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Kereszténység - nemzet -liberalizmus

Az ember - ha liberális - egész Kelet-Európában, de különösen kisebbség
politikai erőtérben. minduntalan arra kényszerül, hogy magyarázza a bizo
nyítványát olyanoknak, akik kellő műveltség híján individualizmussal, sza
badossággal, ateizmussal és nemzetietlenséggel azonosítják nézeteit. Szük
ségét érzi egy olyan érvrendszemek, mellyel ezek a vádak elháríthatók, hogy
teret nyerhessen azok mellett, akik a keresztény vagy nemzeti minőséget

kisajátítják és igyekeznek politikai tökévé kovácsolni ellenük.
A közvélemény előtt világossá kell tennünk, hogy a liberális szellem való

jában nem összeférhetetlen az istenhittel és a nemzeti érzéssel.
Keresztény vagyok és liberális. Ez a kettősség számomra nem gond, a két

mínőség bennem nagyon is összhangban van egymással. Volt, amikor az
egyetemen két dologért kaptam utolsó figyelmeztetést: hogy a hitemet nem
rejtem véka alá, és hogy Doina Comeával szolidarizálok. Nem azután lettem
kereszténnyé, amikor ebből már-már politikai kurzus lett. liberális elveim
sem újkeletűek. A kollektivizmusból történt ifjúkori kiábrándulásom után 
ha öntudatlanul is - liberális irányba mentem: az egyéni szabadságot soha
sem tudtam volna alárendelni többé valamely elvont közösségeszménynek.
A közösség értelmét csak akkor látom be, ha az a tagjai érdekeivel összhang
ban van. Sajár érdekeimrőllemondani a közösség javára, ezt csak úgy tudom
elképzelni, és tenni is, ha önként, szabad döntés alapján teszem. Például, soha
nem tekintettem ,önfeláldozásnak, hogy amikor nagyon nehéz volt, Erdély
ben maradtam. Ereztem, hogy ez a dolgom, csak itt lehetek összhangban
magammal. Talán a keresztény szolgálatetika is így diktálta. Választásomat
azonban soha nem tekintettem kollektív kötelességnek, mindenkire nézve
kötelező mintának. Ez pedig inkább liberális elem.

Persze, személyes meggyőződés kérdése is, hogyan fér meg az emberben
a keresztény meg a liberális.

Az én számomra egyszeru a dolog. Harmincnyolc éves koromig nem hit
tem Istenben, viszont megszenvedtem egy olyan világnézetnek a korlátait,
amelyik figyelmen kívül hagyja az egyén egyszeri, megismételhetetlen eg
zisztenciáját, s valamely közösség eszménye alá rendeli, amelyik valójában
emberellenes, mert elnyomja, uniformizálja azt, ami bennünket emberré tesz,
aszemélyenkénti különbözőséget.

Az emberi létezés számomra mindenekelőttazt jelenti: felismerem, hogy
én: én vagyok, és különbözöm tőled. Viszont hogy önmagam felismerjem,
szükségem van Rád. En és Te egymásra vagyunk utalva. De Isten Téged és
engem is külön a nevünkön szólít, "megtisztel" azzal, hogy személyesen...
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Végül is ez az emberi méltóság és a személyi jogok alapja. Amikor ennek a
felismerésnek részese lettem, nem tudtam elfelejtem, hogy volt idő, amikor
nem voltam birtokában, s nem az én érdemem az, hogy most már tudom.

A másik ember viszont számomra azóta is: az, akit lsten ugyanúgy nevén
sz6Itt, mint engem, még ha nem hallja is. Szabad ember, akiben tisztelnem
kell a másik személyt, az "imago Dei"-t, azt, aki meghallja vagy nem hallja
meg Öt. S ha nem hallja, akkor is tudom: lsten tervében helye van őneki is,
a Fiú mindenkiért jött, érted és őérte személy szerint, függetlenül attól, me
lyik közösséghez tartozik.

Ezért bizalmatlanul viseltetem minden olyan címke iránt, amelyik sommá
san emleget egy-egy közösséget. pláne, ha az nem is valódi közösség. A közös
bélyeg alatt nagyon is különböző lények vagyunk, és nem egyezik az emberi
mélt6sággal az uniformizáló címkézés, llyenkor az erdőtől nem látjuk a fát.

Az Evangélium nem ismeri a kizárólagosságot, a láthatatlan egyházba a
"zsidók, görögök és mindenféle pogányok" mindannyian, kirekesztés nélkül,
beletartozunk. A mai keresztény kurzus azonban: eltérés az Evangélium szel
lemétől, mert hajlik a kirekesztés felé. Merev határt húz keresztény és nem
keresztény közé, mintha érdem, és nem az isteni kegyelem függvénye lenne
maga az istenhit is.

A keresztény és a szabadelvú

De hogyan lehet a két mínőséget közös nevezőre hozni?
A liberalizmus és a kereszténység közös nevezöle az, hogy a személyre

apellál, a személy szabadságát tekinti a legfőbb evilági értéknek. (A hívő

keresztény számára ennek transzcendens távlata van, de most a társadalmi
vetület a lényeg). Ezzel együtt a különbözőséget, a másságot is értéknek te
kinti, a nemzeti vagy faji, ideológiai vagy vallási kizár6lagosságot, illetve
intoleranciát mindkét eszmerendszer elítéli. A személyazalapérték, bárki is
legyen az, a maga egyetlen, megismételhetetlen életével, amelyben a maga
módján boldogulni akar. Ennél fontosabb evilági értéket nem ismer el; a te
kintélyt is csak akkor, ha az nem hivatalból, hanem erkölcsíségénél, szakér
telménél és teljesítményénél fogva illet meg valakit. A szabadelvű nem hisz
az örökölhető, a ranggal, pénzzel, hivatallal járó tekintélyben, de tiszteli a
profi munkát és a kimagasló teljesítményt. Mindennel és mindenkivel szem
ben fenntartja a kritika jogát, mert nem hisz az evilági "tekintélyek" abszolút
értékében. Annak számára, aki hisz, egyetlen érték abszolút: az Isten.

A közösség és a szabadelvú

Hasonló az is, hogya közösséget - eltérőert a kommunista, a nacionalista
vagy általános humanista felfogástól - mind a keresztény, mind a liberális
szabad emberek társulásaként fogja fel; nem névleges, hanem valóságosan
működő közösségnek tekinti, amelyben mindenki az egyén és a köz érdeke
inek összhangjára törekszik.

Mindkettő lényegesen eltér a kollektivista ideológiáktól. Minthogy a kom
munizmus alapértéke egy absztrakt, homogenizáló közösség, a nacionaliz-
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musoké az idealizált Nemzet, a humanizmusé a nagybetűs Ember, az egyé
niség ezekben eltűnik, és csupán arra való, hogy szolgálja a többé-kevésbé
elvont Eszmét. A pusztán hagyományban gyökerező vagy uniformizáló,
felülről előírt közösség valójában sohasem jelent teljes érdek- és célközössé
get, melyhez az egyén meggyőződésből,szabad döntés révén csatlakozhatik.

A reális közösség mindig szabad emberek társulása - a jelenben, a gya
korlatban, az érintkezésben, felismert közös érdekek és célok, ügyek és esz
mék alapján. Az alapmotívum ez: a tudatosított közös érdek és cél jegyében
elhatározzuk, hogy együtt csinálunk valamit, együtt old unk meg problémá
kat. Nem azért, mert valakik felülről mondják, hanem mert megegyezünk
abban, hogy a problémákat külön-külön nem tudjuk megoldani.

A nemzet és a szabadelvű

A "nemzeti liberalizmus", ahogy azt ma felfogják: fából vaskarika, mert a
liberális alapértéket, a személyes szabadságot ez a kifejezés kollektív tartal
mú jelzővel korlátozza, eredeti értelmét megváltoztatja, s a nemzeti szabad
ságharc, függetlenség vagy integritás ideológiáját építi rá. Kelet-eur6pai kép
ződmény, amelynek tipikus vetülete, hogy itt a szabadelvű pártokat is a
"nemzeti" jelzővel látják el. A határok spiritualizálódásának európai folya
mata s az ennek érdekében kezdeményezett párbeszédek helyett ezek a nem
zeti liberalizmusok lényegében a nacíonalizmusok legitimálását, és ezzel a
feszültségek fenntartását szolgálják.

A magyar "nemzeti liberalizmusnak" az én szememben némi hitele csak
akkor volna, ha ez a nemzeti liberalizmus abban jeleskedne, hogya szabad
elvűek szelleméhez híven toleránsabb a másként gondolkodókkal és más
nemzethez tartozékkal. és javasol, teszem azt, egy példaadó kisebbségi tör
vényt az anyaországi kisebbségek számára. Egyébként nem látom be, miben
liberálisabb, mint a nép-nemzeti irányzat. De most hosszú lenne ezt kifejteni.

Ha viszont nem értünk egyet ezzel a jelzös liberalizmussal, a megbélyeg
zéseket elkerülendő, tisztázni kell a nemzeti ügyhöz való viszonyunkat.

Magam csak úgy tudom ezt felfogni, ha a nemzet absztrakt meghatározá
sai helyett olyan nemzetfogalommal számolok, amelyikben a nemzethez tar
tozás is valamiképpen személyes ügy: a nemzet azokból áll, akik magukat
magyarnak érzik.

A nemzet határát senki sem húzhatja meg valahol, a maga vagy a mások
valamely nemzetnek nevezett eszmény (a maga teremtette fikció) nevében,
mert a nemzet élő, eleven határa benned és bennem, bennünk van, mai em
berekben, akik lsten tudja, mi okból magyarnak születtünk vagy magyarokká
lettünk. Ezt a véletlennek tetsző adottságot nevetséges ragozni, hogy tudni
illik ki a magyar, a magyarabb, a legmagyarabb. Itt kezdődik a kizárólagos
ság, a kirekesztés...

Különösen bántó az effajta kategorizálás itt, Erdélyben, ahol oly sokan
vannak a vegy~ származású vagy vegyes házasságban élő magyarok, romá
nok, németek. Erdemes lenne pontosan felmérni, mekkora az aránya ezeknek
magyarok és románok körében egyaránt. Merem állítani, hogy többen van
nak, mint a szélsőséges nacionalisták. Nekik pontosan a liberális ideológia
adna fogódzót elbizonytalanodásuk, feszültségeik közepette,
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A liberális a nemzet realitását veszi szemügyre: azt, hogy sokfélék va
gyunk, érdekeink és nézeteink is sokfélék, és sokféleképpen lehet megélni a
közösségi valóságot is. A liberális nem erőlteti a közösséget, de örül a mű

ködőképes közösségeknek. A közösség az ő számára nem lehet érték, ha
elnyomja az egyes emberek sokféleségét, ha nem szabadít fel, hanem arra
kényszerít, hogy szolgáljad annak érdekeit.

No és akkor hogy fér ez össze a keresztényi szolgálatetikával? - kérdez
heti valaki.

Valóban, a kereszténység egyik alapértéke a szolgálat. Ámde, ez nem
kényszerítésre, hanem belső parancsra működik, A szolgáló keresztény, hogy
úgy mondjam, nem csupán ad, hanem kap is. Odaadja magát, az erejét a
közösségnek, de megtalálja a számítását: boldog, ha tud tenni valamit. A
lényeg, hogy szabadon választhassa ezt.

Kisebbségpolitikai vonatkozásban is tudatosítanunk kell: így is lehet a
nemzethez viszonyulni, az egyes emberek szabadságára és érdekeire össz
pontosítva. '

Hagyományközösség - érdekközösség

A liberális a nemzetben nem csupán "hagyományközösséget" lát, amelyet
lehetóleg meg kell őrizni. Hanem azt keresi, hogy itt és most, a jelenben
hogyan boldogulhatnak az egyes emberek, a kisebb és reálisan működő vagy
ezután születő közösségek. Kissé sarkítva: nem a nemzet megmaradásának
nagy történelmi drámája, hanem a nemzetet alkotó emberek mindennapjai
érdeklik. Avagy nem az ő jólétüktől, szakértelmüktől, műveltségüktól és gya
korlatiasságuktól függ ama nagy dráma alakulása is? Nem az egyes fák
egészségétól függ az egész erdő egészsége is?

Kelet-Európában a nemzettudat elsódlegesen múlt-orientált "hagyomány
közösséget" jelent. Nagyon jellemző, hogya nyelvi, etnikai, kulturális azo
nosságtudat valósággal ritualizálódott: a nemzeti ünnepek, a megemlékező

rendezvények történelmi, néprajzi, irodalmi szimbólumai kapcsolják össze a
közösséget, mint valamiféle egyházi liturgia, melyben az ismert motívumok
a hit függvényében azonos hatást váltanak ki a jelenlévőkból.

Az összetartozásnak ez az ünnepi, felemelő érzése azonban, bármilyen
gyakori, nem helyettesítheti az olyan, jövő-orientáltközösségeket, melyekben
az emberek szakértelme és ereje egy közös cél elérésére vagy valamely prob
léma megoldására irányul. A "hagyományközösség" mellett egy-egy telepü
lés, régió, csoport vagy réteg, nemzedék vagy foglalkozás stb. érdekközössé
gének is intézményesülnie kell, ez a polgárosodás feltétele.

S egy liberális platformnak, kisebbségi körülmények között is, erre a szük
ségletre kell épülnie.

Szabadelvúek a kisebbségért

A cél: megszüntetni az emberek mindennemű - anyagi, társadalmi, szellemi
- kiszolgáltatottságát, ami a mi körülményeink között a kisebbségi létből

adódó hátrányokat külön tetézi. A liberális a mi tájainkon a polgári kezde-
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ményezések, vállalkozások katalizátora' lehet, jól kiegészítve ezzel azok mun
káját, akik elsősorban a köz kisebbségpolitikai érdekeiért küzdenek.

Ennek megvalósítása hangsúlyozottan pragmatikus irányvonalat, progra
mot feltételez. A legkülönbözőbb helyzetű romániai magyarok jogi védettsé
ge mellett egyenrangú közös érdekünk: maga az élet, az élet minősége, az
egyesek és a közösség biztonságos egzisztenciája. Ha nem irtóznék a nagy
szavakt61, az életet most nagy betűvel írtam volna.

Meg kell értetnünk minél szélesebb körben, hogy ez a cél - közvetve 
szintén a nemzeti érdek szolgálatában áll, hiszen minden magyar földműves,
iparos, vállalkozó stb. jóléte egyúttal a közösséget gazdagítja. Kezdeményező
készség, önszerveződés, polgárosodás nélkül nem tudjuk kézbe venni sor-
sunk alakítását. .

Ehhez sok pénz kell és nagy szakértelem. Az a pénz, amit egyesek a ré
gebben felhalmozott erkölcsi hitelüknek köszönhetőerr a romániai magyar
ságnak szereztek, nem változott át működő tökévé, bankká vagy hitelszövet
kezetté, hanem visszaváltozott ugyanazzá: szimbolikus tökévé. Van mecena
túra, de abban a kliensek és a hivatalnokok részesülnek, akik cserében újra
termelik a "mecénás" fogyatkozó nímbuszát. Félő, hogy ezzel a zárt, tekin
télyelvű társadalom - a megdöntöttnek tekintett rendszer - mintája kon
zerválódik tovább.

A liberálisok feladata: mindenekelőtt pénzt és lehetőséget biztosítani arra,
hogy a romániai magyarok anyagi, társadalmi körülményei biztonságosabbá
váljanak. Bank, hitelszövetkezet, társulás, üzlet, vállalkozás, a profizmus fo
kozása minden tevékenységünkben - ezek segíthetnék leginkább a kisem
berek, ezen belül a nagy segítségre szorulö földművesek sorsának jobbra
fordulását. Ehhez megfelelő szellemi tőkét is kell teremteni: kineveIni azokat
a menedzsereket, gazdasági szakértőket, akik a megfelelő intézményeket
megszervezik és működtetik.

A liberális a mi körülményeink között nem törekedhetik hatalomra, de
erjesztóje lehet a társadalom egészséges irányú alakulásának, terjesztője a
"nyílt társadalom" eszméjének, amelyik jövő-orientáltés dinamikus, nem te
kintélyelvű és egyirányú kommunikációra berendezkedett, hanem a párbe
szédnek és vitáknak kedvező, azaz folytonos önkorrekcióra képes. S végül:
ellensúlya lehet azoknak a nacionalista irányzatoknak, amelyek mindkét ré
szen fékezik a társadalom egészséges önmozgását, magát a polgárosodást.
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