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bok rok csend jé ben mo ha
lát szik raj tad az el ren delt sem mi
ame lyet nem tu dok meg töl te ni
csak sa ját ma gam mal”

(szem tõl szem be)

A na gyon szép ké pi meg ol dás úgy 
ír ja vis  sza ma gát a lá tás, ár nyé kolt ság, 
lát ha tat lan ság vo nat ko zás rend sze ré be, 
hogy a nõ it rög zít he tet len né te szi az, 
hi szen ön nön el ta ka rá sai ké pe zik meg 
a ki bon ta ko zá sát. A ked ves lé té nek 
ég bolt sze rû sé ge olyan metaforizácíó, 
mely a leg kü lön bö zõbb „te-alak za-
tok” meg kép zõ dé sét te szi le he tõ vé. 
„sze re tem hogy meg szü letsz” – vall ja 
a szer zõ a ked ves rõl, an nak lé té ben 
nem az iden ti kus sá got, ha nem a fo lya-
ma tos lét re jö vést ma gasz tal va. A nõ 
lé te mint ha va ló ban a kép lé te len ne,
hi szen ugyan az a ki me rít he tet len ség 
ad ja a va rá zsát, ami a ver sek lát vány-
tár gya i nak itt-és-most nél kü li sé gé ben 
je lent meg. A szerelmesversekben 
meg je le nõ alak ad tu laj don kép pen 
a lá tó lá tá sá nak ér tel met, egy ál ta lán 
õ ad ja a szem ne mes sé gét. Az így 
szü le tõ lét(látás)értelemnek mint egy
ös  szeg zés eként ol vas ha tó a hi deg tû
cí mû vers ben: „min den be lõ led kö vet-
ke zik / sze med mö gött ka pu nyí lik / a 
nap túl rö vid”

Uri Asaf kö te té nek ho ri zont ját át- 
meg át szö vik azok a ver sek, amik a 
fen teb bi ér tel me zés ben meg kép zõ dõ 
én eg zisz ten ci á lis vi szo nya it rög zí-
tik, és a meg élt ség ta pasz ta lat rend-
sze ré be ágyaz zák azt, ami az al ko tás 
ke re tén be lül problematizálódik. De 
az élet ta pasz ta lat ból fa ka dó böl cses-
ség is be ta go zó dik a poétizáció rend-
jé be, és anél kül vá lik a ref le xi vi tás 
tár gyá vá, hogy ki pú po sod na a ver-
sek bõl. A lét gaz dag sá gá nak a szem-
lé lõ dés, a lá tás in ten zi tá sá ban tör té nõ 
meg ta pasz ta lá sa ré vén a ver sek én je 
va la mi kép pen a dol gok érin tet le nül 
ha gyá sá val vá lik bir to kos sá. „hos  szú-
ra nyúlt a gyûj tö ge tõ élet / és még is
tit kolt mint a ha lál” – ol vas ha tó a tit-
kolt lét cí mû vers ben. Ez a Hölderlint 
idé zõ gon do lat a vég sõ ta pasz ta la tot 
mond ja ki az idõ be ágya zott em ber-
rõl. Egy részt az a pa ra do xon kap 
ben ne han got, hogy a gyûj tö ge tõ 
em ber min dig ma ga vá lik gyûj töt té, 
más részt a lát ha tó nak és lát ha tat lan-
nak az a meg nyi lat ko zá sa, mely ben 
a lát ha tó min dig ön ma gán tú li sá gá ba 
si mul és vész el. Az el sõd le ges lá tó 
és lát ha tó ság ma ga az em ber, aki 
vé gig pász táz va a ho ri zon tot min dig 
an nak a tö rés nek a tu da tá ban kell, 
hogy él jen, hogy ön ma ga nem le het
a kép ré sze. „erõ és cél ta lan ság egy 
hely rõl in dul” – vall ja a fes tõ ver sek 
szer zõ je. A gon do lat az em bert mint 
le he tõ sé get mu tat ja fel. Az ál ta la 
te rem tett lát vány hoz ha son ló an 
ma ga is ön ma ga gyö ké nek hat vá-
nyo zó dá sa, ta pasz ta lat rend sze ré nek 
gaz dag sá ga el le né re is min dig a kez-
dõ pont ba vis  sza ve tett. Az, ami ös  sze-

ren de zõ dik ben ne és ál ta la, min dig 
új for má kat ölt. Tu laj don kép pen ez a 
po zí ci o nált ság moz gat ja a ké pet és a 
szót, amik azon ban egy más fe lé tar tó
ki ke rül he tet len moz gá suk ban ma guk 
is ál lan dó át ren de zõ dés ben van nak. 

„ó ho mok sze mek mil li árd kö zöm-
bös kris tály / köz te tek lá tom a lát-
ha tat lant”: a ho mok óra cí mû vers 
hang sú lyos alak za ta (ta lán az egyet-
len fel ki ál tás a kö tet ben) az em ber-
lét egyik leg drá ma ibb ké pé hez 
kap cso ló dó affekció. A ho mok óra 
az em be ri idõ apóriájának ar che tí pu-
sos szim bó lu ma, mely lát ha tó vá (és 
ta pint ha tó vá) te szi azt a lát ha tat lan 
moz gást, amit az élet ide jé be zárt 
em ber vé gez. A rög zí tett és rög zí-
tet len ké pek per gé se együtt zaj lik a 
ho mok óra per gé sé vel. Ha lál nél kül 
nin cse nek ké pek. Az élet sze mé nek 
moz gá sa azon ban meg ál lít ha tat lan, 
hogy a min dig ugyan ab ban fel ra-
gyog has son a min dig- más: az éle tet
moz gás ban tar tó kép. A kö tet egyik 
zá róver se en nek a me ta mor fó zis nak 
a biz tos tu da tá ban te kint a bi zony-
ta lan és szín te len sé gé ben meg döb-
ben tõ jö võ fe lé. A szí nek túl élik az 
em bert.

„bor dám alatt fû sze rek ka var gá sa
éle te met fel is  sza
a han gos
a ri kí tó
ge rin cem bõl a szí ne ket ki von ja
az új évi kürt
a kri zan tém.

(új év)

(Új For rás Köny vek, Ta ta bá nya, 2006)
Komálovics Zol tán

lá lá sa vagy új ra ös  sze kö té se nél kül 
el kép zel he tet len. Bár mi lyen fur csa, a 
re á lis nem ze ti ér té kek kel, esz mék kel, 
an nak vál to zá sa i val va ló szem be né zés 
fel ada tát a ma gyar ér tel mi ség több 
em ber öl tõ után sem ké pes a ma ga
tel jes sé gé ben fel vá zol ni. Jól tud juk 
ter mé sze te sen, hogy az önál ló – tel je-
sen szu ve rén – ma gyar ál la mi lét az 
el múlt fél év szá zad ban nem lé te zett. 
Így a nem zet rõl va ló gon dol ko dás, a 
kö zös dis kur zu sok igen csak kor lá toz-
va, né ha rej tet ten, de szin te min dig
csak tor zan je len het tek meg. A II. 
vi lág há bo rút meg elõ zõ idõ szak ban 
(ért jük ez alatt mind a Hor thy -rend-
szert, mind pe dig az azt meg elõ zõ 19. 
szá za dot) sem volt zök ke nõ men tes és 
fõ leg tor zu lás men tes a ma gyar nem ze-
ti esz me ön ref le xi ó já nak út ja. Nap ja-
ink köz gon dol ko dá sa és kü lö nö sen a 
po li ti kai élet sze rep lõi ezt szin te min-
den eset ben fi gyel men kí vül hagy ják. 

Ez a tör té ne ti hát tér min den kép pen 
meg ha tá roz za a kö tet szak mai épít ke-
zé sét és stí lu sát. A tör té net tu do mány 
egyik leg fon to sabb fel ada ta ugyan is a 
köz gon dol ko dás for má lá sa. Az or szág 
je len le gi gaz da sá gi, po li ti kai ál la po ta, 
tár sa dal mi prob lé mái, ezek fel is me ré-
se, vagy fel nem is me ré se tár sa dal mi 
nor má ink és sze re pe ink, el várt vi sel-
ke dés for má ink és min tá ink, va la mint 
problémamegoldási te het sé günk 
ugyan is hi he tet len mó don múlt füg gõ. 
A nem szak em be rek szá má ra a múlt 
vagy unal mas tan anyag, vagy pe dig
a po li ti ka ál tal bár mi kor elõ húz ha tó 
ak tu a li tás. Ma gyar or szá gon csak ha l-
vá nyan lé te zik olyan mû faj, amely a 
szak mai sza bá lyok és a ra ci o na li tás 
el ve i vel köz ve tí ti az is me re te ket az 
ér dek lõ dõk szé le sebb ré te gei fe lé. 
Ez nem azo nos a köz ked velt is me ret-
ter jesz tõ tör té nel mi ki ad vány ok kal 
vagy a po li ti kai na pi lap ja ink hét vé gi 
mel lék le te i ben ol vas ha tó tu do má nyos 
pub li cisz ti ká val. 

Ezt a mû faj be li hi á tust és a ve le
köz ve tít he tõ is me re te ket sze ret né, 
ha nem is meg szün tet ni, de leg alább
eny hí te ni az Eu ró pai Ös  sze ha son-
lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít-
vány ki ad vány so ro za ta. A kö te tek be, 
mû hely ta nul má nyok ba, je len té sek-
be és hát tér anya gok ba ren de zett so ro-
zat fel öle li a mé dia po li ti ka leg kü lön-
fé lébb te rü le te it, ha zánk és a ha tá ron 
tú li ma gyar ság gaz da sá gi kap cso la ta-
it, a ro ma kér dés egyes ele me it, vagy 
ép pen a ha zai mun ka vál la lás, le te le pe-
dés ak tu á lis kér dé se it. A ki ad vá nyo-
kat ol vas va csak saj nál hat juk, hogy 
ke vés ér dek lõ dõ höz jut nak el ezek az 
in for má ci ók. Úgy vél jük, egy sze rû en 
nem tud nak ró la.

A kö tet szer zõ je a ter je del mi kor lá-
tok el le né re igencsak mély re ás, meg-
ta lál va azo kat a fõbb gyö ke re ket és 
el ága zá si pon to kat, ame lyek meg ha tá-
roz ták és még min dig meg ha tá roz zák 
a nem zet rõl va ló gon dol ko dás sa já-
tos sá ga it. A vá lo ga tás – ki ket idéz, 

A nem zetrõl va ló
gondolkodás
gyötrelmei

(Petrás Éva: Na cionalizmus
és po litikai ro mantika)

Ne héz, vagy szin te le he tet len fel-
adat ra vál lal ko zott Pet rás Éva, ami kor
egy ter je del mé ben igen csak szo lid 
könyv ben kí sé rel te meg fel tár ni a 
nem ze ti esz me és a po li ti kai ro man ti-
ka kap cso la tát. A kö tet alap ve tõ en tör-
té ne ti fel épí té sû, amely ben a ma gyar
nem zet esz me új ra gon do lá sá nak kí sér-
le té vel ta lál koz ha tunk. Hi ány pót ló 
kez de mé nye zés rõl van szó, hi szen a 
fel hasz nált iro da lom és a jegy ze tek 
alap ján ki de rül, hogy nap ja ink vagy 
kö zel múl tunk gon dol ko dói mi kép pen 
lát ják a nem zet rõl va ló gon dol ko dás 
fõbb ál lo má sa it. Na gyon szük sé ge sek 
ezek a ref le xi ók, hi szen a tár sa dal mi 
ko hé zió, az iden ti tásgyö ke rek meg ta-
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vagy ép pen nem – le het szub jek tív, 
de túl bõ vá lasz ték nem iga zán kí nál-
ko zik. A nem zet, ma gyar ság na pi 
po li ti kai cé lok ra va ló fel hasz ná lá sán 
túl a ma gyar ér tel mi ség adós ma radt
egy kor sze rû kri ti kai nem zet esz me 
meg ala po zá sá val. Ez ko moly ké sés,
hi szen a tár sa da lom a min den nap ok 
élet vi lá gá ban ezt már érez he tõ en 
meg kezd te. Szá mot ve tett az or szág
re á lis hely ze té vel, a tri a no ni ha tá rok 
sta bi li tá sá val és eu ró pai uni ós le he tõ-
sé ge i vel. Már ré gen meg szü le tett az 
„adó fi ze tõ ál lam pol gár” ér zé se és az 
a tu dat, hogy az élet esé lyek már nem-
csak az ál lam tól függ nek – ez már leg-
alább 40 éves ta pasz ta lat –, ha nem az 
egyén tõl, a kap cso lathá lók tól és nem 
utol só sor ban at tól a ré gi ó tól, vá ros-
tól, ahol ép pen va la ki él. Lát szó lag 
mes  sze va gyunk a recenzált könyv 
té má já tól, de va ló já ban még sem. 
A szer zõ nyi tó gon do la tai ugyan is 
Né meth Lász ló „an ti nó mi á i tól” és 
Bibó Ist ván gon do la ta i tól in dul nak. 
Egy ap rócs ka ész re vé te lünk mind-
járt adó dik: Pet rás Éva ko ránt sem 
té ve sen, de még is kis sé ön ké nye sen 
hi vat ko zik Bibó egyik je len tõs ta nul-
má nyá ra (El tor zult ma gyar al kat, 
zsák ut cás ma gyar tör té ne lem, 1948), 
amely ben va ló ban ös  sze kap cso ló dik 
a kö zös ség ügye a füg get len ség gel, 
mint a sza bad ság ügyé vel. A kap cso-
lat azon ban ko ránt sem csak po zi tív 
irá nyú, amint azt az egyet len idé zet
su gall ja. Bibó ugyan is egy má sik 
ko ráb bi írá sá ban (A ke let-eu ró pai kis-
ál la mok nyo mo rú sá ga, 1946) pon to-
san ír ta le azt a tényt, hogy Kö zép- és 
Ke let-Eu ró pá ban „a nem ze ti kö zös ség 
bir tok ba vé te le és az em ber fel sza ba-
du lá sa nem kap cso ló dott ös  sze, sõt
el len ke zõ leg: ezek a nem ze tek olyan 
tör té nel mi pil la na to kat él tek meg, 
me lyek azt lát szot tak bi zo nyí ta ni, 
hogy a múlt nyo masz tó po li ti kai és 
tár sa dal mi ha tal mas sá ga i nak az ös  sze-
om lá sa, s a de mok rá ci á nak vég sõ kon-
zek ven ci á ig va ló vál la lá sa a nem ze ti 
kö zös sé geket sú lyos koc ká zat nak, sõt 
ka taszt ró fá nak te szik ki. Eb bõl a meg-
ráz kód ta tás ból szü le tik a mo dern eu ró-
pai po li ti kai fej lõ dés leg fé lel me te sebb 
monst ru ma: az an ti de mok ra ti kus na ci-
o na liz mus.” (Ki eme lé sek a szer zõ tõl.) 
Ugye, hogy men  nyi re ak tu á li sak ezek 
a gon do la tok?! 

Egé szen más ala pok ról épít ke zett, 
de ugyan er re a kö vet kez te tés re ju tott 
Pet rás Éva is. A gon do la tok né ha rej-
tet ten meg je le nõ gaz dag sá gá ból kö vet-
ke zik, hogy a szer zõ vél he tõ en sok kal 
több iro dal mat is mer és hasz nál, mint 
ami re hi vat ko zik. Per sze mond hat ná 
bár ki, hogy csak egy fé le tör té ne lem 
lé te zik. Ez va ló ban igaz, de az ér tel-
me zés, az interpretáció le he tõ sé gei 
még is óri á si ak és igen gyak ran el lent-
mon dá so sak. A szer zõ a ro man ti ka, 
mint tár sa dal mi esz me ha tás tör té ne ti 
alap ja i ról in dít ja gon do la ta it. Pon to-
san ér zi, de csak óva to san von ja le 

azo kat a kö vet kez te té se ket, ame lyek 
a ro man ti ka kö zép-ke let-eu ró pai meg-
je le né sét és tor zu lá sa it érin tik. Míg 
ugyan is a kon ti nens nyu ga ti fe lén a 
mo dern pol gá ri tár sa da lom és ál lam
lét re ho zá sa „tisz tán” tár sa dal mi kér-
dés volt, ad dig Ke let fe lé ha lad va 
mind na gyobb te her té te lek ra kód tak 
rá. Né met te rü le te ken az erõs ál lam
lét re ho zá sa volt a nem ze ti szer ve-
zõ dés meg ha tá ro zó ér té ke, a köz tes
ré gi ó ban, így a tör té ne ti Ma gyar or szá-
gon pe dig a nem zet ha lál ví zi ó ja vált 
moz gó sí tó ere jû vé. A szer zõ na gyon
jó ér zék kel eme li ki, hogy eb ben a 
torz hely zet ben a nem ze ti ér té kek 
ese ten ként ki zá ró la go san nem ze ti 
ér de kek ként je len nek meg. A ro man-
ti ka pe dig, amely nem csak mû vé sze ti 
stí lus, ha nem vi lág szem lé let és élet-
ér zés is egy ben, min den fé le tor zu lás 
me leg ágya volt. A nem ze ti fé lel mek 
gör csös sé vá lá sa nem csak a nyu-
gat ra ci o ná lis kö ve té sé re moz gó sít, 
ha nem a ro man ti ká val ös  sze kap csol va 
lel ki be zá ró dás ra, múlt ba for du lás ra is 
ösz tö nöz. A ma gyar tár sa da lom ezen 
ket tõs re ak ci ó ja igen ré gi ke le tû. 

A har ma dik, ala po zó fe je zet a 
ma gyar na ci o na liz mus tör té nel mi gyö-
ke re i nek leg fon to sabb gond ja it, el ága-
zá sa it te kin ti át. A szer zõ sze rint is 
csak váz la tos ez a fej te ge tés, de még-
is sze ren csé sen ex po ná lód nak ben ne 
azok a pon tok, amelyek nek ha tá sa it 
nem ne héz ész re ven ni nap ja ink ban 
sem. A 19. szá zad ba lé põ nem zet nek 
„a ma gyar nem ze ti lét so ká ig egyet-
len el kép zel he tõ for má ja a tör té nel mi 
Ma gyar or szág”. Ez a lé lek ta ni fixáció 
gá tol ta meg, hogy a „ma gyar nem ze-
ti kö zös ség fel ké szül jön a Habs burg 
Bi ro da lom ha nyat lá sá nak ha tal mi-
po li ti kai re a li tá sá ra”. Má ig ha tó ér vé-
nye van en nek a meg ál la pí tás nak, de 
egy el len ve tést még is ten nénk. Meg íté-
lé sünk sze rint el sõ sor ban nem a nem-
ze ti kö zös sé get ér ték az ese mé nyek 
vá rat la nul, ha nem a po li ti kai eli tet. A 
„ma gyar élet an ti nó mi ái” kö zül a szo-
ci á lis kér dés fe szí tõ meg ol dat lan sá ga 
már ön ma gá ban is meg aka dá lyoz ta, 
hogy tár sa dal mi ko hé zió és er re épül-
ve ér tel mes tár sa dal mi köz be széd ala-
kul jon ki. A nem ze ti ér zés mély sé ge, 
ki ter jedt sé ge, ha tá sa és kom mu ni ká ci-
ós rí tu sai, te hát lát ha tó sá ga tel je sen 
kü lön bö zõ dol gok. En nek iga zát ér zi 
ugyan a szer zõ, de csak a könyv utol-
só mon da ta i ban me ri nyíl tan ki mon-
da ni. Ar ra az út ra ugyan is, amely nek
vé gét az „1944-es mély pont je len tet-
te” (86), a ma gyar po li ti kai ve ze tõ 
osz tály már sok kal ko ráb ban rá lé pett. 
Ha ki mon dot tan nem is, de a szer zõ
pon to san lát ja, hogy a ne me si nem zet-
tu dat (natio Hungarica) az idõ elõ re ha-
lad tá val nem je len tett iga zi vé del met 
a Habs burg-bi ro da lom mal szem ben 
– te gyük hoz zá, a na pó le o ni há bo rúk 
óta er re már nem is volt szük ség, de 
az egy re in kább strucc pers pek tí vá ban 
gon dol ko dó ma gyar „nem zet fenn tar-

tó” po li ti kai ve ze tõ osz tály 
ezt nem ér zé kel te – és tel je-
sen ér zé ket len ma radt mind 
a nem ze ti sé gi tö rek vé sek-
kel, mind pe dig a szo ci á lis 
prob lé mák kal szem ben. 

Na gyon jó meg ál la pí-
tás ol vas ha tó a ma gyar nem zet tu dat 
„etnicizálódásáról”, de en nek a fej lõ-
dé si íve még is rejt ve ma rad. Az ol va-
sás köz ben gyak ran érez he tõ, hogy a 
ter je del mi kor lá tok, gya nít ha tó kény-
sze rû rö vi dí té sek sza kí ta nak meg egy 
gon do la tot, vagy eset leg egy lap pan gó 
in tu í ció nem tud meg je len ni. A té mát
ki csit is me rõk szá má ra túl nagy gond 
nincs, hi szen a vég ki fej let, a vég kö-
vet kez te tés egy ér tel mû. Még is az az 
ér zé sünk, hogy a ke vés bé fel ké szült 
ol va só nem min dig tud el iga zod ni a 
gon do la tok ki fej té sé ben. Vi lá gos sá 
vá lik ugyan, mi az oka an nak, hogy 
a „ma gyar na ci o na liz mus is a ke let-
kö zép-eu ró pai na ci o na liz mu sok fej lõ-
dé si pá lyá já ra állt”. De tel je sen rejt ve 
ma rad az a tény, hogy a na ci o na liz-
mu sok kö zül a leg ke vés bé ha té kony-
nak és te het sé ges nek bi zo nyult. A 
tör té nel mi Ma gyar or szág szét hul lá sa 
után ha tal mi po zí ci ó ba ke rült új kon-
zer va ti viz mus ural mi-ad mi niszt ra tív 
esz kö zök bir to ká ban egy re küz dött a 
li be ra liz mus és a szo ci a liz mus el len, 
ho lott mind két ér ték rend szer nek nem 
le be csü len dõ lel ki tá mo ga tott sá ga 
volt Ma gyar or szá gon, to váb bá har-
colt az utód ál lam ok na ci o na liz mu sai 
el len. A tör té nel mi igaz ság ta lan ság és 
a meg hir de tett re ví zió alá sö pört min-
dent, meg ala poz ván ez zel a kö vet ke zõ 
nagy ku dar cot. 

A kö tet kö vet ke zõ gon do la tai a 
ro man ti kus po li ti kai nem zet esz mény 
tár sa da lom tör té ne ti hát te rét kí sér lik 
fel vá zol ni. Na gyon ma dár táv la ti 
ké pek je len nek itt meg, ta lán el is 
le he tett vol na hagy ni. A ré gi tan-
köny vi kli sé ket, mint a pol gár ság 
hi á nyát, a ket tõs tár sa da lom szer ke ze-
tet az utób bi év ti zed ben egy re töb ben 
von ják két ség be. Nem biz tos, hogy 
min den eset ben iga zuk van, ugyan is 
a tár sa da lom makroszerkezeti moz gá-
sai gyak ran nem har mo ni zál nak a kis 
„élet vi lá gok” tö me ge i vel. A kri ti ka 
meg fo gal ma zá sa kor a recenzensben 
az is fel me rült, mint az ol va sás so rán 
oly sok szor, hogy ez a fe je zet is a rö vi-
dí tés mi att vált ilyen vér sze gén  nyé. 

A könyv leg át gon dol tabb, leg si-
ke rül tebb fe je ze te a po li ti kai ro man-
ti ka du a liz mus ko ri tör té ne tét fel vá-
zo ló rész. A ter je del mi kor lá tok itt 
is feszítõek, de a szer zõ nek si ke rült 
meg ta lál nia azo kat a leg fon to sabb 
tö rés pon to kat, ki sik lá so kat, ame lyek 
sok szor alap ja i ban ha tá roz ták meg 
a po li ti kai tör té né se ket. A tör té nel-
mi kö rül mé nyek – a premodern nem-
zet tu dat és a ren di sza bad ság küz del-
mek egy mást erõ sí tõ ha tá sa – foly-
tán a mo dern ma gyar na ci o na liz mus 
a ro man ti kus po li ti kai nem zet esz-
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ményt hoz ta lét re, „hi szen
a füg get len ma gyar ál la-
mot ki zá ró lag a kö zép ko ri 
ma gyar ál lam lé té bõl ere-
dez te tett tör té nel mi jo gok 
alap ján tud ta csak el kép-
zel ni”. Te hát meg for dult a 

lo gi ka, ami kez det ben még nem vis  sza-
lé pést, de min den eset ben egy hely ben 
ma ra dást, sok eset ben fé ke ket ered mé-
nye zett. A fe u dá lis elõ jog o k nak nem-
ze ti – értsd ma gyar – elõ jog ok kal 
va ló ki bõ ví té se va ló ban ki tá gí tot ta a 
nem zet fo gal mat, ugyan ak kor tel je sen 
am bi va lens mó don. A bi ro da lom mal 
szem ben lét re jött, jog ki ter jesz té sen 
és ér dek egye sí té sen „ala pu ló nem ze-
ti kö zös ség” ví zi ó ja – ké sõbb ezt a 
sé mát át vit ték a nem ze ti sé gek re is – 
és a sa ját ma gyar tár sa dal má ról meg-
fo gal ma zott meg kü lön böz te té se ki re-
kesz té sen ala pult, ér té kei és szán dé-
kai igencsak tá vol es tek egy más tól. 
A mo dern nem zet tu dat a po li ti kai 
de mok rá cia lét re ho zá sá nak gát já vá 
vált, a tár sa dal mi ko hé zió meg ala po-
zá sá nak és még a gaz da sá gi mo der-
ni zá ci ó nak is. A ne me si li be ra liz-
must igen gyor san – és te gyük hoz-
zá: zök ke nõ men te sen – fel vál tot ta 
az új kon zer va ti viz mus (ezen nem a 
mai meg ha tá ro zás ér ten dõ), és to váb-
bi ter jesz ke dés ként az új kon zer va ti-
viz mus és kész le tei tel je sen ki sa já tí-
tot ták a nem ze ti esz me min den fon-
tos tar tal mi ele mét. A ma gyar nem-
ze ti esz me így egy re in kább antilib-
eralizmust, an ti ka pi ta liz must, an ti sze-
mi tiz must és antiszocializmust – be le-
ért ve eb be a szo ci á lis ér zé ket len sé get 
is – je len tett. 

A szer zõ nem mond ja ki nyíl tan
so ha sem, de gyak ran érez te ti, hogy 
ez ál tal a po li ti kai elit és a nem ze ti 
kö zös ség min den ér té ke tor zul, és 
így ha mis ori en tá ci ós pon tok je len-
het nek meg. A fel té te les mód pe dig
szin te min den eset ben va ló ság gá 
vált. Jó pél dá ja en nek a 19. szá zad
vé gi ke resz tény po li ti kai gon dol ko dás 
ér té ke lé se. Pet rás Éva ezen a te rü le ten 
va ló ban ma ga biz to san mo zog. An gol 
és né met szak iro da lom ra tá masz kod-
va meg gyõ zõ en vil lant ja fel, hogy a 
ka to li kus klé rus elit je – így va ló já ban 
az egy ház ma ga – a vi lá gi po li ti kai 
ve ze tõ ré teg gel tel jes har mó ni á ban 
kép te len volt fel is mer ni a tár sa dal mi 
fe szült sé gek lé nye gét és ép pen ezért 
men  nyi re rossz vá la szo kat adott a fel-
me rü lõ prob lé mák ra. 

Ta lán ke vés bé si ke res az „Új kon-
zer va ti viz mus a két vi lág há bo rú 
kö zött” cí mû zá ró fe je zet. A hi vat ko-
zá sok szá ma is több mint har ma dá val 
csök kent. Nyil ván va ló te hát, hogy a 
ma gyar tör té nész tár sa da lom is adós 
ma radt ezek kel a ref le xi ók kal. Az 
el na gyolt és ta lán eb ben az eset ben
fö lös le ges el mé le ti fel ve ze tés után 
vi szont egy igen meg fon to lan dó meg-
ál la pí tás kö vet ke zik. Ma gyar or szág 
egye di sa já tos sá ga volt ugyan is, „aho-

gyan mind a po li ti kai gon dol ko dás ról, 
mind a gaz da ság ról és tár sa da lom ról 
va ló el kép ze lé se ket a nem zet tu dat 
prob le ma ti ká ja je le ní tet te meg” (77). 
En nek a me cha niz mus nak az oka it a 
szer zõ nek csak ne he zen si ke rült ki bo-
goz nia. Meg is mé tel több, már ko ráb-
ban le írt gon do la tot, majd eze ken 
to vább lép ve a ke resz tény-nem ze ti 
kur zus le gi ti má ci ós pil lé re it és tár sa-
da lom po li ti kai gya kor la tát elem zi. 
A ki bon tás ból ér zõ dik, no ha le het ne 
sok kal egyér tel mûbb meg fo gal ma zás 
is, hogy a tri a no ni sokk ra adott vá la-
szok már ko ráb ban is meg vol tak a 
ma gyar po li ti kai ve ze tõ osz tály – ezt 
a szót Pet rás Éva csak rit kán hasz nál ja 
– ér ték vi lá gá ban. A nép és a nem zet
fo gal ma már rég tõl prob lé mák kal volt 
ter hes. Et ni ka i lag ho mo gén né vált 
ugyan az or szág, és a re ví zió pro pa-
gá lá sa lát szó lag min dent el fe dett, de 
va lós tár sa dal mi ko hé zió még sem jött 
lét re. A na pon ta pro pa gált nem zet esz-
mény be ugyan is az igencsak je len tõs 
szá mú ma gyar sze gény nép ré te gek 
most sem fér tek be le. A kö zép osz tály 
nem zet fenn tar tó nak gon dol ta ma gát 
és igen ag res  szí van sa já tí tot ta ki az 
egész ma gyar nem zet nek nem csak 
a kép vi se le tét, ha nem az iden ti tá sát 
is. Itt lé nye gé ben az év szá za dos 
premodern natio Hungarica-reflexek 
torz új ra é le dé sé rõl volt szó. Ez ál tal a 
ve ze tõ po li ti kai elit nem csak po li ti kai 
tá jé ko zó dá sát vesz tet te el új ra, ha nem
a nem zet tu da tot, mint le het sé ges 
ös  sze tar tó erõt is 1944-ig a mély pont-
ra jut tat ta. 

Ezek kel a bá tor gon do la tok kal 
zár a könyv, amely nek ak tu a li tá sa 
nap ja ink ban igen csak fon tos sá vált. 
Mód sze rét te kint ve a kö tet má sod-
elem zés nek te kint he tõ, hi szen dön tõ-
en az el múlt há rom év ti zed tör té ne ti 
fel dol go zá sa i ra tá masz ko dott. A 
mun ka ered mé nye azon ban sok kal 
több, mint a szak iro da lom egy sze rû 
ol va sa ta. Olyan egy más tól tá vo li, 
sok szor ki nem mon dott ref le xi ó kat 
fû zött egy be, ame lyek ese ten ként 
meg hök ken tõ ered mény re ve zet tek. 
Nap ja ink po li ti kai ér té ke i nek egyes 
ele mei ugyan is mé lyen gyö ke rez nek, 
anél kül, hogy ez tu da to sul na ben-
nünk. Ezek a mély gyö ke rek pe dig 
sok szor okoz tak ku dar cot a ma gyar
nem zet nek. Fel old ha tat lan el lent mon-
dás, hogy a dön té se ket egy szûk po li-
ti kai elit hoz za, de an nak kö vet kez mé-
nye it min dig a tár sa da lom sok mil li ós 
tö me ge vi se li el. Sok szor for dult elõ 
a ma gyar tör té ne lem ben, hogy eze ket
a té nye ket nem csak ki mon da ni, de 
még vé gig gon dol ni sem le he tett, mert 
ak kor ki de rül ne, hogy a je len „fe let ti 
el len õr zést csak a múlt fe let ti ura lom-
mal le het biz to sí ta ni” (90). Nem ze ti 
tu da tunk – ami a tár sa dal mi ko hé zió 
egyik fon tos alap ja – azon ban tra di ci-
o ná li san gon dok kal ter hes, ami nek a 
ki be szé lé se, tár sa dal mi ki hor dá sa nem-
csak hogy ké sik, ha nem mint ha ta bu vá 

is vált vol na. Rög tön ki de rül ugyan is, 
hogy a nem zet meg je le ní té sé nek mos-
ta ni mód jai más fél év szá za dos múlt ra 
tá masz kod nak. A szer zõ nek bá tor ság 
ada tott ar ra, hogy ki mond ja: a múlt-
nak már ak kor is vol tak zsák ut cás 
irá nyai, ame lyek be sok szor be té ved-
tünk. A vé le mény eset leg szub jek tív, 
ami vel le het vi tat koz ni. A tör té nel mi 
ese mé nyek azon ban meg tör tén tek. A 
fe le lõs sé get per sze könnyen más ra 
le het há rí ta ni – eb ben fel tû nõ en nagy 
jár tas ság ra tet tünk szert –, de Bibó 
Ist ván 1948-ban pa pír ra ve tett so rai 
ko ráb ban is és a rend szer vál tást kö ve-
tõ más fél év ti zed után is új ra ak tu á-
lis nak tûn nek. Idéz zük, mert ezt a 
lé nyeg lá tó meg fo gal ma zást le he tet len 
fe lül múl ni: „Nem az a lé nyeg eb ben,
hogy más né pek cso dá la tos egy ség-
ben és egyet ér tés ben él nek, szem ben 
a »széthúzó« ma gyar ral. Ha nem az, 
hogy a ma gyar nem ze ti kö zös ség ben 
új ból és új ból olyan mó don ve tõd tek 
fel a dön tõ, az egész kö zös sé get fog lal-
koz ta tó és meg osz tó kér dé sek, hogy 
an nak kö vet kez té ben a kö zös ség ter-
mé ket len, se ho vá se ve ze tõ har cok ba 
bo nyo ló dott, és a va ló sá gos fel ada tok-
kal, va ló sá gos prob lé mák kal szem ben 
vak ká vált.” A di ag nó zis helyt ál ló, és 
az okok meg ér té sé hez nagy ban hoz zá-
se gít ben nün ket ez a könyv. A tör té né-
szek szá má ra né mely esz me fut ta tás 
kön  nyû nek vagy hi á nyos nak bi zo nyul-
hat, a nem szak em be rek nek vi szont 
né ha még így is ne héz és bo nyo lult 
a szö veg. Ez az el lent mon dás azon-
ban el sõ sor ban a ma gyar ér tel mi sé gi 
köz gon dol ko dás bû ne, nem pe dig a 
szer zõé. Ép pen ezért kel lett meg ír ni 
ezt a ta nul mányt. 

(Eu ró pai Ös  sze ha son lí tó Ki sebb ség-
ku ta tá sok Köz ala pít vány, 2006) 

Szakál Gyu la

Esszé a ma gasban
(Balassa Pé ter:

Az egy szerûség út jai, sö tétben)

„Azért, hogy kér jünk.”
Balassa Pé ter

A „Vigilia/Esszék” so ro zat nyi tó-
kö te te Balassa Pé ter írá sa i ból vá lo gat, 
a szer kesz tõi utó szó ból pe dig ki de rül: 
az iro da lom tör té nész és esz té ta mun-
kás sá ga mint egy mo dell ként szol gál-
hat „a mai, saj nos sok szor meg le he-
tõ sen szín vo nal ta lan ke resz tény szel le-
mi sé gû esszéisztika” szá má ra.

A vé kony ka kö tet ki sebb-na gyobb 
írá sai egyet len nagy té ma kö rül fo rog-
nak: mi kép pen le het sé ges hit rõl 
be szél ni. Rög tön itt Kierkegaard és 
Pas cal vál nak iga zán fon tos sá Balassa 
szá má ra: két olyan gon dol ko dó, aki-
nek fi lo zó fi á ját val lo más ként ér tel me-


