
„A Magyarok Világszövetségének 
elnökségét szellemi munkának tartom, 
nem politikai feladatnak" 
Csoóri Sándorral beszélget Kocsis L. Mihály' 

• Az 1990-es változások után Csoóri Sándor hirtelen mintha eltűnt volna a napi politikából. 
És egyszer csak megint feltűnt, immár a Magyarok Világszövetsége élén. Vajon ez az eltűnés 
útkeresés volt az irodalom és íróság felé, és ez a visszatérés valamiféle lemondás róla? 

Az, hogy a Világszövetség elnöke let tem, az nekem k o m o l y drámai kérdést jelentett. 
Valóban el akartam vonulni a polit ikától, de nem visszahúzódni , ellenkezőleg: v isszahúzó-
dásként előre akar tam lépni. Ügy gondol tam, hogy az átalakulás utáni társadalmi közéle-
tünkben sokkal inkább a szellemi élet r endbe rakása lenne az író dolga. Tudniil l ik egy ország 
nemcsak gazdaságilag, de szellemileg és erkölcsileg is tönkremehe t . A rögtönzésektől nem 
érünk rá igazán elmélyülni. Márpedig, ha egy nagyon jó gondola to t t udnánk kicsikarni 
magunkbó l , 10 évet megtakar í thatna a társadalom. Ezért gondol tam, hogy az í rónak az lenne 
a dolga, hogy azokból a jelenségekből, összefüggésekből , abból a különös lelki anarchiá-
ból ,amelybe ez az ország jutot t , ebből csihol jon ki valamit m i n d n y á j u n k számára. Az írónak 
minden kö rü lmények közö t t politizálnia kell, mint ahogy az ál lampolgárok is poli t izálnak. 
D e az í rónak, mint ahogy Illyés Gyula mond ta , jó művekkel kell elsősorban politizálnia. A 
világot azok szokták megvál toztatni , akik hisznek benne, sohasem azok, akik nem hisznek. 
Márpedig szellemi embereknek , értelmiségieknek az lenne a do lguk , hogy új hitet , ú j drámát , 
ú j gondola to t , ú j tűnődés t fedezzenek fel, mer t az ember első vál tozásához ezek szükségesek. 
A lelkek forradalmát kellett volna megcsinálni Közép -Európában , mert változni csak azok a 
népek tudnak , akik belülről erősek. A gyönge ember nem tud változni, csak a lkalmazkodni 
tud. Ez vona tkoz ik a népekre is. 

Ez a baj" ná lunk Magyarországon, a belső megbékélés h iányzik az emberekből . A z elmúlt 
negyven esz tendőben az a b izonyos nemzet i érzés, amit annyiszor emleget tünk, jobban 
átvészelte az időket , mint a nemzet i tudat . Az emberekben lappangva, de nagyon fontos 
érzések, é lmények maradtak meg. Ezeket kell feléleszteni, magát a történetiséget, azt, hogy 
mihez kapcsolódik, a tör ténelemnek melyik korszakát kellene újra fe l tárnunk ahhoz , hogy 
sugallatokat kap junk . Az a baj, hogy Magyarországon a történetiség szinte kimarad a 
pol i t ikából , pedig mennyivel mélyebb az az ismeret, amit a tör ténelem kínál az embereknek , 
mint a poli t ika. A polit ika napi é lményeket , rögtönzéseket kínál, a tör ténelem majdnem 
fi lozófiát . 

• A Magyarok Világszövetségének nemrég közreadott körlevelében Csoóri Sándor azt 
írta: „Nem az az ember szabad, aki elveti a törvényt, hanem aki újat tud teremteni." 

Én a Magyarok Világszövetségét is úgy vállaltam el, mint egy mű megalkotását . Szellemi 
munkának ta r tom, nem polit ikai feladatnak, mint ahogy sokan értelmezik. 

Azt gondo lom, hogy a magyarság szétszóródása hosszú tör ténelmi fo lyamatban zaj lot t le. 
Természetesen kézrátétellel nem tud juk megoldani , hogy mátó l kezdve újra egységes legyen 
szellemében ez a nemzet . Ez kemény m u n k a lesz. Ezt a kemény munká t vállalom a Magyarok 
Világszövetsége e lnökeként . Hiszen most jött el annak a tör ténelmi pillanata, hogy a sokféle 
magyarság, amely szé t szóródo t t a világban, de amelyik itt él a határaink mellett , Különböző 
országokban , ezt valamiképpen egységesítsük. Mindenképpen a szellem és a kul túra nagy 
abroncsán belül. N e m olyan régen Nagysza lon tán avattuk fel Arany János szobrát . O t t 
p róbál tam elmondani , hogy Tr ianon szétdarabolhat ta az országot , de Arany Toldi já t nem 
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lehet szétdarabolni, az az egységes magyar kultúra része. Ennek a tudatában kell az egész 
magyarságot újra összeforrasztanunk. 

N e m azt akarom, hogy a szétszórtságban élő magyarok boruljanak össze és mindenben 
értsenek egyet. Én ebben nem hiszek ilyen könnyedén. De azt szeretném, hogy a különféle 
részek értenék egymást. Majd, ha már értik egymást, akkor új minőség születhet szellemi-
lelki értelemben. A Magyarok Világszövetségének valójában ez lehet a feladata. Egy új 
nemzetelképzelést kell megvalósítanunk. Hiszen annyi, de annyi érték van mindenhol, ahol 
magyarok élnek - most a magyarság értékeire gondolok - , ezt nem szabad veszni hagyni. 

Ha a magyarságnak ilyen tapasztalatai vannak, nekünk ezt hasznosítanunk kell. De van más 
is, ami miatt ezt az új nemzetelképzelést nagyon fontosnak tartom. A magyar emigrációnak 
rendkívül fontos szerepe volt a magyarságtudat megőrzésében. Hirtelen csaK egyre gondolok: 
Márai Sándor 1950-ben, emigrációban, sokkal pontosabban kifejezte az egész ország magyar-
sághelyzetét, mint például az itthoni írók, költŐK. A Halotti beszédben tragikus kép rajzolódik 
ki a magyarságról, de ez a tragikus kép hűségesebben ábrázolja az 1950-es helyzetünket, mint 
az akkor született versek. Az 1950-es években idehaza a hűség és a hála énekeit írták Sztálinhoz, 
Rákosihoz. Az emigrációban élők egészen másról beszéltek. De filozófiai értelemben is 
mondom, hogy szükség volt emigrációra, a mi korunkban, hiszen Márai külső emigrációban 
írta meg a Halotti beszédet, Illyés ugyanakkor belső emigrációban az Egy mondat a 
zsarnokságról-t. 

Tehát nekünk az emigrációról úgy kell gondolkodnunk, mint egy új létezési térről a XX. 
században. A külsőről és a belsőről egyaránt. Tehát ha a magyarság egységesítéséről 
gondolkodunk, akkor az emigrációról egyáltalán nem szabad megfeledkeznünk. 

• Mi a helyzet azokkal, akiket a történelem kényszerített emigrációra, akik kiszorultak az 
anyaországból a történelem parancsszavára, akik kettős elnyomásban éltek, szenvedtek a 
kommunizmustól és a kisebbségi léttől? 

Az életem úgy alakult, hogy már elég korán, az 1960-as években megismerkedtem az 
Erdélyben, a Felvidéken és a Délvidéken élő magyarok gondjaival. Az 1970-es években egyre 
világosabban láttam, hogy mennyit tudna az amerikai emigráció segíteni a kisebbségi 
magyarságon. Amikor az 1970-es években megkaptam Janics Kálmán A hontalanság évei című 
könyvének kéziratát - ez elé a könyv elé írt Illyés Gyula előszót - , megértettem, milyen fontos, 
hogy szóhoz juttassuk - éppenséggel az emigrációban élők segítségével - a kisebbségben élő 
magyarokat. Janics Kálmán után így jutott szóhoz Duray Miklós, akinek a könyvéhez viszont 
én írtam azt a bizonyos emlékezetes, az akkori politikai hatalom által nagyon sokat vitatott 
előszót. Talán ez volt az alapvázlata annak, ami mostanában a Világszövetségben kezd 
kirajzolódni. Az ember saját magában egységesítette ezeket a külön élő részeket és a munkában 
összehozta őket. Gondolom, hogy történelmileg ezekre az alapokra alapíthatjuk az újfajta 
nemzetkoncepciót. 

A nemzet nem valami rajtunk kívül álló dolog, mint ahogy sokan gondolják. Nem olyan 
találmány, amit eddig használtunk, s most, mint egy ruhát, levetünk. A nemzet nem ilyen vagy 
olyan szabású ruha. A nemzet az ember belső lényege. A nemzet a történelem alkotása és a nagy 
történelmi küzdelmekben alakult ki. Nemcsak mint forma, hanem mint tartalom is. Miként a 
nyelv is az ember alkotása, és belső lényege, ugyanúgy a nemzet is az. 

Ebből indulok ki az új nemzetelképzelésDen és a görögöket hívom segítségül. A régi 
klasszikus görögök nem éltek földrajzilag jól körülhatárolt állam keretében, városállamokban 
éltek, külön szigeteken. Még a kultúrájuk sem volt egységes, hiszen Spárta és Athén között 
óriási különbség volt. Mégis, az ellentétek ellenére egység jellemezte őket, és a görögökre 
minden széttagoltságuk ellenére ma is úgy gondolunk, mint egységes klasszikus nemzetre - ha 
szabad ezt a fogalmat használnom. 

A magyarság is nagyon sokféle hazában él. De a szellemét tekintve összehozható az egységes 
kultúra égboltja alatt. Ha valamilyen fogalommal szeretném ezt az új nemzetképet vázolni, azt 
mondhatnám, hogy olyan mozaiknemzetet kell elképzelnünk, amely különféle részekből 
rakódik össze. Nekünk ezzel a nemzetelképzeléssel kell élnünk, hiszen ha a magyarság 
Európában akar elhelyezkedni, akkor nem hiszem, hogy az erdélyi magyarság a románokkal 
fog elhelyezkedni, mert állam és nemzet különbsége nyilvánvalóvá vált a legutóbbi időben. Azt 
gondolom, hogy a magyarság a sajátos történelmével, kultúrájával tud csak elhelyezkedni 
abban az Európában, amelyről annyit beszélünk és amelyre annyit gondolunk mostanában. 

Nekünk persze először nem az Európához való viszonyt, hanem a magunkhoz való viszonyt 
kellene tisztáznunk. Sütő Andrásnak, akit én a magyar irodalom legnagyobb élő alakjának 
tartok, természetesen a magyarság kultúrájában van a helye, nem pedig a román kultú-
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rában. A mozaiknemzet elképzelését csak ilyen alapon tudjuk érvényesíteni, ha úgy 
gondolkodunk, hogy az új nemzetfogalom, a szellemi értelemben vett nemzetfogalom, 
megteremthető. 

A nemzetiségi sorsban élő magyarok ügye az egész magyarság ügyét segítheti most. A 
XVI-XVII . században kialakult vallásháborúk szülték meg a vallási türelmet. Ez érdekes 
dolog. Azok a nemzetiségi viaskodások, amelyek most zajlanak, fogják megszülni a 
nemzetiségi türelmet. Azt , nogy négy-ötféle országban élnek magyarok, ez azt jelenti, hogy 
sorsuk a történelem mostani helyzetében hozzájárulhat ahhoz, hogy a térségben a nemzeti-
ségi türelem a vallási türelem mintájára létrejöjjön. De csak akkor lesz nagy szerepe a külön 
élő nemzetiségieknek, ha külön személyiségként fogjuk és fogják őket kezelni. Sokan 
beszéltek arról, hogy az erdélyi magyarok összekötő híd Magyarország és Románia között . 
Sajnos, ez a híd igazán sosem működöt t . Ez csak akkor működik majd, ha a magyarságot 
külön személyiségnek fogiák, tekinteni Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlová-
kiában. Akkor majd igazi közvetítő szerepük lehet. Az új nemzetelképzelésben ezért is látom 
a nemzetiségeink fontos szerepét, mert történelmi igényt fognak szolgálni, történelmi esélyt 
tudnak megvalósítani. 

• Elvárhatjuk-e a nagynemzetektől, hogy engedik a kisnemzeteknek, szabadon megfo-
galmazni önmagukat? Nem fenyeget-e a veszély, hogy rátelepszenek a kisnemzetekre? 

A kis nemzetek és a nagy nemzetek viszonya a politikában és a gazdaságban természetesen 
nagyon jelentős. De, például a kultúrában már nem egészen ugyanez a helyzet. Hiába több 
száz milliós az a nemzet, nem feltétlenül annak születik Bartókja, József Attilája. A kis 
nemzet kultúrában ugyanúgy nagy korszakot teremthet. Láttuk, hogy a századfordulón itt 
Közép-Európában milyen óriási kultúra alakult, fejlődött ki. Azt gondolom, hogy azok a kis 
nemzetek, amelyek a saját személyiségüket, kultúrájukat belső alkotóképességeik folytán ki 
tudják fejleszteni, beleszólnak majd aLba az európai kultúrába, amelyik az új Európát is át 
fogja alakítani. 

• Ehhez kell gondolom, az az erős hit, tudat vagy öntudat, hogy ebben Magyarországnak 
meglesz a maga szerepe ? 

H a nem hinnék ebben, nem is gondolkodnék ezeken a dolgokon. 

„Saját utunkat járjuk, de a lelkünk 
jelentős része Magyarországé." 

Az 1848-49-es szabadságharc bukása után Tompa Mihály kétségbeesetten jajdult 
fel versében: „Mint oldott kéve széthull nemzetünk..." Szinte nincs a világnak 
olyan sarka, ahol ne élnének magyarok. Valamikor egy közösség tagjai vol-
tunk... 

Hosszú időn keresztül olyan helyen dolgoztam, hogy alkalmam volt - itthon és 
külföldön - megismerkedni emigráns magyarokkal és szervezeteikkel. A sok-sok 
kedves, sokszor megható vagy megdöbbentő élményt felidézve, néhány olyan 
közösséget szeretnék most bemutatni, amelyek évtizedeken keresztül fáradoztak 
azért, hogy megőrizzék és az utódoknak átadják a magyar anyanyelvet és kul-
túrát. 

„Modern Jul ianusként keressetek meg minden magyart szerte a világon. Alakítsátok ki 
egyéni szellemi magyarságotokat , olyan hittel, amilyennel IV. Béla a tatárjárás után 
újjáépítette az elpusztult országot. Tinódi Lantos Sebestyénhez hasonlóan legyetek a 
magyar kultúra terjesztői, magyarok és nem magyarok közöt t . A magyarság ellenségeit 
gyilkos szerszám helyett a szellem és a lélek fegyvereivel, jobb teljesítményekkel, nagyobb 
áldozatvállalással győzheti tek le. A magyar cserkészet apostola a hitnek, a tiszta erkölcs-
nek, a különb emberségnek ott, ahol él, iskolában, munkahelyen, mindenüt t . " Az idézet a 
nyugati magyar cserkészkézikönyv előszavából való. 
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