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Magyarország
állam és nemzet
1945-ig meg voltam győződve arról, hogy Közép-Európában élek,
a közép-európai kultúrkörhöz tartozom. A vesztett második világ
háború után egy ideig még a közép-európai vagy Duna-konföde
ráció vágyálmát is dédelgettük, amit nemcsak a helyi nacionaliz
musok, hanem mindenekelőtt az idegen nagyhatalom, a Szovjet
unió hiúsított meg. Ugyanis nyomban jött Sztálin és totalitárius
rendszere, lesöpörték a föderációs terveket, és vaskézzel megterem
tették a "keleti tömb" integrált intézményrendszerét. Közép-Euró
pát "szocialista táborrá" változtatták.

Magyarország - közép-európai ország

De mit is értünk Közép-Európán? Talán Európa közepét jelenti,
vagy inkább két egymástól különbözö terület közott fekszik?

Ha a földgömböt figyelmesen megnézzük, Európa alapjában
véve Ázsia nyugati nyúlványa. Nyugaton, északon és délen vilá
gos, hogy meddig tart Európa; keleten, Ázsia felé elbizonytalano
dunk. Csaknem kétezer éven át Európa és Ázsia irányt jelentett,
a Napnyugat pontosan megfelelt az occidensnek, a Napkelet pe
dig az oriensnek. Napnyugatra az alulról fölfelé építkező, mobil
társadalom volt jellemző, Napkeletre ezzel szemben a föntről le
felé tagozódó uralmi forma, amely az ázsiai feudalizmus és
egyeduralmi rendszer elemeit is magába foglalta.

A két, egymástól határozottan megkülönböztethető régió kö
zött terült el az a közbenső térség, amely évszázadunk első feléig
a Nyugathoz kapcsolódott, és mind vallását, mind kultúráját át
vette. Ezen a közbülső területen különült el a nyugati keresz
ténység a keletitől, a latin kultúra a görög-bizáncitól; eddig a ré
gióig terjedt a humanizmus, a protestantizmus és a liberalizmus.
A nagy kulturális áramlatok - a gótika, a reneszánsz és a barokk
- a Baltikumig, Lengyelországig, Magyarországig (Erdélyt is be
leértve) és Horvátországig jutottak el. Ez a térség nemcsak a né
pek, hanem a különféle társadalmi formák, hatalmi érdekek és
kulturális áramlatok közöttí határterület szerepét is betöltötte.

A határterület egyidejűleg határerődítménykéntis szolgált. Így
vált a végvár szó már nagyon korán Magyarország európai hely
zetének kulcsszavává. A pusztító tatárdúlás idején, 1241-ben írja
IV. Béla magyar királya dalmáciai Klissa városából - ahol lánya,
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Közép-Europa
komp-szerepe

szent Margit született 1242-ben - IV. Ince pápának, hogy Magyar
ország jelenleg Ifa kereszténység védőbástyája". Ez a megfogal
mazás 500 évig a jellegzetes közép-európai - nemcsak magyar
- küldetéstudat kifejezése volt, önmeghatározás, .amelyet az év
százados török uralom töltött meg valóságtartalommal.

Ilyen értelembem nem túlságosan szerenesés Közép-Európa
hídszerepéről beszélnünk: ez a térség nem szilárd híd, inkább
komp, amely a két, viszonylag szilárd part, Kelet és Nyugat kö
zött himbálózik: "keletről nyugatra és vissza ... ",

A komp képe az egyik legnagyobb magyar költőtől, Ady End
rétől származik: a komp metafora Magyarország sorsát és rendel
tetését jelképezi Európa szívében. A magyarok voltak az első nép,
amelynek sikerült a Duna-medencében 1100 éve tartós államot
alapítani. A különböző etnikai csoportokból álló népkeverék az
zal, hogy fölvette a latin szertartású kereszténységet, s így bele
gyökeresedett a nyugati kultúrába, megtalálta azonosságát, amely
nem a saját etnikai struktúrában, hanem a különleges kultúrában
nyilvánul meg.

A további fejlődést a fönt nevezett, egészen Magyarországig el
jutó nagy európai kulturális áramlatok: a romantika, a gótika, a
reneszánsz, a barokk határozták meg. A humanizmus, a reformá
ció és az ellenreformáció, továbbá a liberalizmus is hatott a ma
gyar kultúrára.

Luxemburgi Zsigmond (1387-1437 magyar király; 141O-től né
met király és később császár is) korában kezdődtek a török betö
rések hazánkba, majd a mohácsi csatavesztés (1526) után a törö
kök az ország nagy részét elfoglalták, és a 17. század végéig ural
muk alatt tartották.

A magyar királyság középső területein a magyar népesség ki
pusztult. A hódoltsági területeken török fönnhatóság alatt élő dél
szláv népek szokásos vándorlása mindennapossá vált. Erdélyben
a nemzetiségek (egész Európában egyedülálló) különleges auto
nómiája alakult ki; a hegyekben vándorpásztorkodó románok
egyre nagyobb teret nyertek.

A török visszavonulás után, céltudatos telepítéspolitika ered
ményeként, az immár Habsburgok uralta térségekbe svábokat,
bajorokat és frankokat telepítettek. Észak-Magyarországról az el
néptelenedett Nagyalföldre szlovákok húzódtak le, az oszmán bi
rodalom határa mentén délszláv és román településekből bizo
nyos területi önállósággal rendelkező katonai határőrvidék jött
létre. Kívülről nézve Magyarország a pángermán keletre nyomu
lás és a pánszláv nyugatra törekvés közé szorult. Hogyan tudott
az önálló Magyarország a hatalmas orosz és német birodalom kö
zé ékelődve fönnmaradni? A szomszédok - csehek, szlovákok,
szerbek, horvátok és románok - ugyancsak a nemzeti autonó
miáért és a szuverenitásért küzdöttek.

Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia messze nem a legked-
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A Monarchia
feldarabolása

vezőbb, de mégis az egyetlen realisztikus forma volt, amely
mindezeknek a népeknek fejlődési lehetőséget kínált. A Monar
chia összeomlása a különböző nemzetiségeknek részben megadta
az önszerveződés lehetőségét. Az akkori korszellem - a nemzeti
ébredés és a nemzeti elv - nyilván igényelte a történelmi Magyar
ország határainak a kiigazítását. Csakhogy Párizsban az akkori
nemzeti-liberális politikusok által megkívánt "kiigazítást" úgy vé
gezték el, hogy kimondottan magyar népesség lakta egész or
szágrészeket dobtak oda - anélkül, hogy megkérdezték volna
őket - más államoknak. Több mint 3 millió magyar - a korábbi
22 milliós Magyarországból megmaradt 7 millió lakosnak csak
nem a fele - kényszerült az utódállomokban, idegen uralom alatt
élni, részben másodrangú állampolgárként. Ma már világos, hogy
a trianoni békeszerződés nemcsak Ausztria és Magyarország, ha
nem az egész régió veresége volt. Trianon nem csupán magyar
tragédia, hanem európai is: hiszen évszázados etnikai, történelmi,
kulturális és gazdasági realitásokat figyelmen kívül hagyva a kö
zép-európai konszolidációt és integrációt tette lehetetlenné. 1939
tragédiáját 1920-ban programozták.

A győztes hatalmak "nemzetállamok" alapításáról beszéltek,
ezek az új államok azonban - Magyarországot kivéve, amely va
lóban csaknem tiszta nemzetállam lett - etnikailag alig voltak
egységesebbek, mint a korábbi, fölosztott területi-közigazgatási
egységek. Közismert volt, hogy az ál1amterület és a nemzet közötti
évszázados ellentétek bármikor robbanhatnak, a nagyhatalmi érde
kek és ideológiák azonban most is elsőbbséget élveztek.

A Habsburg-monarchiát nemzetállamokká darabolták, nem any
nyira a szabadkőműves WJlson katolikusellenes magatartása miatt,
hanem mert Wilson béketerve a nemzetiségi ellentéteket nemzetálla
mok alapításával akarta megoldani. Hogy a szlovákok ugyancsak
hamar fellázadtak a csehek dominanciája ellen, a horvátok a szerb
befolyás ellen tiltakoztak, és hogy itt új viszályok forrása fakadt, azt
a liberális politikusok annak idején nem vették számításba.

A könyörtelen nacionalista következetesség a két háború kö
zött egyre súlyosbította az ellentéteket. A viták borzalmas lojali
táskonfliktusokhoz vezettek, és hetven év múltán olyan bestiali
tásba torkolltak, amilyet Grillparzer jósolt a nemzetállamok elke
rülhetetlen következményeként: az emberiességtől a nemzetiessé
gen át az elállatiasodásig.

Szarajevótól Szarajevóig

Az évszázad, amelyben élünk, Szarajevónál kezdődőtt és Szaraje
vónál végződik.Közép-Európát, a kis népek térségét 1918-ban szét
tördelték, 1945-ben pedig újból elárulták. A Nyugat tétlen maradt,
így Sztálinnak gyermekjáték volt az ítéletet végrehajtania.
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A nacionalizmus
a kommunizmus idején

Aközép-európai
eszme reneszánsza

A fasizmus, a totalitarizmus itt nem puszta importcikk, előfor

dult már ebben a térségben: Ausztriában, Szlovákiában, Magyar
országon, Horvátországban és Romániában. Országok, pártok,
gárdák tevőlegesen közreműködtek több millió zsidó, lengyel,
cseh, délszláv és román megsemmisítésében, majd röviddel ez
után sok millió német kitelepítésében és eltávolításában s körül
belül kétmillió magyar elnyomásában és kulturális kipusztításá
ban. Való igaz, az utolsó kétszáz évben Közép-Europa népeinek
nem volt közös örömünnepük, sem 1848, sem 1918 s 1945 sem.
Vannak azonban közös gyásznapjaink: 1938, 1939, 1944 márciusa
és 1956 novembere Budapesten, 1968 augusztusa Prágában és
1981 decembere Lengyelországban.

A nacionalizmus problémáját a kommunizmus nem oldotta
meg, mindenütt inkább csak elfojtotta, ha nem éppen szította.
Hogyan lehetett volna ezeket a perlekedő, vitatkozó, gyűlölködő

és gyanakvó népeket kibékíteni egymással? Még kapóra is jött a
belső viszály és az önmaguk okozta feszültség: gyermekjáték volt
így ezeket a népeket uralmuk alá hajtani. A szovjet hatalmi öve
zet összeomlása következtében Közép-Európa régi, megoldatlan
problémái ismét felszínre bukkantak. Az ebben a térségben el
uralkodó, intemacionalistának jellemzett lágerfegyelem évtizede
ken át megakadályozta a nemzetiségi ellentétek nyílt kirobbaná
sát. Kétség nem fér ahhoz, hogy az előírt fegyelem, továbbá a Vö
rös Hadsereg jelenlétének a mindennapos érzékelése a tábor or
szágaiban még az elavult nacionalizmusokat is a tiltott, édes gyü
mölcs rangjára emelte. A nemzeti önérzet megsértése és a jogos
(vagy jogosnak vélt) nemzeti kívánalmak semmibevevése meg
akadályozta, hogy az itt élő népek régi ellentéteiket s idegen- és
szomszédellenes görcseik maradékait földolgozzák, amint az
Nyugat-Európában 1945 után lényegében megtörtént. Egy nagy
hatalom elnyomásával szemben a nacionalizmus még hatékony
ellenállásnak is bizonyult.

Mindehhez jön még Kelet és Nyugat kulturális össze nem
egyeztethetősége. A Közép-Európa eszme reneszánsza a nyolc
vanas években, már a fordulat előtt halk ellenszegülést jelzett Ke
let ellen: a közép-európaiak nem tudták és nem akarták többé el
viselni, hogy a hagyományaiktól és életérzésüktől mindenestől

idegen állapot tovább folytatódjék. A kultúrák és életfölfogások
összeférhetetlensége vezetett a fölkeléshez 1956-ban Budapesten,
1968-ban Prágában, 1980-ban Gdanszkban - csupa közép-euró
pai város -, és ugyanezek az ellentmondások robbannak minde
nütt a térség keleti határai, a Kelet-Nyugat között húzódó törés
vonal mentén, a Baltikumtól Horvátországon át Boszniáig. A
kényszerűen kelet-európai - lengyel, cseh, magyar, horvát - fe
jekben Közép-Eurépa gondolata mindenekelőtt azt jelenti, hogy
nem hajlandók többé kelet-európainak értelmezni magukat, mivel
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az európai értékeknek, az emberi jogoknak, a demokráciának és a
vélemények többféleségének kötelezték el magukat.

A szerbek, a horvátok és a muzulmán bosnyákok ma is tartó
véres harca nem utolsósorban vallási ellentétekkel aláfalazott kul
túrák egymás elleni harca. Bár ezt a három népcsoportot nyelvi
korlátok nem választják el, az viszont annál inkább, hogy mindig
is különböző civilizációkhoz tartoztak, ami különbözö világnézet
tel, történelemképpel és politikai fölfogással párosult. Gondolha
tunk itt a romániai ortodox egyház szerepére is a többségi nem
zet és a diktatúra oldalán.

Az összes kicsi, nemzeti érzésében oly gyakran megsértett kö
zép-európai nép, mind a magyar, mind pedig a szomszédos szlo
vák, román, horvát, szerb, sőt még a német nép is hajlamos meg
feledkezni arról a fájdalomról, amely a többi, a velük együtt
ugyanebben a térségben - államhatárukon kívül vagy belül - élő

nemzetet eltölti. Joggal vagy vélt igazuk tudatában. És ahogy ők,
úgy mi is hajlamosak vagyunk elfelejteni: szenvedéseinkből csak
akkor gyógyulunk, ha mi is megértéssel vagyunk mások szenve
dései iránt. Hajlamosak vagyunk elfelejteni: a további bántásokat
csak kölcsönös kiengesztelődés hiúsíthalja meg. Ha mégis harc
robbanna ki közöttünk, csak vesztesek maradnának a csatatéren.

Nacionalizmus Magyarországon?

A naconalizmus
újjáéledése

Mindenekelőtt vizsgáljuk meg közelebbről a magyar helyzetet. A
Szovjetunió politikai túlsúlyának érvényesülése az egész keleti
tömbben, így Magyarországon is erős szovjetellenes nacionaliz
must hívott életre, pontosabban szólva ellenérzést mindennel
szemben, amit a szovjetek vezettek be. így keletkezett sok magyar
ban ellenszenv az internacionalizmus ellen és rokonszenv a tiltott,
de valójában elavult, gyűlölettel teli nemzeti eszme iránt.

Abban a mértékben, ahogy Moszkva nyomása enyhült, és na
gyobb viszonylagos önállóságot engedélyeztek, erőre kaptak a he
lyi nacionalizmusok, többnyire államnacionalizmus formájában. A
nemzeti elv győzelme szükségszerűségként érvényesült az egész
térségben, és azt hitték, hogy a kisebbségek fölszámolása csak idő

kérdése; főképp, hogy a németeknek a második világháború utáni
kényszerkitelepítése következtében Magyarország csaknem szín
tiszta nemzetállam lett 0,3% német, 0,1% szlovák és ugyanennyi
román, 0,2% horvát és 3 % cigány lakossal. így könnyű megérte
ni, hogy Magyarország államhatárain belül a nacionalista gondo
lat semmi említésreméltó feszültséget nem válthatott ki. Még ak
kor sem, ha a kisebbségek anyanyelvi képzését beszüntették,
amint ez egyébként nemcsak Magyarországon, hanem Lengyelor
szágban és Bulgáriában is történt.

Külön kell beszélnünk Magyaroszágon két speciális közösség-

142



ről. Eltérőert a legtöbb közép- és kelet-európai országtól, nálunk a
zsidók nem alkottak nemzetiséget, hanem vallási közösségként
határozták és határozzák meg magukat. A Magyarországon élő,

Az. antiszemitizmusról mintegy 80 ezer zsidó többsége ma sem igényli, hogy nemzeti
ségként ismerjék el. A viszonylag erős elvallástalanodás és a nyel
vi asszimiláció következtében származástudatuk elhalványult,
míg ezt a náci üldözések annak idején fölerősítették. A háború
után kialakult helyzet minden szisztematikus és tudományos
elemzést nélkülöz, hűségesen tükröződik azonban a magyar zsi
dók, zsidó magyarok és a Magyarországon élő zsidók kapcsolata
iban. A létező antiszemitizmust a kommunisták nem oldották föl,
hanem mindenütt elfojtották, hacsak nem szították az anticioniz
mus palástja alatt. Az elmúlt négy évben az akkori ellenzék a
problémát politikailag instrumentalizálta és kontraproduktívan
fölfújta. Bár a magyar nép nem antiszemita, némely értelmiségi
körökben ez a kérdés bizonyos szerepet játszik, kivált, hogy a
kommunista párt élharcosai a hatalomátvétel idején főként zsidók
voltak. Az egyházaknak változatlanul feladata, hogy az egyházi
antijudaizmust földolgozzák. Azonkívül elfogadhatnák a történe
lem terhét, és ötven évvel a magyar holocaust után igyekezhetné
nek kiengesztelödní a magyar zsidókkal. A legjobb lehetőség erre
az 500 OOO magyar zsidó ötven év előtti deportálásának és meg
semmisítésének évfordulója: nem volna szabad, hogy ezt a ma
gyar egyházak kihasználatlanul hagyják elmúlni.

Az elkövetkező években etnikai konfliktusokat okozhat a tétová
zó állami politika a szinti és roma kisebbségekkel összefüggésben.

Acigány-kérdés A kommunista időkben már a "cigány" szó használata is tilos
volt, hátrányos megkülönböztetésüket tiltották, hivatalosan "pozi
tív diszkriminációt" élveztek, amit azonban maguk a hatóságok
sem valósítottak meg. Ezek a "kommunista" intézkedések ezenkí
vül a lakosság támogatását sem élvezték. Különféle becslések sze
rint a cigányok száma a legutolsó évtizedben 300 000-500 OOO-re
emelkedett. Háromnegyed részük anyanyelve magyar, a többiek a
szomszédos népek nyelvét vagy cigány dialektust beszélnek. A
nyelv, a törzsi eredet, a hagyományos foglalkozások és az asszi
miláció különböző foka szerint népcsoportjaik változatos megjele
nésűek: nincs közös kulturális arculatuk, sem egységes szárma
zástudatuk. Éppen ezért sokan a cigányokat sem sorolják a jelleg
zetes nemzeti tudattal és nemzeti kultúrával rendelkező nemzeti
ségek kategóriájába, hanem csoportjaikat vagy etnikai, vagy szo
ciális kisebbségnek minősítik. Közülük sokan funkcionális analfa
béták, ennek következtében munkanélküliek, és feltehetően a jö
vőben sem fognak munkát találni, hiszen, sajnos, alkalmazhátat
lanok. Maguk a cigányok is csak pár év óta igénylik etnikai ala
pon való önállóságuk elismerését és politikai képviseletét, miköz
ben sok csoportjuk némelyike ez ellen a törekvés ellen is föllép.

Társadalmi beilleszkedésük vagy asszimilációjuk kérdése meg-
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oldatlan, és egyre inkább - társadalmilag most még nem túl je
lentős - konfliktusokhoz vezet. A hivatalos politika diszkrimináci
ójukat határozottan helyteleníti: a parlamentben egyáltalán nin
csenek képviselve szélsőséges vagy nacionalista pártok, s lassan
az egyházak is törődni kezdenek velük. Lefordították nyelvükre a
Szentírást, és sok településen az ő nyelvükön ünneplik az Eucha
risztiát, A cigányok elleni erőszakos megnyilvánulásokat a lakos
ság nagy többsége elítéli.

Idegengyűlöletről vagy hasonló jelenségekről Magyarországon
még nem beszélhetünk. Nálunk nincsenek vendégmunkások, és
hazánkat a gazdasági menekültek sem tekintik kívánatos célor
szágnak. A Szovjetunió összeomlása után a nacionalizmus veszé
lyei hamar világossá váltak. Az azonban illúzió, hogy a nemzeti
értékek, a nemzeti tudat bizonyos politikai körök által megköve
telt és gyakorolt leépítése megszünteti a szűklátókörüséget és az
intoleranciát. A hazafiasság, a nemzetállam, a nacionalizmus és a
sovinizmus fogalmát megkülönböztetés nélkül egy kalap alá ven
ni kontraproduktív, ugyanúgy, mint a nemzetet és a nemzeti kul
túrát kigúnyolni, amint ez manapság Magyarországon némely li
berális csoportok körében divat.

Nacionalizmus az utódállamokban

Magyar kisebbség
Szlovákiában

Az "állam" és a "nemzet" között feszülő ellentmondás az Osztrák
Magyar Monarchia utódállamaiban nem szüntethetőmeg. A szom
szédos országokban élő magyarok településföldrajzi és tudati jel
lemzői több tekintetben különböznek a Magyaroszágon élő nemze
tiségek és népcsoportok sajátosságaitól. Például közülük legtöbben
még ma is nyelvileg homogén közösségben élnek, modern nemzet
tudattal, s ezért erős etnikai és nyelvi összetartó erővel rendelkez
nek. így feszültségekhez vezethet, ha a szomszédos országok (min
denekelőtt Románia és Szlovákia) egyes politikai körei a kölcsö
nösség elvének alkalmazását - a Magyarországon élő nemzetisé
geik problémáit, noha azok szerkezete és nagyságrendje merőben

eltér a náluk élő magyar nemzetiségiekéitől- a saját nemzeti po
litikájuk és korlátozó intézkedéseik igazolására akarják fölhasznál
ni. Hogyan is lehetne például a Romániában élő, több mint 2 millió
magyart a Magyarországon élő 15 OOO románnal közös nevezőre

hozni?
A több mint 600 OOO magyart a néhai Csehszlovákiában, ha

nem üldözték el, kollektív háborús búntettel vádolták, és ennek
megfelelően kezelték. A túlkapások 1948 után lassan alábbhagy
tak, a gazdasági, kulturális és politikai jogfosztás hatása azonban
mind a mai napig megmaradt: a magyarokat - ellentétben a né
metekkel - a kollektív felelősség alól nem mentették föl.

A tömör településszerkezet ellenére ezeknek a kisebbségeknek
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sohasem sikerült etnikailag megalapozott területi egységeket lét
rehozniuk. A magyar kisebbség igénye ma az iskolai és kulturális
autonómiára, valamint a szétválasztott közigazgatásra terjed ki,
beleértve az államháztartásban erre a célra előirányzott anyagia
kat. A többségi sajtö és az állami szervek a magyar kisebbséget
túlzott követelésekkel és szeparatista szemlélettel vádolják. Ezzel
az indoklással belügyminisztériumi rendeletek tiltják a kétnyelvű

helységnévtáblák, cég- és intézmény-névtáblák elhelyezését.
A magyarok Szlovákiában a magyar kultúrnemzet részének te

kintik magukat, de már nem gondolnak a fönnálló államhatárok
revíziójára, legfeljebb átjárhatóságára. Ezeket a törekvéseiket a
magyar politika és Magyarország népe támogatja.

Magyarok Romániában Sokkal több konfliktus rejlik az erdélyi helyzetben. A kettős

monarchia szétesése és az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés
után ez a területrész Romániához került. Az itt élő magyarok az
európai földrész egyik legnagyobb nemzeti kisebbsége. A hivatalos
statisztikák szerint 1992-ben 1 620 OOO, a magyar becslések szerint
2,1 millió magyar nemzetiségű ember élt Romániában.

A magyaroknak a Kárpát-medencében való letelepedése után a
Kárpátok koszorúja és a mai magyar-román (erdélyi) határ kö
zötti terület a magyar királyság fontos része volt, amelynek időn

ként központi szerep jutott. Különösen megnehezítette a magya
rok helyzetét Romániában az a tény, hogy jóval a magyar nemze
ti azonosságtudat kialakulása után, a 20. században "nemzeti ki
sebbség"-i sors lett osztályrészük.

1918 és 1940/41 között a magyar kisebbségnek - miközben
ők Erdélyben tulajdonképpen nem is voltak kisebbség - még
gazdasági intézményei (bankok stb.), az egyházaik által fönntartott
iskolái, számtalan kulturális egyesülete, szépirodalmi könyvkiadása
és újságjai voltak. Amikor a második világháború kitörése után
mind Románia, mind Magyarország a "német érdekterület" része
lett, az úgynevezett második bécsi döntés 1940-ben Észak-Erdélyt
Magyarországnak ítélte. Ez a terület fele-fele arányban magyarok
és románok lakta térség volt. Erdély megosztása rendkívüli mér
tékben megmérgezte a már addig is rossz viszonyt Románia és
Magyarország között. Mintegy százezer román menekült el a ma
gyar uralom elől és ugyanannyi magyetr a román fönnhatóság
elől. A nyílt vita és a háború következtében a kisebbségi jogok
törvénybe foglalása elnapolódott.

1945 és 1947 között a román kormányzat mérsékelt nemzetisé
gi politikán fáradozott. Kolozsvárott ismét megnyitották a ma
gyar egyetemet. A kommunisták hatalomátvétele (1947) után meg
kezdődött a magyar intézmények fölszámolása.

A magántulajdon megszüntetése és az egyházak erős korlátozása
létalapjaitól fosztotta meg a magyar és a német népességet. Cea
usescu alatt sajtóhadjáratokat szerveztek a "magyar nacionaliz
mus leleplezésére", látszólag Erdély hajdani magyar urai vagy a
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nyugati magyar emigráció "irredentizmusa" ellen, valójában
azonban Magyarországnak címezve. A magyar társadalomnak az
erdélyi magyar lakosság iránti legkisebb érdeklődése is a magyar
ellenességet erősítette a hivatalos Bukarestben. A nyolcvanas évek
második felében elkezdődött a menekülés Magyarországra a szi
gorúan őrzött határon át, aminek brutális eszközökkel próbálták
útját állni.

1989 decembere, a temesvári-bukaresti forradalom után, mi
után tovaröppent az első hetek békülékeny hangulata, az atomi
zálódott, a változásokra fölkészületlen román társadalomnak
egyedül az államnacionalizmus ideológiája maradt a politikai erők

biztos, mindig használható eszközeként. A Ceausescu alatt kifejlő

dött román nacionalizmus most, a szabad sajtó korszakában, telje
sen elszabadult, máig nem mutatkoznak olyan erők, amelyek a
közgondolkodásnak egészségesebb irányt szabhatnának. A ma
gyarság ahhoz, hogy fönnmaradhasson és újból fölépíthesse intéz
ményrendszerét, rá van utalva mind az állam, mind a román társa
dalom támogatására és Magyarország segítségére. A nemzeti ha
gyományok őrzését leginkább támogató katolikus és a református
egyház, valamint a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsé
ge arra törekszik, hogy a magyarság érdekvédelme mellett az or
szág belső konszolidációját is elősegítse.

A határrevízió elvetése Nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy a magyarok - a
mai államhatárokon kívül és belül - nem kívánnak többé határ
revízíót. Mindannyian Európában bíznak, s azt remélik, hogy az
európai értelem megtalálja a megfelelő területi igazgatási elveket,
és az európai egység programja a különféle, széthúzó nemzeti és
társadalmi érdekcsoportok számára kellőképpen vonzónak mutat
kozik. A magyarok meg vannak győződve arról, hogy az Egye
sült Európában a kis nemzetek jövője is biztosítva lesz, mindene
setre kulturális és nemzeti jellegzetességeik - beleértve a nyelvet
is - jobban megőrződnek, mint amennyire szétzilált térségünk
ben ez most lehetséges.

Európa nemzeti sokféleségének a figyelembevétele általános emberi
érdekekre mutat rá. Egy véges és kontingens világban mind a nem
zetek, mind pedig a kultúrák és a hagyományok sokféleségének
igen magas a helyi értéke: a pluralitás a fejlődés leghatalmasabb
hajtóereje. Nem arról van szó, hogy egy amúgy is lehetetlen kul
turális és nemzeti egységesítésről álmodnánk, amelyben minden
ember pontosan ugyanúgy gondolkodik és érez, hanem egy
olyan Európáról, amelyben a tolerancia szelleme uralkodik,
amely a különbségeket nem elegyengetni akarja, hanem nagyra
becsüli a másságot, és a konfliktusok erőszakmentes kezelését te
szi lehetövé. Magától értetődik, hogy még messze vagyunk ettől.

Más megoldás azonban nincs, mint az, hogy a határokat sérthe
tetlennek nyilvánítjuk, és egyúttal biztosítjuk a nemzeti kisebbsé
gek különféle autonómiáit az államok jelenlegi területein. Mind-
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ehhez a nemzetközi garancia: az Egyesült Európa. Egyetértésről

beszélünk és nem egységesítésről, egységről a sokféleségben és
nem egyformaságról. Nemcsak az Európai Unióról van szó és
nem is csak gazdasági megegyezésről. önmagában a gazdasági
jólét nem elégséges garancia. Sokkal nagyobb szükség van érett,
bölcs és az elosztáshoz értő emberekre, akik alkalmasak arra,
hogy az energiaforrásokat más népekkel és a jövendő generációk
kal megosszák. Mindenekelőtt szükséges azonban a megbékélt
különbözőség, a nacionalizmus önmegtagadó legyűrése a saját
házunk táján. És itt kezdődik az egyházak feladata.

Egyház és nacionalizmus

Az. európai
nacionalizmusok

A kommunista időkben az egyház a nemzetek identitását védel
mezte a totalitárius külföldi befolyással szemben. Ma a régi és az
új ellenségeskedéseket kell kibogoznia, és a saját körein belül is
tanúságot kell tennie az emberek és a népek kiengesztelődött

együttéléséről. Részint az egyházak közvetítésével hagyományo
zódnak tovább a régi nacionalizmusok, és az egyházaknak is nehe
zükre esik különbséget tenni a vallásos érzés, a saját népük iránti
szeretet és a nemzeti szűklátókörűség között.

Miután megszűnt a világ ideológiai blokkokra való kettéosz
tottsága, úgy tűnik, hogy Európa föltartóztathatatlanul szétesik
egymás ellen hangolt és széthúzó nemzeti, illetve népi egységek
sokféleségére. Mi az oka ennek? Az első válasz az lenne, hogy
amint a külső nyomás alábbhagyott, az elfojtott ellentétek a fel
színre jöttek. Ez a válasz igaz, mégis könnyen továbbkérdezhe
tünk: mi ezeknek az ellentéteknek a végső oka, honnan erednek a
különféle nacionalizmusok? Bizonyára rámutathatnánk, hogy Eu
rópa soha nem volt egyetlen egység, hanem saját jellegzetessé
gekkel és történelemmel, öntudattal és összetartozásérzéssel ren
delkező önálló néptörzsek tarka keverékéből alakult ki, és kapta
meg jelenlegi arculatát. Mégsem tekinthető azonban az archaikus
törzsi gondolkodásmód modem megnyilvánulásának az európai
ember mélyen bevésődött tudata és érzése, hogy tudniillik egy
nagyobb, de áttekinthető, érzelmileg is meghatározó egészhez tar
tozik, amelyet népnek, illetve nemzetnek nevezünk. A valódi kér
dés így hangzik: miért van az, hogy az ember mindig többé-ke
vésbé áttekinthető szociális, társadalmi, politikai struktúrák és
összefüggések részének tekinti magát, s ezek nélkül nyilvánvaló
an ember sem lehet? Miért érzi magát az amerikai amerikainak, a
német németnek, a román románnak, a magyar magyarnak, és
miért éppen ezt érzi a saját azonosságának? Nyilvánvaló, hogya
nacionalizmus problémája nem tisztán történelmi vagy szociál
pszichológiai probléma, hanem az ember természetének - a tör-
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Otthon és
hajléktalanság

Európa
újraevangelizálása

ténelmet tulajdonképpen megalapozó - alapvető dimenziójára
mutat rá.

A német kultúrfilozófus, Hans Blumenberg nyomán "az ember
eredetét a megriasztott állat viselkedésében kereshetjük". Az em
bemek nevezett lény, miközben menedékébőlkilép a szabad vad
csapásra, magáévá teszi a hajléktalanság őstapasztalatát, szembe
sül az őt körülvevő környezet "bizalomhiányával", és ezt csak
akkor éli túl, ha megbízható dolgok mesterséges létrehozásával
kompenzálja. Az embemek olyan "világ" kell, amelyben eligazo
dik, ahol otthon van. Olyan magába ölelő, hordozó, védő struktú
rákat igényel, amelyek átláthatóak számára. Hajlékra van szüksé
ge, nem tud egyedül "a csillagos ég alatt" élni, tetőt igényel a feje
fölé, be kell illeszkednie a megszokott és ismerős körülmények
formáiba. Egy magyar író arra a kérdésre, hogy "miért vagyunk
a világon" azt válaszolja: "azért, hogy valahol otthon legyünk
benne".

A bizalom megtapasztalásával együtt azonban az ember meg
szerzi azt az újra és újra elrémísztő tapasztalatot is, hogy ezek a
struktúrák nem tartják meg biztosan, amint olykor megígérik, ha
nem a valóságban törékenyek és múlékonyak. Ennek az az oka,
hogy a struktúrák nem természetszerűenadottak, hanem maguk
is az ember alkotásai. így lesz az ember újra önmagára vissza
utalt lénnyé. Ezért az identitását kereső ember soha nincs előre

fölvértezve az ellen, hogy egy bizonyos meghaladható kultúrát és
nemzetet, rendszerint a sajátját, abszolútként föltételezzen, sőt

egyenesen az emberlét alapjának tekintsen. Ezért a nacionalizmus
- mivel magában az ember természetében gyökerezik - Európa
őskísértéseihez is hozzátartozik, sötét árnyékként kíséri Európa
fejlödését, de egyúttal előre is hajtja. Ezzel azonban ahhoz a kér
déshez érkeztünk: mi is akkor a hordozó alap, amelyen az ember
áll, mi azonosságának az elve, ha az olyan átfogó értékek, mint
nép, nemzet, osztály, társadalom végül is nem azok? Milyen lehe
tőségeink vannak, hogy egy olyan új Európát teremtsünk, amely
ben a különböző népek, gondolkodásmódok, vallások megtalál
hatják azonosságukat?

Az 1991. december l3-i római püspöki szinódus nyilatkozatá
ban, ahol az "újraevangelizálásról" van szó, arról beszélnek a
püspökök, hogy az Evangélium segítségével egy mélyen megala
pozott civilizációt teremtsünk: "amely keresztényibb és ezért em
beribb" lehet; a "szabadság, igazság és közösség utáni vágyról
szól" mint "az európai humanizmus legfőbb, legrégebbi és legtar
tósabb kívánalmáról"; miközben az Evangélium feladata lenne,
hogy éppen ezt a humanizmust "megtisztítsa" az irracionális be
folyásoktól és megerősítse ezekkel szemben. Ezzel azt is mond
juk: az újraevangelizálást nem gondolhatjuk úgy el, mint az el
múlt idők restaurációjának programját, sem pedig úgy, hogy a
fölvilágosodás elmúltával fokozott igényekkel állnak elő. Csak azt
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jelentheti - ma, Európában, az új adottságok között -, hogy ke
ressük az igazság és a szabadság, az Evangélium és a kritikus,
fölvilágosult racionalitás, a hit és a gondolkodás, Isten imádása és
a humanitás olyan keresztény-emberi szintézisét, amely minden
szörnyű torzítás ellenére a történelemben az európai kultúra és
azonosság szellemi-egyházi alapvonása.

Ha újraevangelizáláson a keresztény-európai szellem - kriti
kus és önkritikus értelmében vett - újjáélesztését értjük, akkor
valóban sikerülhetne, ha talán nem is az intézményesített, tehát
meghaladható kereszténységet megmenteni Európa számára, de a
legjobb keresztény tradícióra tudatosan visszanyúlva megnyitni
Európa és ezáltal a mai világ számára mindazokat a távlatokat,
amelyek végül is az európai kultúrát jellemzik: igazság és egyút
tal szabadság, igazságosság mindenkinek egyenlősdi nélkül, szo
lidaritás és személyes emberi méltóság, az emberiség egysége a
kulturális-etnikai és vallási kibontakozási lehetőségek sokfélesé
gében. Európa újraevangelizálása tehát azt jelentheti, hogy abból
a kritikus szellemből kiindulva, amely ellenszegül a felületes lát
szatmegoldásoknak, ismét vállaljuk az elveszett identitás keresé
sét, és a mai föltételek között, a mai technikai eszközökkel és a
modem racionalitással, párbeszédben mindenkivel, együtt építünk
föl egy olyan Európát és végső soron egy olyan világot, ahol egyre
inkább lehetséges lesz mindenütt emberként élnünk, megtalálnunk
ki-ki konkrét azonosságát, anélkül, hogy belepusztulnánk.

Bár mindez szörnyen általánosnak hangzik, azt az irányt min
denesetre megmutathaíja, amelyben az egyházak, Európa keresz
tényei a jövőbe indulhatnának. Nem pánikszerűenvisszahúzódva
a "hit erős várába", nem szektás fundamentalista körökben
"egészséges kisebbséggé zsugorodva", de nem is az egyháznak a
saját azonosságot föloldó államosításával, sem a kereszténység
szekularizálásával. Az egyházak és a keresztények feladata, hogy
az Abszolútra, Istenre mint létünk egyedüli végső céljára s az em
beri azonosságot létrehozó alapjára és így az emberi intézmények
elvi meghaladhatóságára való nyitottság keskeny útján járjanak.
Nem utolsósorban kívánatos lenne, hogy ez épp az egyházon be
lül megtörténjék, hogy a kereszténységben, az európai egyházak
ban ne lehessen úrrá sem a Bibliát, sem a hagyományt vagy az
intézményeket mereven rögzítő fundamentalizmus, s hogy in
kább azon a fáradságos úton járjunk, amely nem az egyház, illet
ve Kelet és Nyugat egyházai egyszersmindenkorra rögzült igaz
ságrendszerei fölött vezet, hanem elméletben és gyakorlatban
egyaránt komolyan veszi azok emberi összetevőit, ideiglenessége
it, nemazonosságát a célnak tekintett Tulajdonképpenivel.

Dr. Geleji Sándorné Neubauer Irén fordítása
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