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A "nemzeti önkritika"
lS rkresztényértékeink"
dílemmái
Nosztalgikus hévvel s igénnyel kívánjuk magunknak és másoknak
a kimutatható hatásfokkal működni képes érdemi "nemzeti önkriti
kát" - anélkül azonban, hogy a pszichológiájával, teológiájával radi
kálisan szembenéznénk. A probléma ezért örökletes, és szívósan idő

szerű. Annak ellenére, hogy a nemzeti irodalmak, politikai gondolko
dók és értelmezök legkiválóbbjai mindenütt kísérletet tesznek rá, hogy
eszméltető szókimondással lát- és kórleletet fogalmazzanak meg .
Mindegyre azonban úgy tCinik, hogy noha helyes irányban keresik az
önfertőzés gócát - csupán nem elég rnély rétegekben.

A jelenségről lehet politológiai, szociológiai szinten fontos és
szüks éges térképet rajzolni. De ez szükségképpen felületi megkö
zelítés lesz. S ez általában is vonatkozik a História megértésére.
Ezért lehetne az eddig tapasztaltnál fontosabb szerepe az interdisz
ciplináris szemléletnek s megközelítésnek. Röviden, és témánkat
érintő megfogalmazással: szükséges belátni, hogy alkatilag va
gyunk mind fundamentalisták és gettó-építők, hogy létezési önértéke
lésünknek biztonságos alapot teremtsünk. Igen kevés az érzékünk az
életszerű vegyülés és vegyítés, a homeoesztázis és ozmózis elfogadása
iránt - noha a mindennapok és a História gyakorlatában szükségképp
élünk vele; csupán folyamatos drám.ákkal és tragédiákkal

Az érdemi "nemzeti önkritika" racionális és konfrontációs elemei
bonyolultabban más összefüggések együttesének felismerését
igénylik, mint az egyéné, ha kritikai "önfelderítésre" vállalkozik.
Utóbbinál egy múlt és létezési stratégia a tét - amire a pszicholó
giának már kimunkált felderítési és terápiás technikája van. A
"nemzet" plurális egyén-halmazának valamilyen egy szuper-enti
tásba egybevont elképzelése - (hasonlóra például a '30-as évek
szovjet filozófiájának egy irracionálisba elhajló irányzata tett kísér
letet - az osztály kategóriájával kapcsolatban) - már önmagában
kérdéses koncepció; így a "nemzeti önkritika" még fokozottabban
sűríti az érvényessége körüli aggál yokat. És a pszichológiának sincs
ezen a területen kimunkált technikája, terápiája.
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A szívós hatástalanság oka mégsem ebben van. A nehézség
archaikus, sőt, ontikus. Ezért indokolt, hogy a dilemma és nehézség
teológiájáról is beszéljünk - meglehet, hogy irritáló néhány gon
dolattal.

Eleve ellentmondás volna, ha másutt keresnénk példát, s nem
otthon. Egy beszédből idéznék, mely 1844. október l-én hangzott
el a felsőtáblán, harminckilenc évvel a tiszaeszlári per előtt. Nincs
szó oki összefüggésről, csupán kordeterminánsról, egyszerű mi
liőadalékról. Idézek: "Nemzetiség, kifejlett nemzetiség nélkül ne
kem, bevallom, más minden progresszió nem kell. Erre állítok
mindent. Enélkül, mondhatom, zagyvalék nép leszünk, melynek ta
lán több pénze lesz, a dögbőröket talán drágábban adhatjuk el stb.,
de ez engem nem mozdít. Minden elr5tt áll elr5ttem: haség fajtámhoz
(oo.) Egyik túlságból a másikba esünk. Most az egész emberiséget,
az embereket a zsidókkal együtt szívünkhöz szorítjuk, És most a
legnagyobb liberalisták vagyunk. (oo.) A nagy angol elemben a zsidó
elvegyülhet (oo.) De ha a magyar levesbe az ember egy palack tintát
önt, megromlik a leves, és azt nem eheti az ember (oo.) Ha egy
bárkában ülök, és abban van a gyermekem és más gyereke, és a
bárkába bejő a víz, előttem apodictice áll, hogy a két gyereket bent
nem tarthatom; ha a magamét lököm ki és a másikat bent tartom,
azt az újságban fogják hirdetni. De biz én inkább a magam gyermekét
tartom meg és a másikat kilököm. Legjobban szeretném (oo.) ha csak
azon törvényjavaslatot fogadnók el, melyet a múlt országgyűlés al
kalmával Őfelsége elé terjesztettünk. [Egyenjogúság helyett csupán
a zsidók helyzetének könnyítésére tétetett javaslat. m.m.] (oo.) Nincs
szó arról, hogy Isten akármi teremtését jogokból kirekesszük (oo.) [A
beszéd az egyenrangúság megvétózását szorgalmazza. - m.m.] Mert
felfogásom és vallásos érzelmeim szerint azt szeretném, hogy e ha
zában minden ember, ki Isten képére van teremtve, egyenlő jogokkal
bírjon és egyenlő terheket viseljen (.oo)" Stb.

Széchenyit idéztem. De bőven idézhetnék Európa bármely népé
nek tiszteletövezte nagyjaitól hasonló logikájú és megejtően ellent
mondásos érvelési konstrukciót. Vagyis sajátos vegyítését az emel
kedetten torzult és sarkított vallás-erkölcsi normáknak - másrészt
az emberi kódexszé átfogalmazott darwini vastörvénynek. Nagy
Konstantin óta égi áldás is van az ilyen vegyítésen; így azóta nem
csupán természeti megfellebbezhetetlenség. Minderről banálisan
annyit, hogy minden kor rendelkezik (még a legfeddhetetlenebb is)
korspecifikus csőlátással. csóérzelemmel, csőindulattal. Még egy Pál
apostol sem volt képes például a nőt emberjogi teljességében meg
érteni. Széchenyinek ez a - hangsúlyozom, csak nagy igazságtalan
sággal általánosítható - megnyilatkozása a kor számtalan nemzeti
(nemzetállami) katekizmusában ott kísért; vagy durvább tájakon ott
harsog. Mindmáig - és a legkezdetektől keményen fizetünk érte.

Keresztény értékeink. - Hová lettek, ha egyáltalán kielégítően

valaha is voltak? Kétezer éve változatlanul időszerű a kérdés esz-
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metörténete, alakulása s felszívódása az egyéni morálba, a közé
letiség és társadalmi gyakorlat politikumába. Milyen gyeplőre fog
va tudjuk elképzelni az "ember tiszteletének" szerteágazó kihívá
sait? Értékrendjeink szívósan ellenségesek egymással. Csupán ab
ban hasonlóak, hogy különbözni akarnak a természet működési

modelljétől, mely a szándéktalan közöny organikus egyensúly-te
remtésével kínál modellt, s a folytonosan új formációk gyengéd
és gazdag kínálatával - mi viszont tudatosan kiemelésekkel, el
emésztésekkel törünk az új formációk elszegényítésére, s az irá
nyított homogenizációkban igyekszünk fölismerni a magasabb ren
dű gazdagságot. Félünk az anarchiától, s kompenzálunk az érték
autarkiák különbözö módozataival. Úgy tűnik, a két modell között
nincs és nem lehet híd, a mi pszichológiai mezőnk nem vethető

köthető össze a természeti mezővel. A nóvum mégis az, hogy a
magunk veszélyeztetésének archaikus ösztöne s az egyre fenye
getőbben öntörvényű technikánk rákényszeríthet a szükséghíd ke
resésére. A természettel való együttlétezésünk s ennek belátásosan
általánosított modellje az, ami az önszabályozás és önfékezés ko
pemíkuszí újrafogalmazását kívánja meg.

Vagy egy másik, párhuzamos gondolatsort pendítve meg: ha
szemügyre vesszük az egyén - család - törzs és faluközösség
- nép - nemzet - földrészek - korszakok kínálta fokozatok
szűkebb s tágasabb látleletét és pszichogramját - mindegyiknek
(külön és együtt) megvan a maga kemény rögeszme- és tradíció
kötöttsége. Mindegyik mögött ott munkálnak a szubjektivitás, az
akol-meleg igénye, a hűség és a vállaltan elfogult emberség normái,
ami kirekeszt, hogy körön, a saját körén belül viszonylag totális
lehessen. Vagyis a redukció úgy vetődik itt fel az emberi fenomén
számára, mint a szervezett létezés feltétele. Filozofice: a célszerű

ség, a logika, az ésszerűség stb. - mint a redukció ideológiája.
Vagy etikai síkon: a totális szeretet hite és megvallása, mint nem
változó módon determinált, untergrund vállalása az abszurdnak;
csupán erre lévén képesek ezredévek statisztikája szerint. Követ
kezésképp: a történelem, történelmiség úgy fogalmazódik meg,
mint "redukcióval tiltakozás" az abszurd ellen. S így éppen ezzel
kapcsolatban beszélhetünk - nem távolodva el a témától - a
szeretet baljós maxima1izmusáról és illúziójáról; riasztóan tapasztalva
a mind mechanikusabban és show-szerűbben kezelt szeretet-eszmény
és -követelmény társadalmi-históriai eredményességének kimutatható
mértékét: azaz, hogy éppen a dömpingje teszi kiüresedetté. Aminél
a csak formálisan működni képes barátság és szomszédság-állapot is
több, s nem kisebb "csoda", mint a medjugorjei.

Meglehet, hogy egy holnap távlatában a létezési őszinteség fo
galmazódik át szükségképp hangsúlyosabban - maximalizmus
helyett egy egyetemesebben életszerű és megélhetöbb minimalizálás
teológiájává? Emberméretűbbé? - miután a pusztításra csábító
eszközeink egyre lidércesebben nem azok; és totálisabbak. A ba-
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rátság fogalmának szakralizált újraértelmezését építve bele a csupán
felhők között lakályosítható különböző teológiáinkba? Nem a sze
retet baljósan szép maximalizmusa ellen - csupán szeretettel eresz
kedve lejjebb a felhőkből. Olyan kijelentést időszerűsítve a magunk
átháríthatatlan felelősségével, ami - mindennaposan is nagyobb
érzékenységgel inkulturálódhat a különbözö hagyományú, rendű,

helyzetű "világainkban". A zöld szemlélet érvényesülése lenne ez
ahitekben, filozófiákban, ideológiákban, a homo politicus kate
góriáiban egyaránt. De még egy ilyen fordulat is csak esély az
értékeink demitologizálását és rekonstruktivizálását illetően 
nem garancia. Csupán esélyesebb nyitottság. A kérdés így is csak
a kilátástalanság felhangjával tárgyalható.

"A cselekvőmindig lelkiismeretlen': - írja Goethe; ha másképp
nem, a nem belátható kihatásaiban. Valaki mindig sír, jajdul mi
attunk. Úgy tűnik, optimális osztályrészünk az igazságtalanság és
szenvedés minimalizálásának megtervezése; ami túlmegy ezen, a
realizált utópiák tragikus példatárát gazdagítja. Marxok nem he
lyettesítik a jézusokat, s a jézusok sem a kicserélhetetlen élő-tör

ténelmi embert. Egy ilyen belátás nehezen népszerűsíthető.Az új
keresztet is ember ácsolja, és egyre inkább igényt is tart rá, hogy
maga vegye a vállára, számítva a megtapasztalt helyetteshiányra.
Éppen a homo technicus tanácstalanodik vissza Jóbbá.

Már Dosztojevszkij iszonyatos könyve sem számolhat be másról,
mint a spirituális naturalizmus feneketlen mélységéről; mert
masszívnak tűnő padlózata csak az önhitt ideológiáknak, filozófiák
nak van. A Karamazovok családi templáriusai - Iván, Aljosa, Mitya
és a többiek, akik az európai lélek Crál-edényének az őrzésére jelöltettek
ki - nem fejezhetik be a befejezhetetlen regényt. Útközben maradnak
abba, az elszánás pillanatában. Aljosát már nem láttatja a regény a
világba kilépve, Mitya csak tervezi, hogy miből fog visszamenekülni
a hazai földre, Iván pedig elveszti eszméletét - mielőtt. Ez a .míelött"
lehetne akár a megdermedt esély pillanata. De nem vagyunk túl a
karamazovságon. Keresztény értékekkel kendőzzük. ami nem elken
dőzhető: a regény - a regényünk - nem mozdul el a végétől, ami
a kezdete is. Ha mélyen vagy félelemből hiszünk, az tesz abszolu
tistává és maximalistává; s idegenkedővé a minimalizálás teológiá
jával szemben. Meglehet, hogy a bizalom teológiája lesz az, ami mai
helyzetünkben kidolgozásra vár? - hogy ne a hitvilágaink holteleven
nyertesei legyünk, hanem még élő megőrzői. Megkísérelve az öncáfo
lódásig agyonhasznált és fellengzősített szeretet-kategóriát valóban
szocializálni, pragmatizálni - és historizálni? - önismereti tétté téve
az elviselés és belátás világi szabályozóit - nemzeti és egyéni vonat
kozásban. Mert a világiMk is van teológiája, még ha nem annak
nevezik is. Schweitzer kulcsszavával: az élet tisztelete. És ennek a
színe - napról napra drámaibban érzékeljük - a levegőtől. fától,
füvektől. állatoktól, bezárólag az emberig - zöld. Olyan teológia
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szavait és rítusait kellene megtalálnunk, ami ember és föld bizahni
szerződésére támaszkodik; "keresztényien új-pogányul".

Mert ne áltassuk magunkat a dilemmák gyökerei idáig nyúlnak le.
POST SCRIPTUM. - Juan Dolores papago indián mondta: "Én

egy odaadó semmi vagyok." Más hang ez, mint amit megszoktunk,
és Assisi óta elfelejtettünk. A bizalom eszköztelenül szegény, és
ez a pompája. Vagy van, vagy nincs. A föld szól így és az égtiszta
forrás. Ahonnan a ballada vallomása is merít.
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