
Pozsgay Imre: 

Mi a haza ma?1 
Ö r ü l ö k , hogy a XV. Honismeret i Akadémia résztvevői szép számmal jöttek össze Sárospatakon, hogy 

megbeszéljék, megvitassák a soron lévő dolgokat , s megtiszteltetésnek ta r tom, hogy ebben a munkában magam 
is részt vehetek. Itt ezen az istengyötörte tör ténelmi tájon helye van a pátosznak, nem csengenek hamisan a 
szavak, a történelem ad hitet ennek a népnek, s hitelt az emelkedett kifejezésnek is. Mégis engedjék meg, hogy 
ezt az ünnepi alkalmat elsősorban néhány nagyon is tárgyilagos, tárgyszerű gondolat előadására használhassam 
fel. Emelkedettség és ősz in tébb érzés nélkül nehéz a hazáról beszélni, hiszen azoknak szólunk, azoknak 
beszélünk, akik ezt mind átélik, értik a tartalmát, értelmét, ám ahhoz, hogy ez a tartalom kiteljesedjék, a rációt 
sem szabad mellőznünk. Ú g y is mondha tnám, valamit elértünk a közérzületben, nemzeti közérzésben, mégis 
úgy hiszem, tennivalóink közö t t sürgetőbb az elmélyültebb nemzeti önismeret megszerzése. Mert enélkül a 
nemzeti önismeret nélkül a nemzeti önérze t megtéveszthet, megcsalhat bennünket . Bár e tekintetben 
mostanában nem sok ba junk van. Lát juk, hogy környezetünkben a kis népek megkésett nacionalizmusából 
származó önérzetek félrevezető tettekre, és történelmileg nem igazolható cselekedetekre vezethetnek. 
Megismétlem tehát, hogy nagyon fontosnak ta r tom a nemzeti önérzetet , ám a nemzeti önérzetet nem biztos, 
hogy jóra tudjuk használni kellő nemzeti önismeret nélkül. A honismereti mozgalom egyik nagy hivatása talán 
éppen az, hogy nemzeti közérzet és érzület fenntartásával elmélyítse a nemzeti önismeretet. 

H o g y mi a haza ma? Erre a kérdésre nem lehet a történelmi e lőzmények nélkül válaszolni. A szó legigazibb 
értelmében használjuk tör ténelmünket valamire. Eddig is használtuk, jóra fordí tot tuk többnyire , még téves 
történelmi döntésekben is vagy azok után főleg, mégis mostanában újra a történelem hasznáról kezdünk 
beszélni. És még mielőtt bárki meggyanúsíthatna, hogy egyfajta utilitarista szempont alapján a történelemhami-
sítás útjára léphetünk csak azért , hogy igazolásokat szerezzünk mai tetteinkhez, kijelentem, hogy aki ezt 
szándékozná tenni, rossz ú ton járna, én ezt elutasítom. 

Amikor a történelem hasznáról beszélek, akkor a már emlegetett nemzet i önérzet jegyében kérlelhetetlen, és 
ha kell a szégyenünket is bevalló objektivitásra törekszem. Hogy ez sikerül-e az nem a szándékomon, hanem a 
felkészültségemen múlik. Á m nem történelmi előádásra vállalkoztam, csak annak megvizsgálására, hogy egy 
fordulatot előkészítő korban milyen hasznát láthatjuk történelmi múl tunknak. Úgy tapasztalom, s a mai 
vállalkozások szelleme is azt sugallja, hogy ez az ország fordulni akar, ha lehet jobbra fordulni a szó nemes 
értelmében, fordítani akar a sorsán, mert megtorpantunk, mert stagnálunk, mert olyan válság előtti helyzetbe 
kerül tünk, amikor ismét kötelező gondolkodni . Állampolgári kötelesség. N o s ennek a fordulatnak, e 
sorsfordí tó helyzetnek a megoldásához milyen segítséget nyújthat a történelem egy olyan országnak, amelyet 
országok sokasága vesz körül? 

19 megyénkből mindössze négy olyan van, amelyik nem érintkezik más országgal, amelyiknek nincs 
országhatára. Vagyis a kelet-közép-európai népek sorsközösségében — Trianon óta különösen — folytatjuk 
azt az utat, amely ezer éve az utunk volt, hogy tudniillik mások is csinálják tör ténelmünket . Néha nagyobb 
mértékben mint magunk csinálhatjuk. Vagyis a magyarság fennmaradásának, európai és kelet-közép-európai 
küldetésének egyik szempont ja , hogy kisnépek gyúrújéban és övezetében lévő ország, és hogy e térség népei, 
nemzetei milyen módon tudják elrendezni dolgukat , szomszédaikkal kapcsolatos ügyeiket. Ebből a szempont-
ból különösen nagy jelentőségűnek tar tom az utóbbi hetven esz tendő történetét, tehát a legújabb kor 
fejleményeit. Trianon után egy abszolút és engedmények nélküli revízió lármájának jegyében vesztettük el az 
esélyünket arra, hogy közösséget alkothassunk a környezetünkben élő népekkel. A második világháború után 
egyfajta internacionalizmus jegyében vesztet tük el a rendezés lehetőségeit, gondolván, hogy a történelem 
nélkülünk is megoldja majd az itt élő emberek problémáját . Ma már látszik, hogy közreműködésünk , az itt élő 
népek részvétele és közreműködése nélkül ez nem megy. Ha tehát e tanulságok után nem akarunk tévedni, 
akkor újfajta módon kell a szövetségi rendszerünkön belül külpolit ikát csinálni. Nagyja ink — hogy csak 
Németh Lászlót, Illyés Gyulá t említsem — azt már a XX. század első felében felfedezték: nálunk az igazi 
külpolitika a belpolitika lehet. Ugyanis a mi külpolitikánk arra is köteles, hogy megtartsa a nemzettest 
országhatáron kívüli egyharmadát . És ennek megtartására semmi más esélyünk nincs, mint az együt tműködés 
és megbékélés szomszédainkkal egy olyan politika talaján, amelyik — ha nem érthető félre, akkor k imondom 
— példaországot csinál Magyarországból. Vagyis hogy érdemes legyen hozzákapcsolódniuk, érdemes legyen 
jó gondolatokat forgatniuk e körül az ország körül azoknak, akik — bár részesei e nemzet történelmének — az 
ország határain kívül élnek, más országok állampolgáraiként élik életüket, mindennapjaikat. Ezt a szempontot 
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a mi a haza kérdésének tisztázásában elengedhetetlennek, szükségesnek tar tom. Hazánk úgy teljesítheti a 
progresszióban vállalt küldetését , hogy kételyek nélkül részt vesz a szövetségi együt tműködésben, annak 
biztonságos feltételein munkálkodik , de közben saját nemzetén is elgondolkodik, és nemzet i érdekei szerint 
cselekszik. 

A másik nagyon fontos történelmi összefüggés, amelynek hatása lehet mai közállapotainkra és sorsfordító 
előkészületeire, a magyar államiság története és a magyar önkormányza t története. A kettő együt t hangsúlyo-
zandó, mer t az egyikben az államalapítás és az ennek nyomán keletkezett államiság szól bele mai 
viszonyainkba; más oldalról nézve pedig a nép képessége arra, hogy önmaga döntsön sorsa fölött , annak a 
megvizsgálása, hogy a nép érdekében való kormányza t helyett hogyan lehet megvalósítani a nép által 
kormányzo t t országot. Ehhez az ország közjogi tör ténete és közjogi viszonyai adhatnak kapaszakodót annak, 
aki ez ügyben járatos. Akinek pedig nem ez a szakmája, ahhoz információkat közvetí thet a honismereti 
mozgalom arról, hogy mit jelentett nyelvünk megőrzésével együtt államiságunk fennmaradása, megtartása egy 
évezreden keresztül — még a három részre szakadt ország korszakában is — ahhoz, hogy itt szervezett 
társadalom legyen. Olyan társadalom, amit ugyan súlyos társadalmi megkésettség jellemez, ennek ellenére a 
XX. században mégiscsak modernizálódni képes a szocializmus jegyében. H a erre az e lőzményre gondolok, 
eszembe jut Engelsnek A vég kezdetei Ausztr iában című munkája, amelyben expressis verbis kimondja , hogy 
ebben a térségben a legerőteljesebb államalkotó erő a magyarság. S mi erről megfeledkeztünk. Kívülről 
üzengetik nekünk, mások ismeretéből, hogy bár egy jogfosztott és alárendeltségre vetett nép élt itt egy 
történeti , társadalmi-történeti okoknál fogva nagy korszakon keresztül, azért mégiscsak volt egyfajta 
alkotmányosság és szervezőerő, ami alkalmassá tet te a magyarságot — a szó államjogi, politikai értelmében is 
— a modernizálódásra, éppen arra, hogy jól bán jon a szocializmus eszméivel és azt ne kísérleti terepként, 
hanem társadalmi problémaként és feladatként élje meg. 

Ezeket a történelmi e lőzményeket nem hagyhat juk számításon kívül, amikor egyfajta demokratizálási és 
megújulási program jegyében azon gondolkodunk , hogy milyen legyen a haza a közel jövőben, a távolabbi 
jövőben. Ezzel kapcsolatban önkormányzat i képességünkről is szólnom kell, mert bár az államalkotó 
képességből fakadó történelmi konzekvenciák hatással voltak XX. századi tör ténelmünkre és a megtépázás 
utáni megmaradást segítették elő, nem kisebb szerepe volt megmaradásunkban annak, hogy az önkormányzat ra 
való képesség benne volt ebben a népben. N e m akarok messzire kalandozni , történelmi kutatásainknak kell 
feltárni, amit a mezővárosok önkormányza ta jelentett a kettős adózás terhe alatt a X V I — X V I I . században 
Magyarország közepén; majd folytatva oly bakugrással, hogy mit jelentett 1944—1945 fordulóján egy 
államhatalmi vákuumban Kelet-Magyarország népének — mert hiszen akkor neki adatott meg a szerveződés 
lehetősége — az új, közvetlen demokrat ikus in tézményeken keresztül az önkormányza t megvalósítása. Az erre 
való hivatkozás azért szükséges, mert minden fon tosabb , lényegre tö rő elhatározásunknál keresnünk kell az 
e lőzményeket és a történelmi hátteret is, és én ezt a két szempontot szerettem volna ajánlani mai sorsfordító 
korszakunkban a történelmi önvizsgálatban, a nemzet i önismeret elmélyítésében. Ajánlatom nem szűkítő 
szándékú, ellenkezőleg arra épít, hogy éppen ez a mozgalom tárta fel a magyar történelem népi érintkezési 
pontjai t , azt a gazdagságot kul túrában, néprajzban, történelmi tet tekben, cselekedetekben, amely ezen a nem 
unalmas tá jon jellemző erre a népre. Megismétlem: itt egy konkrét előkészület jegyében h iva tkozom ezekre az 
e lőzményekre. Mi az, amire készülődnünk kell, amit meg kell oldanunk? N e m sok haladékot adot t nekünk erre 
a tör ténelem, ha már ilyen megszemélyesítve beszélünk róla. A szocialista építés eddigi tapasztalataira alapozva 
olyan létformát kell választania ennek a nemzetnek , amelyben i t thon is tudunk együttélni. Együttélni a 
magyarság nagy többségével, a nemzetiségekkel, a kü lönböző világnézetű közösségekkel. Ennek az együttélés-
nek előfeltétele az olyan demokrácia és olyan nyilvánosság, amely az érintkezési pon toka t és ahol kell a 
konfl iktusokat is világossá teszi, s e konfl iktusok nyílttá tételében előkészíti a megoldása lehetőségét. A 
demokráciának is vannak bukta tói , senki sem gondolhat erre a berendezkedési formára úgy, mint valamiféle 
mindent megoldó és automatikusan működő intézményre. Emberek kellenek hozzá és intézményi kapcsola-
tok, de az emberiség tör ténelmében eddig kialakított kormányzási fo rmák közöt t ez a leghatékonyabb és a 
leghumánusabb kormányzati fo rma, amelyik úgy teszi lehetővé a kü lönböző társadalmi csopor tok országos 
méretű integrációját, hogy közben a részvétel és a felemelkedés élményét adja meg az állampolgárnak. Bár nem 
hagyhatjuk számításon kívül a demokrácia bukta tói t — csak a két legveszedelmesebbre szeretném felhívni a 
figyelmet: az egyik az anarchia, a másik a zsarnokság, mindegyik kinőhet demokrat ikus talajból is —, én azt 
hiszem, hogy Magyarország fejlődésében a tör ténelmi, közjogi v iszonyokra és az önkormányza t i előzmé-
nyekre azért kell hivatkozni, mer t voltak próbatételek és igazolták, hogy amikor a társadalom vállalkozóked-
vűvé válik és népi kezdeményezés bontakozik ki, az ilyen mozgalom nem feltétlenül válik anarchiává, vagy 
pedig nem feltétlenül válik a zsarnokság termőtalajává. Á m a kockázat benne van kétségtelen. 

Napja inkra átvetítve a témát, elsősorban és legfőképpen a politikai tagolatlanságból következhet veszély. 
N e m azért mert éretlen népünk van. Ilyeneket mond tak már erre az országra, mert a történelem néha 
megajándékozot t minket olyan arogáns hatalmakkal, amelyek elégedetlenek voltak a néppel, megrótták, 
megleckéztették. Mégis azt kell mondanom, hogy ma itt a nép legfőbb veszedelme az, ha a politikai tagoltság 
nincs meg a társadalom tagjai közö t t , magyarán szólva hiányoznak az intézményesített és kapaszkodót nyúj tó 
érdekképviseletek, amelyek rendezhetővé tehetik az egyén mozgását , segítséget adnak a törekvéseihez. 
Legújabb kori történelmünk éppen arra utal, hogy ha a politikai megformálatíansága miatt a nép csak egyetlen 
irányt talál, az indulat, az elutasítás irányát, akkor nem lehetséges, hogy a konfl iktusok kezelhető állapotban és 
ko rmányozha tó viszonyok közö t t egy új rendeződés és új vállalkozás ki indulópontjai legyenek. Leromláshoz, 
nemzeti tragédiához, ka tasz t rófákhoz vezethet ezért , ha az oltárkép egyedül az, hogy a politikai stabilitás 
megmaradjon és a félénk fohász mindig arra irányul, hogy a politikai stabilitás viszonyai közö t t lehessen 
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cselekedni. En azt mondom, a politikai stabilitás ellen ha tó legkeményebb tényező éppen a rendezetlenség, 
mert az el lentmondások halmozódva, a megoldatlan konf l ik tusok összegyűlve, egyetlen társadalmi robbanássá 
szoktak válni ezen a területen, ebben a térségben. Ezért megismétlem: itt ebben a fordulatban és fordulóban a 
szocializmus alapjain kell megteremteni az együt tműködés olyan intézményeit , amelyek az egyénnek, a 
kezdeményező egyénnek, érdekközösségeinek intézményes kapaszkodókat adnak ahhoz, hogy konfliktusai-
kat a társadalmi együttélés szabályai szerint és ne azok ellenére oldják meg. 

Aktuális-e ilyen dolgokról manapság beszélni? Valódi kérdés-e ez a mai hazában? Ú g y hiszem, hogy 
már-már szónokinak tűnhet ez a kérdés, hiszen ha ki-ki a mindennapi tapasztalatait egybeveti ezzel a kérdéssel, 
akkor már — gondolom — a válasz is megvan. Annyi t mégis szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani , hogy 
nem kisebb helyen, mint az SZKP KB-nak plénuma mondta ki a múlt héten az új korszakra való átmenet 
szükségességét. Ugyanazon problémát éljük meg más politikai, kulturális és történelmi előzményekkel , de 
ugyanazokkal a bajokkal a nyakunkon . Tehát itt addig arra a kérdésre, hogy „mi a haza ma?" nem tudunk 
válaszolni, amíg nem tudjuk felmutatni azokat az intézményeket , amelyek e mai hazához működés i keretet és 
megformált politikai mozgásteret adnak, az állampolgárnak pedig orientációt, kapaszkodót nyúj tanak . Azt 
mondják sokan, hogy célszerűbb ezeket a kérdéseket a második helyen emlegetni. Előbb meg kell oldani a 
gazdasági növekedésből származó bajokat , a modernizáció és a megkésettség konfliktusaiból eredő gazdasági 
problémákat s akkor talán érdemes lenne ezekkel az e lőbb említett ügyekkel is foglalkozni. Én ma úgy látom, 
hogy a gazdasági nyavalyák megoldásának a kulcsa nem a gazdaságban, hanem a társadalomban van. 
Társadalmunkban korábban célszerű intézmények túlélték önmagukat , és a társadalom levedleni készül ezeket 
a túlélt formákat . Az a bölcs kormányza t és bölcs polit ika, amelyik köz reműköd ik ennek a műveletnek az 
elvégzésében, éppen azért, hogy kormányozha tó v iszonyok közöt t és ne indulatkitörés alapján menjen végbe a 
rendezés, a tisztázás. 

Mert az iránt már senkiben nincs kétség, hogy erre a tisztázásra szükség van. Ezzel nem lekicsinyleni 
szeretném gazdasági problémáinkat , gondjainkat, hanem abból a szempontból szeretném megközelíteni, nogy 
itt társadalmi, ideológiai újragondolásra, és intézményi változásra van szükség ahhoz, nogy a gazdaság 
működési feltételein is javítani lehessen. Csak egyetlen nagyon lényeges ügyet hadd említsek ebben az 
összefüggésben. Hogy tudniillik ha a gazdasági növekedéshez szükség van a piacra, annak szabályozott 
működésére, akkor ennek milyen konzekvenciái vannak a szocialista együttélésre. Pl. ha egy csereértéken 
alapuló racionális, gazdasági mozgásformát alakítunk ki, megvannak-e a politikai, kulturális és egyéb közösségi 
intézmények, amelyek segítik a valódi értékracionális feladatok megoldását, amelyek olyan együt tműködési 
formákat alakítanak ki, hogy a piacnak ne ér tékromboló hatása legyen az emberi kapcsolatokra. Ez csak 
egyetlen probléma a sok közül, amelyben most vagy a közeli jövőben kell dönteni a kibontakozási program 
jegyében. 

A gazdaságnál maradva még a legfőbb gondot abban látom, hogv nincs gazdájuk a társadalmi javaknak. 
Eddigi közfelfogásunk és gondolkodásunk a magántula jdon és az elvont, alany nélküli állami tula jdon közt 
vergődött és mivel éppen értékeink alapján nem a magántulajdon restaurálása a célunk, o t t maradtunk 
partravetve, mer t a termelőerőket és a termelőeszközöket működte tő akarat hiányzik a társadalmi kapcsolatok-
ból. H a tehát közgazdászok akarunk lenni az ország gazdasági gondjainak megoldásában, akkor ha valamikor, 
most politikai közgazdászoknak kell lennünk, de nem a szónak abban az értelmében, amelyik a politikát olyan 
fajta pr imátushoz juttatja, amely hatalmi ténykedéssel helyettesíti a piacot és a gazdasági törvényeket . Hanem 
olyan fajta pr imátushoz, amely kiszabadítja a gazdaságot a cselekvésképtelenségből és a gazdátlanság 
állapotából, újragondolva a tula jdont , vagyis az emberek és emberek között i viszonyt . 

Mi a haza ma? Addig ju to t tunk tehát, hogy egy tör ténelmi etózméRj(ekhez kapcsolódó, abból hasznot is 
húzó mai társadalom közjogi és önkormányzat i viszonyaiból kiindulva demokráciát , nyíltságot, nyilvánossá-
got és a gazdaság hatékony működéséhez megfelelő politikai környezetet kell teremtenünk, és hiszem, hogy 
tudunk teremteni . H a ezeken az ügyeken ilyen m ó d o n gondolkodunk, akkor a politikában nem a hatalmi 
ambícióval megvert válságspekulánsoknak van helyük és szerepük, hanem a népi közreműködésnek és a 
társadalmi újragondolásnak, és ebből a szempontból a honismereti mozgalom azt hiszem, nagyon sokat tehet 
azzal, hogy tanulságként fölmutat ja tragikus sorsunkat is, nemcsak a szabadságot hozó sorsfordulókat . 

Az előbb említett alapkérdésekből kiindulva szeretnék az itt élő népek határainkon belüli együttéléséről is 
szólni. Mert ha mi úgy érezzük, úgy tud juk , hogy feladatunk van a magyarság megtartásában, akkor másutt is 
joggal gondol ják úgy, hogy nekik is joguk és feladatuk van nemzeteik megtartásában. Ezért a kölcsönösség 
alapján gondolkodik a magyar nemzetiség, politika, de hazai nemzetiségi politikáját másokkal szembeni 
feltételek támasztása nélkül. A magyarországi nemzetiségek nem túszok, a másutt élő magyarság és a 
magyarországi nemzetiségek sorsa nem függhet konjukturál is külpolitikai viszonyoktól . Ha ehhez tudjuk 
tartani magunkat , és általában a kisebbségről való gondolkodásban ezt a morális szintet a lkotmányosan is és 
emberileg is tartani tudjuk , akkor természetesen erkölcsi alapunk is van a más országokban élő kisebbségek 
sorsába beleszólni, de megismétlem, itt nem követelhetünk viszonosságot. N e m alku tárgya hazai politikánk 
ebben a tekintetben, és békés, tisztességes életet nyú j tó kereteket csak az a Magyarország adhat, amely ezt 
elvileg egyszer és mindenkorra elrendezte magában. 

A nemzetekről szóltam, most a nemzedékekről valamit. Nemzedéktársaim, meg a nálam idősebbek 
megbocsátják, ha a fiatalokról szeretnék valamit külön is szólni. Elvileg én a nemzedékek kapcsolatát is 
konfliktusosnak tar tom, de az együttélés feltételének is. A jövő szempontjából sorsdöntő jelentőségű, hogy a 
fiatal nemzedék merre fordul. Ma ez a nemzedék okosabb, felkészültebb, szélesebb látókörű az én fiatal korom 
nemzedékénél, de kivár, várakozik és bizalom hiányában szenved. Kétszeresen is, mert bizalmatlanok vagyunk 
vele szemben, ő pedig bizalmatlan az egésszel szemben, amibe belecsöppent és amiben részt kellene vállalnia. 
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Egyetlen igazán komoly atti tűdje a kivárás, a várakozás, amelyben ha a demokrácia által nem nyílik cselekvési 
tér a számára akkor ez a kivárás rosszra ford í tha tó aktivitássá is válhat. Hiszen az elmúlt 10—15 esztendőben 
felnőtt ebben az országban egy olyan nemzedék , amelynek már nincs személyes élménye, tapasztalata arról, 
hogy a szocializmus megoldja rendre problémáit , legföljebb — ha a bizalom morzsái még megvannak — 
szüleinek, az előtte járó nemzedék tagjainak elhiszi, hogy így volt. A szocialista típusú berendezkedés 
szempontjából sem utolsó, sőt elsőrendű kérdés, hogy ez a nemzedék kap-e cselekvési lehetőséget, 
önbecsüléshez szükséges, teljesítményt igénylő feladatokat. Lám: már magam is paternalista módon beszélek, 
tehát helyesebben: tűzhet -e ki magának ilyen feladatokat vagy pedig a kivárás állapotában marad és súlyos 
bizalomhiánnyal küszködve elveszti a tájékozódóképességét . Pedig ha a „mi a haza ma?" kérdését vizsgáljuk, 
akkor elengedhetetlen azt is megvizsgálnunk, hogy kié lesz a haza? Megismétlem, a fiatal nemzedéknek nem 
elsősorban magatartását, hanem helyzetét illetően van okunk aggodalomra és sürgető körülmények azt 
kívánják, hogy mielőbb kapjanak választ kérdéseikre. 

A z együttélés és a politika kapcsolatáról, viszonyáról és az ország társadalmi-politikai fejlődésének 
lehetőségeiről szólva, a következőkben hadd beszéljek azokról a sorskérdésekről, amelyek ezt az országot az 
u tóbbi évtizedekben foglalkoztatják. Ezek : a népesedési helyzet , az ország egészségügyi helyzete és az 
emberek morális züllése. Itt nem a megrovó és a népnek leszóló pozícióból szeretném e problémákat 
megemlíteni, hanem a nemzet fennmaradása szempontjából . S akkor az első és igazi nagy kérdés az lehet, hogy 
érdemes-e, érték-e magyarnak lenni? El intézhetném a választ azzal, hogy minden nemzet és nemzetiség létét 
ér téknek tekintem, miért ne tartanám annak saját népem létét, a magyarságét? De az hogy én magyarnak érzem, 
magyarnak tartom magam, akkor érték igazán, ha ezt valaki választhatja, és nem kényszer , nem zsarnokság 
sorolja a nemzeti, vagy a nemzeten kívüli kategóriákba az embereket . Vagyis ha legalább akkora értéknek 
tar tom mások választását, döntését egy más néphez vagy nemzethez való tartozást . Ez lehet integrációs 
szempont és a sorskérdések megoldásának is alappontja, mer t ha ezt elvileg, és ebből a szempontból 
végiggondoltam, akkor nyugodtan állhatok a világ elé magyarságommal, nem szemlesütve, nem nacionalista 
bélyeget vagy egyéb megbélyegző jelzőt hordozva, hanem abban a tudatban, hogy a sokféle európai érték 
közö t t az is érték, amit a magyar jelent. Mégpedig olyanfajta érték, amely nélkül Európa szegényebb lenne. 
Mondha tom másként : Európa vesztese lenne annak, na a magyarság föladná önmagát . Ebből az aspektusból 
nézve nem a kis népek megkésett nacionalizmusával, hanem egy újfaj ta nemzeti öntudat tal , a szocializmus 
talaján is megélő, azt is gazdagító nemzeti öntudat ta l tudunk részt venni közös ügyeinkben. Ha erre gondolok, 
akkor — visszakanyarodva sorsproblémáinkhoz — máris é r the tő az aggodalom, mert értékvédelem és 
értékmentés van abban, ha nem törődik bele, hogy a nemzet lélekszáma csökkenjen, ha nem törődik bele, hogy 
egészségtelen élet- és munkakörü lmények közö t t morzsolja fel magát egy nép, ha nem törődik bele abba, hogy 
erkölcsileg feladja önmagát , és — történelmi kategóriánként és nem más népek megbélyegzéseként használom 
a kifejezést — ha nem törődik bele balkanizálódásába, a lecsúszásba. Vagyis az emberi kapcsolatok olyan fajta 
rendjét alakítja ki, amely ezt az értéket megőrzi , fenntartja Európa számára is, az emberiség számára is, és akkor 
az internacionalizálódásnak is megvan az előfeltétele. Vitázom azokkal , akik azt mond ják , hogy az ilyen fajta 
gondolkodás a termelőerők nagyméretű internacionalizálódása közepette anakroniszt ikus. Biztos vagyok 
benne, hogy ilyet egy japán, egy dán, egy francia, vagy egy fiolland nem mondana. Mert érdekes m ó d o n a 
legfejlettebb termelők világában, a nagyon is internacionált gazdasági kapcsolatok világában derült ki, hogy 
ennek az internacionálénak csak azok lehetnek igazán résztvevői, akik nemzeti öntudatban és kul túrában 
megerősödve tudják állni a versenyt. 

Ezek azok az alapelvek, gondolatok, amelyek foglalkoztatnak, miközben Ö n ö k azt kérték tőlem, 
válaszoljak a kérdésre: Mi a haza ma? Vázlatosak, itt-ott talán elvontak, ám megengedhetem magamnak, hogy 
ilyen elvontságokról is beszéljek, azzal a feltételezéssel és azzal a biztos tudattal, hogy Ö n ö k jól ismerik 
tör ténelmünket . A honismereti akadémiának éppen az lesz a feladata, hogy megeméssze, talán elbírálja, krit ika 
alá vegye az általam elmondot t gondolatokat , és hozzájárul jon a magyar sorskérdések, a „mi a haza ma?" 
kérdésének megoldásához. 

Román kori részlet a belvárosi templomból (Hornyák László rajza) 


