Az iskolarendszer is ötvenszer állami vagy sokszorosan
m agán, nem szövetségi. A „nem zeti egység” ezért az Egyesült Államokban a társada
lom, nemcsak a közösség egysége. Az az „állam”, m elyet M ead az idézetben említ, el
sősorban a Szövetség összállama; az segítette az 1960-as években a polgárjogok érvé
nyesítéséért forrongó m ozgalm at - ép p en az államokkal szem ben. Ám M ead m ég az
így értelm ezett „nem zet” gondolatával is a szociológus társadalm i gondolkodásán b e 
lül m arad, b á r a közösségről eléggé egyértelm űen az Egyesült Államok „nemzeti egy
ségbe” fonódó közössége összefüggésében vélekedett. Gondolkodásából hiányzik az
érzelem-érzés, vagyis a testvériség igényére és szükségességére figyelmezés.
A „nemzeti érzés”, írja Tamás G áspár Miklós (I dola TRIBUS. M agyar Füzetek Köny
vei. Párizs, 1989) nem erkölcsi. Ez megfelel Bibó és Szabó Zoltán nézetének. Ez az
érzés ugyanakkor nem lehet, a m ár em lített m ódon, csak esztétikus, b á r Schiller Shaftesburyre és H e rd e rre visszamenő „esztétikai nevelése” értelm ében - ahhoz éppen
egyféle etikai dim enziója m iatt közel áll. Egzisztenciálisnak m ondhatjuk, ezzel azon
ban csak akkor m ondunk valamit, h a az egzisztenciális hozzáállást szembehelyezzük
az intézm ényesített be-állítással, ezért az államival is. Am ikor M ead azt m ondja: „Az
állam ezeknek a közös érdekeknek a gyámja”, nem úgy szól, m intha m eg akarta volna kü
lönböztetni az Egyesült Államokban a polgárjogok szövetségi védelm ét, am i erkölcsi,
a művészetek és a hadsereg szövetségi támogatásától, ami nem az, és am i m aga is kü
lönbözik m ind az államok szerinti iskolarendszerek és a m agániskolák, m ind a m űvé
szetek és a tudom ányok feltételekhez szabott támogatásától. H olott a közjogi és a nem
közjogi ügyek kapcsolása ép p en különbözőségük m iatt lehetséges. M ead „nemzeti szel
lm e ” („national-mindedness”) ugyan nem erkölcsi, d e alapjában véve a gondolkodás
eredm énye, és alapjában véve társadalm i, m iközben - m integy m agától értődőén az amerikai nem zet társadalm ára gondolt.
A nem zet és az állam m int a szeretet és az igazság itt jelzett különbségének gondo
lata m egtalálható Arisztotelész N agy ETIKÁ-jában (V III. 1); „Szeretet (fília) tartja össze,
úgy tűnik, az államokat (polisz), és a törvényhozók inkább törődnek vele, mint az igazsággal,
hiszen az egyetértés, úgy tűnik, olyasmi, m int a szeretet - arra törekszünk mindenekelőtt - , s a
pártoskodókat maguk közül a legnagyobb ellenségként vetik ki. És amikor az emberek szeretik
egymást, nincs szükségük igazságra, míg igazakként is szükségük van a szeretetre, az igazság
legigazabbformáját pedig szerető tulajdonságnak gondolják. ”A m egkülönböztetés teh át esz
ményi körülm ények között nem különválasztást jele n t Arisztotelész számára: ebben
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m in th a Platónt követné. Ám azt a m aga valóságra figyelmező m ódján teszi. Az egyet
értésről ugyanis azt íija (IX. 6.): „szerető viszony. Ezért nem nézetek azonossága, hiszen az
egymást nem ismerő emberek között isfennállhat, és nem mondjuk, hogy a minden egyes kérdésben
egy nézeten lévő emberek egyetértenek, például akik megegyeznek az égitestekfelől (mert az ezeket
illető egyetértés m m szeretet), míg igenis azt mondjuk, hogy egy államban (polisz) egyetértés van,
ha az embereknek ugyanaz a nézetük arról, hogy mi áll érdekükben, és ugyanazokat a teendőket
választják, és teszik is azt, amiben közösen megállapodtak... A z egyetértés tehát, úgy tűnik, poli
tikai szeretet; így is szokás mondani, mert olyan dolgokra megy, melyek érdekünkben állnak, és
életünket befolyásolják.”
Az eszm ényinek a valóságossal való azonosítása viszi Arisztotelészt a közös cselekvést
lehetővé tevő „politikai szeretet”elképzeléséhez. A kifejezés lefordíthatatíant jelöl. A filia
olyan szeretet, mely szülőt és gyereket, öreget és fiatalt, valam int barátokat fűz egy
m áshoz (V III. 1); m eg kell különböztetni ezért m ind a korabeli görög erósztói, m ind
a hellenisztikus-keresztény agapétői, m ég akkor is, h a Arisztotelész az egyetíen Isten
vonatkozásában gondolt agapét készítette elő, Szent Tamásig hatva, am ikor „az igazság
legigazabb form áját” „szerető tulajdonság”-kén t gondolta. A „politikai” pedig „poliszos”,
m int ahogy Arisztotelész „állama” vagy „városa” is a „polisz” szó fordítása; így kapcso
lódik szóhasználatában Arisztotelész Platón csakis eszményi ,;politeiájához”, am it m a
g yarra - ném et példát követve - „állam”-mai szokás fordítani, m íg az angolok-am erikaiak a róm ai-latin „köztársasággal” („Republic”) fordítják. Am ikor H eidegger a
„városállam” kifejezés ellen háborgott, igaza volt, csak az volt bajos, hogy a jö v ő t ille
tően egy nemzeti-szocialista „állam”-ról gondolkodva tette.
A m odern k o r az eszmények világi megvalósítását szorgalmazza; az eszményi és a
valóságos tényezők különválasztása ezért m odern összefüggésben ellentm ondásosnak
tűnik. Még abban a végső fokon kanti változatában is, m ely szerint az eszményit m in
dig csak megközelíteni lehet, azt viszont tenni erkölcsi parancs. A „politikai szeretet”
pedig „nemzeti egység” form ájában közism ert kívánalom m agyarok és nemcsak m a
gyarok számára.
Az eszmények megvalósítását szorgalmazó francia forradalom az egyház és az állam
különválasztásával nem is eszményeket, hanem valóságos, intézm ényes h atalm aiét kí
vánt különválasztani. H a elfogadjuk az itt javasolt olvasatot, és „egyház” helyett „val
lást”, illetve „hitet” is teszünk - ez megfelel az am erikai forradalom m odelljének, hi
szen abban nem egy katolikus egyháztól, és a függedenség kinyilvánítása után nem is
az anglikán egyháztól elkülönülve kellett a hitvallás szabadságát m eghirdetni - , a csak
h itre alapozhatót választjuk el, h a intézményes, h a nem , a tudásra és ezért az ítéletre
alapozhatótól. Az elkerülhetedenül bürokratikus m odern állam m aga is intézmény, s
ezért fontos ben n e nem egy eszmény megvalósulását, hanem megvalósulása folyama
tának eszközét tekinteni.
A m odern k o r em bere eszmények megvalósítását nem azok eszközösítésével, h a
nem eszközök segítségével teszi, h a teszi. A „m odern kor em bere” ködösítő általáno
sítás; ezért jo b b m odern társadalm akról vagy m o d ern közösségekről beszélni, akkor
ugyanis nyilvánvalóvá válik, hogy a (m odern) társadalom m agam agát, a m aga forgal
m át csak egyének kezelte eszközök segítségével irányíthatja. R endőrök nélkül nincs
m o d ern társadalom , de nem m inden m odern állam rendőrállam , s a m odern k o r esz
m ényeinek megvalósulását ép p en a rendőrállam ok akadályozzák.
H a tekintetbe vesszük m indezért, hogy az arisztotelészi „politikai szeretet” valójában
„poliszt illető szeretet” volt, továbbá, hogy a szóban forgó „polisz” Arisztotelész számára
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elsősorban Athén volt, az istennő Athéna „polisza”, talán érthető lesz, hogy a Petőfinél
található „magyarok Istene”vagy egy politeista istenelképzelésnek felel m eg, vagy pedig
ugyanaz az Isten, m int a „ném étek Istene”, a „rom ánok Istene” és így tovább, hiszen
„egy az Isten”. Politeista hite csak egy-egy közösségnek lehet, m int például m inden
egyes ógörög polisznak volt, m éghozzá úgy, hogy m indegyik m agam agára, a többi po
liszhoz való viszonylatában és m indannyiokat a barbároktól elhatárolva gondolta. M a
ilyen közösség nincs; m ég akkor sem lenne, h a az ENSZ a föld lakosságának valóságos
államszervezeteként m űködhetnék. T udjuk, nem az, s am i m ég fontosabb, tudjuk, Pe
tőfi idején m ég ENSZ sem létezett, csak a bom ladozó Szent Szövetségen túli szabad
ságra lehetett általánosságban gondolni.
Az arisztotelészi platonizált „politikai szeretetnél” fontosabb, m ert valóságosabb és
egyúttal kívánatosabb, a szeretet és az igazság eszm ényeinek (legalábbis a földi viszony
latokra szóló) m egkülönböztetése és a valósításukra való törekvések különválasztása.
Ezt a különválasztást a kan ti m ondás ism ételt variálásával így lehet jelezni: igazság
nélkül vak a szeretet, szeretet nélkül üres az igazság. A különválasztás ép p en hogy
nem egyesítés.
Szabó Zoltán publicisztikájának egyik legnagyobb, m ég elism ertté segítendő eré
nye, hogy a nem zet és a haza problem atikáját újszerűén, a m o d em állam hatalm i esz
közökkel is bíró és közjoggal univerzalizáló társadálomszervezése ellenében, de nem
a véle való leszámolás.céljából vetette fel. Úgy hírlik, az erőket m egosztani káros; a ha
talmat megosztani viszont a m odern társadalm ak és államok tanúsága szerint a n é p 
uralom érdekében elengedhetetlen. K ant m ondását m áshogy variálva: egyenlőség
nélkül vak a testvériség, testvériség nélkül üres az egyenlőség. A szabadság pedig, hi
szen kettős, m indkét esetben kárt vall.
„Milyen az attitűdje annak”, kérdi Strawson (FREEDOM AND RESENTMENT. London,
1974.44. o.),„aki rokonszenwel viseltetik egymással ellentmondó életeszmények teljes választéka
iránt. Úgy tűnik, az efféle ember leginkább égy szabadelvű társadalomban érzi magát otthon,
olyan társadalomban, melyben különböző [variant] erkölcsi környezetek léteznek, de amelyben
egyetlen eszmény sem törekszik a közös erkölcsöt átfogni, jellegét meghatározni. A z ilyen társada
lom mellett nem azzal érvel, hogy az életre vonatkozó igazság eluralkodásának lehetőségét ez adja
meg a legjobban, mert nincs konzisztens hite, mi szerint van olyasmi, mint az életre vonatkozó
igazság. Azzal sem érvel érdekében, hogy leginkább egy ilyen társadalom hozhatja létre a harmo
nikus célok országát, mert ő nem hiszi, hogy célok szükségszerűen alkalmasak a harmóniává ren
deződésre. Egyszerűen örömmelfogadja a társadalom által lehetővé tett erkölcsi változatosságot;
és amilyen mértékben értékeli a változatosságot, megjegyzi, hogy ellensége mindazoknak, akiket
az élet céljának egyetlen intenzív látomása arra kényszerít, hogy az eszmény követelményeit egyen
lővé tegyék a közös társadalmi erkölccsel.”
Ez a vallomás megfelel a szabadelvű, negatív szabadságeszmény követelményének.
E nnek az eszm énynek, úgy tűnik, nem lehet sok köze ahhoz, am it Szabó Zoltán nem 
zetet és tájat m agában foglaló hazának m ondott. Ugyanakkor az is elm ondható, hogy
egy-egy hazához, illetve nem zethez való tartozáson belül a szabadelvű eszmény analóg
m ódon, m ert nem erkölcsi összefüggésben, nem kevésbé kívánatos. Aki m agyarnak
tartja m agát, nem tarthatja m agát ném etnek is vagy orosznak is, b á r m indenkinek
szabadságában áll, hogy kivándoroljon a nemzetből. Egyetlen magyarságeszmény
azonban nem lehetséges; egyén vagy csoport nem róhatja ki, nem szabhatja meg, m ert
a megszabás, m ég inkább a kirovás, csakis hatalm i, állami ú to n történhetik. Az etnofóbia azért vonz sokakat, m ert hatalm i eszközök nélkül, hidegháborúval szolgálja a

András Sándor: Szabó Zoltán haza- és nemzetszemlélete (II) *201

vélt kohéziót; és azért veszélyes, m ert könnyen kapcsolható államhatalmi eszközök
használatához.
A nem zethez tartozó egyének között téríteni lehet, sőt az a „belsőgyarmatosítás”, m e
lyet a gyarm atosító ném et veszéllyel szem ben Szabó Zoltán a SZELLEMI HONVÉDELEMm el sürgetett, efféle térítés volt, illetve elmélyülés. Szabó Zoltán m ég szellemi össze
függésben sem szeretett térhódításról beszélni, legfeljebb a létrejövő hagyományhoz
való m egtérésről. A régi és m ég élő szerzők olvasását sürgette, nem ju to tt eszébe, hogy
listát szerkesszen a kívánatos és a nemkívánatos, sőt tiltott m agyar szerzőkről, illetve
művekről.
A nem zetből való kivándorlás nyilván problem atikus, h a nem kapcsolódik az o r
szágból való kivándorláshoz. Ez is olyan pont, ahol haza és ország (illetve állam) egy
mással érintkezik. A SZELLEMI HONVÉDELEM és a SZERELMES Földrajz végül is az o r
szágon belüli kivándorlást kívánta ellensúlyozni, annak visszaszorítására a d o tt közre
javaslatot. Ez a javaslat azonban, b á r állami szervezetek, például a M agyar Rádió, rész
leges bevonását, részleges sajátosítását- nem kisajátítását - is m agában foglalta, célzást
sem tett az állam jogi és hatalm i szerveinek bevonására. C édának tulajdonképpen el
é rte felét, ha ráébresztette az elsősorban a középosztályhoz tartozó m agyar nyelvű la
kosság egy részét, hogy ki lehet vándorolni a nem zetből az országon belül is, és hogy
az eszmék szókincses pereputtyukkal való bevándorlása idején m aga a tétlenség is
egyenlő a kivándorlással.
Szabó Zoltán 1939-ben vagy 1942-ben elsősorban a ném et áíium ra - m ert az idegen
nemzetiség vallása is ópium a népnek - akarta felhívni a figyelmet, a „belső gyarmato
sítás", azaz a szellemi kolónia terem tésének szükségére, m int az egyedüli m ódra,
mellyel a kívülről jövő gyarm atosítást m eg lehet állítani. Patrióta honvédelem ről szólt,
é rte lázított, nem nacionalista, államosítottan terjeszkedő külterjes hódítás érdekében.
Az ő „belsőgyarmatosítása”a hölderlini szellem kolóniaterem téséhez hasonlítható. Csak
h a Bibó gondolkodásához illeszkedő elliptikus jellegét vesszük figyelembe, ism erhet
jü k fel, hogy a nem zetet és hazát az államtól csakis a nem zet és a haza érdekében vá
lasztotta külön. Az egyént nem kellett külön hangsúlyoznia. Nemcsak azért, m ert m eg
tette azt Bibó, d e azért sem, m ert az a nem zet és haza, melyben ő hitt, csak szabadon
olvasó és cselekvő egyének erejéből újulhatott meg.
(Befejező része a következő számban.)

