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Volt Közép-EurópánaK Egy Különös 
tartománya…

„Ha a jövőt vesszük szemügyre (…), minden bizonnyal a kisebbségi jogok 
kérdése lesz az egyik döntő közép-európai kérdés – írja timothy Garton 
ash Does Central Europe exist? című cikkében. – vajon egységessé válhat-e 
újból (legalább papíron) közép-európa épp azon a ponton, amelyen a leg-
gyakrabban, a legrettenetesebben viszálykodott, és amelyen (a szomszédos 
birodalmak szemszögéből nézve) a legnagyobb sikerrel tudták megoszta-
ni? azon a ponton, amelyen különböző nemzetek, fajok, kultúrák, vallások 
együttélése valósulhat (vagy hiúsulhat) meg.”1

timothy Garton ash közép-európát potenciális, most még csupán 
szellemi hazának tekinti, amelynek polgárai valójában kelet-európában 
élnek. tudatában van annak, hogy a maguk módján a tulajdonképpeni ke-
let-európa népei és kultúrái is szerves részei európának (itt – joggal – vitá-
zik Milan kunderával, aki oroszországot például nem tekinti európához 
tartozónak), mindamellett sajátos jegyeket vél felfedezni a közép-európai 
régió politikai szempontból kelet-európához tartozó országai: Magyaror-
szág, csehszlovákia és lengyelország között. Meghatározott jogokról és 
normákról, politikai és kulturális mintákról van szó, amelyek körvonala-
zása „közép-európai feladat”, „a mi közép-európai feladatunk” – mint a kö-
zép-európai „állampolgárságot” szimbolikusan felvállaló angol publicista 
hangsúlyozza.

ez a megnyerő és kétségtelenül jóleső azonosulás azonban nagyon 
udvarias, de annál határozottabb figyelmeztetést is jelent: fel kell számol-
ni a közös sorsot hordozó országok és kultúrák közötti vasfüggönyöket. 
a mai európában talán a lengyelország és csehszlovákia közötti határ 
a legáthatolhatatlanabb; a legnyitottabb és legtoleránsabb csehszlovákiai 
és magyarországi értelmiségiek nem tudnak megegyezni egy, a szlovákiai 
magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos közös nyilatkozatban; a len-
gyel földalatti sajtó egyik „legérdekesebb” vitája arról zajlik, hogy egyál-
talán létezik-e német kisebbség lengyelországban (Glemp2 és Jaruzelski3 
ugyanis egyetértenek abban, hogy nem létezik); a közös közép-európai 
értékvilágot képviselő lengyel, cseh és magyar értelmiségiek gyakrabban 

1 The New York Review of Books, 1986. okt. 9; 15. sz., 52.
2 Józef Glemp (1929–2013) lengyel bíboros. 1981 és 2006 között varsói érsek. 
3 voiciech W. Jaruzelski (1923–2014). lengyel tábornok, politikus. 1981-től 1985-

ig miniszterelnök, 1989-ig a lengyel kommunista párt főtitkára, 1990-ig államfő. 
1981. december 13-án ő vezette be lengyelországban a szükségállapotot. vö. eu-
rópai napló. 1980. augusztus–1981. december, in: Molnár Gusztáv: Alternatívák 
könyve (a továbbiakban: AK), II., Pro Philosophia, kolozsvár, 2007, 173–263. 
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találkoznak Párizsban vagy new yorkban, mint varsóban vagy Prágá-
ban, arról nem is beszélve, hogy egymás műveit többnyire csak angolul, 
franciául vagy németül olvashatják.

ezek azonban olyan tények, amelyeken – kellő tudatossággal és el-
tökéltséggel – változtatni lehet, hogy a kelet-európai valóságban megma-
radjon, sőt kibontakozhasson a közép-európai lehetőség mint alternatíva, 
hogy a közép-európai ember lételemévé vált vereség ne jelentsen erkölcsi 
értelemben is fegyverletételt, hanem épp ellenkezőleg, sajátos társadalmi 
formák és kulturális értékek teremtésére sarkalljon. „ahhoz, hogy meg-
tanulhassuk, hogyan éljünk együtt a vereséggel – idézi Garton ash az 
egyik lengyel szerzőt –, mindenekelőtt azt kell megtanulnunk: hogyan 
forduljunk szembe a sorssal, hogyan vonjuk meg bizalmunkat a sors sze-
repében tetszelgő hatalmaktól.”

így csak olyan nemzet fia írhat, aki, ha lát is bizonyos sorsszerűséget 
nemzete múltbeli és mai életében, egy pillanatig sem kételkedik abban, 
hogy a vereségben, a vereség ellenére létrehozott értékek konkrét, kézzel-
fogható jövőt hordoznak magukban. aki tudja, hogy azok a kelet-európai 
adottságok, amelyek jelenleg elkerülhetetlenül meghatározzák országa és 
népe helyzetét, nem foszthatják azt meg a jövő lehetőségétől.

van azonban egy pont, ahol a sors szerepében tetszelgő, „idegen” 
hatalmi szerkezet összefonódik a nemzeti, faji, kulturális, vallási kizáró-
lagossággal, vagyis a legrosszabb kelet-európa a legrosszabb közép-eu-
rópával, egy pont, amely minden jövőt megkérdőjelez.

Úgy látszik, közép-európa, az igazi közép-európa ott kezdődik, 
ahol a vereséggel való együttélés keződik. Ha a nyugatot sorozatos győ-
zelmei tették egyre szabadelvűbbé és szociálisabbá, bennünket veresége-
ink tanítottak toleranciára. a vereségek sorozata, mert egy-két vereség 
– akár csak a gyorsan jött győzelem – még csak a bosszút érleli bennünk.

van azonban egy pont, ahol a vereséggel többé nem lehet együttélni, 
ahol a vereség többé nem váltható át erkölcsi győzelemmé, ahol a vereség 
egyszerűen elfogyasztja, elemészti a jövőt.

volt a történelmi közép-európának egy különös sorsú tartománya, 
amelyben a középkor századaitól kezdve együtt élt három etnikum, a 
magyar, a román és a szász, együtt élt a katolikus, a református, a luthe-
ránus, az unitárius, az ortodox és a görög katolikus egyház (a szomba-
tosokról és a neoprotestáns felekezetekről nem beszélve), amelyet 1867 
után megpróbáltak beleerőltetni az „egységes magyar állam”, majd 1918 
után a „román nemzeti állam” kereteibe, amelyen 1940 és 1944 között 
két ellenséges nemzeti kizárólagosság marakodott, amely a második vi-
lágháború után a nagyhatalmak döntésének jóvoltából újból az „egységes 
román nemzeti állam” részeként járta be a szocializmus történetének jól 
ismert fázisait, hogy ma, az etnokratikus totalitarizmus sajátos romániai 
történelmi szakaszában – lényegében megszűnjön létezni mint különböző 
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nemzetek, vallások és kultúrák sajátos együttese. ezt a tartományt úgy hív-
ták: erdély.

*

„erdély története – írja Ilie ceaușescu altábornagy – a több ezer éves ro-
mán fejlődés, az egységes román nemzeti államot 1918-ban megalkotó visz-
szafordíthatatlan történelmi folyamat elválaszthatatlan része.”4 ezen a „két 
évezred” óta „román föld”-ön a magyarok és a szászok csak mint „a ma-
gyar királyság 10–13. század közötti agressziója” nyomán „előre megfontolt 
szándékkal beépített idegen etnikumok” említődnek. a „mai, dinamikus 
és virágzó, a világ minden táján megbecsült romániában” pedig még így 
sem, ez ugyanis csak „egyetlen, egységes területen élő nép”-et ismer, amely 
„dicsőséges történelmi hagyományaira büszkén lép a világ színe elé, készen 
arra, hogy bármikor megvédje legfőbb értékeit: függetlenségét, szuverenitá-
sát, területi integritását, a méltóbb és jobb életbe, a kommunista eszménybe 
vetett hitét”.5

a 20. század hozzászoktatott bennünket a legkülönfélébb, kétes tu-
dományos értékű, de annál hatékonyabb, mert nyíltan hatalmi érdekeket 
szolgáló eszmestruktúrákhoz. az „egyetlen nép”-et ismerő nemzeti kizáró-
lagosság romániai összeházasítása a „kommunista eszmény”-nyel azonban 
még ezek sorában is különleges helyre tarthat igényt. Mert végtére is mind-
ez a 20. század nyolcvanas éveiben történik – európa közepén, ott, ahol 50-
60 évvel ezelőtt, a frissen kialakult nagy-románia felelős politikai tényezői 
még „csak” államhatalmi szinten hirdették meg a román „impérium” kizá-
rólagosságát, de a polgári jogrend alapján állva nem is gondolhattak arra, 
hogy azt a gazdasági, társadalmi és kulturális szférában is maradéktalanul 
megvalósítsák.

a számtalan korlátozó intézkedés és jogsértés (a numerus valachicus 
jegyében álló elbocsátások, a magyar nyelvű egyetemi oktatás drasztikus, az 
elemi és középfokú oktatás lépcsőzetes felszámolása stb.) a két világháború 
közötti korszakban végül is nem ment el odáig, hogy a magyarok, szászok, 
zsidók6 stb. önálló társadalmi életét, kulturális identitását, sajátos történel-
mi múltját is megkérdőjelezze. a mai román etnokratikus totalitarizmus 
tehát semmi esetre sem tekinthető a román történelmi pártok, a nemze-
ti Parasztpárt által képviselt nacionalizmus egyenes folytatásának, annak 
ellenére, hogy e valóban történelmi hagyomány számos elemét magába 

4 transilvania străvechi pămînt românesc (erdély ősi román föld), Bucureşti, 1984, 5.
5 I. m. 6–7. 
6 a „zsidók”-at itt nem külön nemzetiségként említem. Ismeretes, hogy a két háború 

közötti romániában minden lehetséges jogi eszközzel megpróbálták elérni (nem 
sok sikerrel), hogy az erdélyi zsidóság ne a magyar nemzet (pontosabban nemzeti 
kisebbség) részének, hanem külön nemzetiségnek tekintse magát. (M. G. – 2014.) 
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integrálta, mint ahogy az 1944. augusztus 23-a után a politikai és kultu-
rális nyilvánosságba azonnal a totális hatalom megragadásának igényével 
berobbanó romániai kommunisták ideológiájához sincs sok köze, hiszen 
azok akkor, 1944–45-ben, amikor az erdélyi magyarság ki volt téve a bécsi 
döntésért, és annak az észak-erdélyi románokra nézve valóban rendkívül 
súlyos következményeiért bosszút kiáltó indulatok rohamainak, követke-
zetesen „erdélyi népek”-ről, „együttélő nemzetek”-ről beszéltek, vagyis a 
magyar lakosságnak nemcsak a formális egyenjogúságát, hanem sajátos né-
pi-nemzeti mivoltát, s ezáltal az egyetemes magyarsághoz való természetes 
kapcsolódását is elismerték.

ez a mai „nemzeti kommunizmus” sokkal közelebb áll ahhoz a szél-
sőjobboldali, fasisztoid vagy egyenesen fasiszta nemzeti kizárólagossághoz, 
amely egyszerre volt antiszemita és kisebbségellenes és a polgári jogrendet 
semmibe vevő, amely hatékony hatalmi intézkedéseket sürgetett a más fa-
júak és a más nemzetiségűek ellen, egy olyan hatalmi ideológia jegyében, 
amely – mint nichifor crainic, a nemzeti ortodoxia vezető ideológusa 
hangsúlyozta – a nemzetközi totalitarizmus eszméit és politikai gyakorla-
tát irányadónak tekinti ugyan, de azt nem veszi át minden további nélkül, 
hanem „etnokratikussá” téve, egyértelműen saját nemzeti egyneműsítő cél-
jainak rendeli alá.7

és hogy közel áll, hogy közel állhat, sőt számos ponton kifejezetten 
azonos lehet ezzel a szélsőjobboldali nemzeti kizárólagossággal, abban – 
paradox módon – az 1945-ben már gyakorlatilag hatalomra kerülő román 
kommunisták is felelősek, mert az érzületi és (állam)hatalmi kizárólagos-
ságot gazdasági, társadalmi és kulturális pluralizmussal enyhítő-elegyítő, a 
19. század liberális eszmekörében fogant, s azt értékes magként az általános 
peremeurópai és autochton torzulások ellenére is magában hordozó román 
történelmi nacionalizmust kíméletlenül eltiporva vagy száműzve, valóságos 
tabula rasát teremtettek.

az erdélyi románság körében a 18. század végén, a régi romániában a 
19. század közepén megindult erőteljes polgárosodási folyamat komoly tör-
ténelmi és szellemi eredményeinek lerombolása oda vezetett, hogy amikor 
a megsértett román nemzeti érzékenység a hatvanas évek derekán eszmélni 
kezdett, már csak a pluralizmus és a másokra is tekintettel lévő tolerancia 
jogi és szemléletbeli nyűgeitől szerencsésen megszabadított nacionalizmus-
ra hagyatkozhatott.

így vált a román történelmi nacionalizmus valóban jelentős kultu-
rális és közéleti örökségének, mindenekelőtt az erdélyi románok nemzeti 
mozgalmának a kihívó mellőztetés utáni elkerülhetetlen és tényleges kultu-
rális szükségletet kielégítő újrafelfedezése és újraértékelése is az intoleráns, 

7 vö. nichifor crainic: Programul statului etnocratic (az etnokratikus állam prog-
ramja), in: ortodoxie şi etnocraţie (ortodoxia és etnokrácia), Bucureşti, 1938, 
283–311.
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„nem-polgári” nacionalizmus önkéntelen támogatójává azáltal, hogy nem 
járt együtt a saját nemzeti tudattal bíró többi népcsoport nemzeti moz-
galmainak újrafelfedezésével és újraértékelésével (mert hiszen ez a hagyo-
mánykör nemcsak román, hanem magyar vonatkozásban is az „átkos naci-
onalizmus” örökségének minősült 1948 után).

amikor a román értelmiségi (és nem csak értelmiségi) közvélemény, 
a politikai hatalom új tényezőinek törekvéseivel összhangban – egyébként 
teljes joggal – igényelni kezdte sajátos történelmének, sajátos történelmi sor-
sának a társadalmi nyilvánosságban való elismertetését, a közel kétmilliós 
erdélyi magyarság sajátos, a magyar történelem egészével nyilvánvalóan 
összefüggő történelméről, sajátos történelmi sorsáról már nem esett, nem 
eshetett szó. épp ezen a ponton következett be a leglátványosabb összefonó-
dás a totalitarisztikus, egyneműsítő hatalmi szándék és a spontán értelmi-
ségi-szellemi törekvések között. Miközben ugyanis a román közvélemény 
saját elvárásait teljesülni látta, egészen természetesnek tekintette a magya-
rok és a többiek kizárását a történelem újraelsajátításának (egy – bizonyos 
értelemben – történelmen kívüli korszakot követően különösen létfontos-
ságú) folyamatából.

Hangsúlyozom, hogy itt a történelem és nem csak a kultúra újra-
elsajátításáról van szó. a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek elejéig ter-
jedő másfél évtizedben az erdélyi magyarság kulturális téren kifejezésre jut-
tathatta sajátos identitását, de azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy 
ennek a (mai hivatalos román vélemény szerint) „túlságosan engedékeny-
ség”-nek többek között azért volt olyan könnyű véget vetni, mert az a bizo-
nyos kulturális múltelsajátítás és önmeghatározás eleve felemás és csonka 
volt, mivel nélkülözni kényszerült a szorosabban vett történelmi dimenziót. 
(nem úgy, mint a két háború között, amikor a már idézett nichifor crainic, 
antonescu későbbi propagandaminisztere tulajdonképpen joggal kesergett 
azon, hogy a román nemzet „történelmi elsőbbségét, kizárólagos államal-
kotói mivoltát” semmibe vevő kisebbségek, a „liberális egyenlőségi rendszer 
strukturális hibái”-t kihasználva, úgymond visszaéltek a „tékozlóan oszto-
gatott” szabadságjogokkal.8)

ez a ma újból kendőzetlenül megnyilatkozó és a réginél sajnos sokkal 
félelmetesebb hatalmi eszközöket mozgósítani képes szándék, mely min-
den lehetséges eszközzel megpróbál elszakítani bennünket saját történel-
münktől, nemcsak az erdélyi, hanem az egyetemes magyarság szempont-
jából is hatalmas veszteség forrása. nem utolsósorban azért is, mert azokba 
a „történelmünk birtokbavételé”-re irányuló, számos előítélettel és aka-
dállyal szembetalálkozó, de kétségtelen eredményeket is felmutató, a „ro-
mán típusú” birtokbavétel buktatóit mindenesetre elkerülő törekvésekbe, 

8 vö. nichifor crainic: i. m. 183–188. 
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amelyek a mai magyarországi szellemi élet talán legígéretesebb jelenségei,9 
az erdélyi magyarság képviselői vagy egyáltalán nem, vagy csak a legna-
gyobb nehézségek árán tudnak bekapcsolódni. Márpedig bizonyos új er-
délyi és partiumi hangsúlyok az összmagyar történelem újraelsajátításának 
rendkívül bonyolult, de annál halaszthatatlanabb feladatokat ránk rovó fo-
lyamatában is elkelnének.

a román helyzethez visszatérve, meg kell állapítanunk, hogy a kifelé 
,a nem románok irányában megnyilvánuló kizárólagosság és intolerancia 
természetesen befelé is szabadon szárnyalhatott. Ha az erdélyi népek tör-
ténelme kezdettől fogva az egységes és eleve meghatározott cél felé törek-
vő román történelem „elválaszthatatlan része” lett, és ezt a tételt senki meg 
nem kérdőjelezhette, akkor maga a nem román népelemektől függetlenül 
tekintett román történelem is megkérdőjelezhetetlen kontinuummá vált, 
amelyben mindig a legfrissebb és legaktuálisabb eseményt lehetett a „több 
ezer éves történelmi folyamat” végcéljának kikiáltani.

Ma e részletes, árnyalt elemzést igénylő bonyolult „szellemtörténeti” 
és politikai folyamat végpontján állunk, tanácstalanul, mert nem tudjuk, 
merre tovább. a zsidók és a németek már eldöntötték a kérdést. és bármi-
lyen szomorú is ez, bármekkora veszteség is épp erdély „közép-európaisá-
ga” szempontjából, be kell látnunk, hogy nem dönthettek másként, mint a 
kitelepülés mellett. egyre több magyar is vagy a repatriálás vagy a nyugat-
ra menekülés útját választja (épp a napokban került nyilvánosságra, hogy 
1986-ban 1500 erdélyi magyar érkezett az osztrák menkülttáborokba).

ez egyénileg (mint ahogy oly sok román számára is) megoldást jelent-
het, de semmi esetre sem oldhatja meg sem a román nép, sem az erdélyi ma-
gyarság problémáját.10 Mit hozhat akkor ez a „végpont” a számunkra? Hogy 
a román nép, a román értelmiség számára mit hozhat, nem tudom. De az 
erdélyi magyarok számára kétségtelenül tartogat egy abszurd reményt. 
amely épp az irracionalitás fokozatos elszabadulásából táplálkozik.

nem tudhatjuk, mi haszna származik a román politikai vezetés-
nek abból, hogy egyszerűen lesöpri a pástról a mi kompromisszumokban 
megőszült nemzetiségpolitikusainkat (vagyis nemcsak azokat, akik vi-
lágosan látható eredmények fejében tettek kompromisszumokat, hanem 
azokat is, akik sokszor a szervilizmusig menően megalázkodtak, csakhogy 

  9 vö. Száraz György: történelmünk birtokbavétele, in: történelem jelenidőben, Bu-
dapest, 1984, 273–291.

10 amikor 1987 januárjában a fenti sorokat megfogalmaztam, még nem gondoltam 
arra, hogy az áttelepülés (pontosabban a Magyarországra való repatriálás) kérdé-
se számomra (és a családom számára) is hamarosan elvi lehetőségből nagyon is 
konkrét opcióvá válik. a „menni vagy maradni” kérdéséről bővebben lásd Mi volt 
a limes? tusnád, 2002. július 25. Beszélgetés Bíró Béla, Balázs Sándor, lőrincz 
csaba, Molnár Gusztáv, Salat levente, vekov károly és visky andrás részvéte-
lével, in: transzcendens remény. A limes-kör dokumentumai. 1985–1989, Pallas-
akadémia könyvkiadó, csíkszereda, 2004, 307–308. (M. G. – 2014.)
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valamilyen látszateredményt kicsikarhassanak). Mint ahogy azt sem, hogy 
vajon mit nyer a román történettudomány és a román közszellem azzal, 
hogy a középkori erdély vonatkozásában a magyar etnikumról mint kom-
pakt népességről nem tud, a „magyar”-t csak mint egy királyság, mint egy, 
az autochton lakosságot elnyomó hatalom jelzőjét ismeri, a székelyeket és a 
szászokat pedig csak mint „külső eredetű” népességet, mint „telepesek”-et 
(„populaţii alogene”, „coloniști”).11

Itt már nem a józan önérdek, hanem a sovinizmus irracionális indula-
ti világa működik, a maga autonóm logikája szerint. az, amely 1944-ben így 
ítélkezett a magyar nép egésze fölött: „… a magyarok a pannon pusztában 
való letelepedésüktől kezdődően elütöttek a többi európai nép egyetemétől”, 
és láthatóan „nem képesek alkalmazkodni a fejlődéshez”. Mivel „a beteg-
ség, amelyben szenvednek, gyógyíthatatlan, … radikális sebészi beavatko-
zásra van szükség: ki kell irtani a szervezetet, amelybe befészkelte magát, 
hogy írmagja se maradjon” (… trebueşte o intervenţie chirurgicală radicală: 
stîrpirea organismului în care s-a cuibărit pentru a i se pierde sămînţa 
pentru totdeauna).12

ez a falat – akkor – fennakadt az óriáskígyó torkán. Pedig még csak 
nem is került sor arra az erdély kérdésében megtartandó tanácskozásra, 
amelyet cordell Hull amerikai külügyminiszter – a kairói amerikai nagy-
követnek szóló (és Harriman moszkvai nagykövetnek is megküldött) utasí-
tásai tanúsága szerint – 1944 áprilisában még szükségesnek tartott. „azon 
a véleményen vagyunk – írta Hull –, hogy erdély sajátos kérdéseit alapo-
sabban meg lehetne tárgyalni az általános európai rendezés keretében.”13 

a hivatalos román politika és „tudomány” szószólói ma – 43 év múltán 
– azon a véleményen vannak, hogy ilyen sajátos erdélyi kérdések márpedig 
nincsenek.

amikor az antonescu-rendszer megszűnésével „végre szóhoz jutó” 
román „demokraták” nemcsak azt követelték, hogy „feltétlenül ki kell 
űzni erdélyből az ellenséges magatartást tanúsító magyar lakosságot”14 

(ezt – többek között – azzal a mai képviselőik által is sűrűn hangoztatott 

11 vö. Ştefan Pașcu: voievodatul transilvaniei (az erdélyi vajdaság), III., cluj-
napoca, 1986, 6–7.

12 Ştefan Pașcu: Ţinem minte… (nem felejtünk…). România Nouă (nagyszeben), 
1944. szept. 26.

13 Instructions by the Department of State to the american embassy attached 
to the Greek and the yugoslav Government in exile in cairo concerning some 
amendments suggested by the americans to the Soviet proposed terms of 
armistice between romania and the allies. The national archives of the United 
States, Washington D. c., General records of the Departament of State (r. G. 59), 
european War 74000119 eW 1939/2471 D, in: 23 August 1944. Documente. 1944, 
vol. II., Bucureşti, 1984, 218.

14 e. Boşca-Mălin: Soluţii pentru mîine (Megoldások a honlap számára), Curentul 
Nou, 1944. szept. 3.
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„történelmi” érvvel támasztották alá, hogy a magyarok úgy is idegen nem-
zetségként „szivárogtak be a román erdély földjére”),15 hanem magának a 
magyar államiságnak a létjogosultságát is megkérdőjelezték ( a „független 
Magyarország” ugyanis, akár arisztokraták, akár demokraták álljanak is 
az élén, mint „állandó agitációs tűzfészek” veszélyt jelent a környező ál-
lamok számára16), ezekben a számunkra valóban válságos időkben a ro-
mán baloldal úgy vélte, hogy igenis vannak megoldásra váró sajátos erdélyi 
problémák, és egyértelműen állást foglalt az együttélő népek egyenjogúsá-
ga mellett. ez a politikai nyilvánosságban nagy szerephez jutó állásfogla-
lás akkor – érthető módon – arra késztette az erdélyi magyarság politikai 
és kulturális vezetőit, hogy a saját népük érdekében őszintén keressék az 
együttműködést az egyenjogúságukat és sajátos nemzeti identitásukat el-
ismerő román erőkkel.

Ma viszont, amikor román részről – egy-két egyéni és csak a Szer 
nyilvánosságában szóhoz jutó állásfoglalástól eltekintve – lényegében nem 
számíthatunk senkire és semmire,17 amikor semmilyen politikai, sőt kultu-
rális mozgástér sem adódik a számunkra, csak azok a kulturális és érzelmi 
szálak jelenthetnek számunkra reményt, amelyek az összmagyarsághoz és 
európához, a világhoz kapcsolnak bennünket. ezek a remények korábban, 
a két világháború között és közvetlenül a második világháború után is éltek 
bennünk, de ellensúlyozta őket a reálpolitikai magatartás, amely a románia 

15 Uo.
16 a. Iancu: Fenomenul maghiar (a magyar jelenség), viitorul, 1944. okt. 28.
17 a kisebbségi-nemzetiségi probléma hivatalos részről tapasztalható kezelésére 

eléggé meghökkentő módon rímel a kérdés – minden bizonnyal önkéntelen – 
ignorálása, amelyről a már idézett New York Review of Books 1986. október 23-
i, 16-os számában közölt cikk – Birth and Death in Romania (Születés és halál 
romániában) – tanúskodik. a tényekkel alátámasztott cikk, amely a román nép 
helyzetét reálisan látó bukaresti értelmiségiek nézeteit és jogos aggodalmait tük-
rözi, beszámol a kulturális élet súlyos anomáliáiról, a gazdaság katasztrofális 
állapotáról, a hagyományos román mezőgazdaság módszeres tönkretételéről, a 
műemlékek lerombolásáról, a sötétségről, a fűtetlen lakásokban gázmérgezésben 
elpusztult emberekről, a kényszer alatt születő csecsemőkről és a talán legsúlyo-
sabb helyzetben lévő öregekről, de arról, hogy a kolozsvári magyar egyetem 1959-
es megszüntetését követő „engedékenység” után immár óriási ütemben folyik a 
teljes középfokú magyar nyelvű oktatás felszámolása, hogy a maradék magyar saj-
tó és könyvkiadás számára gyakorlatilag lehetetlenné tették specifikus kulturális 
feladatkörének ellátását, arról tehát, hogy ma romániában a kisebbségek vonat-
kozásában valóságos kulturális genocídium folyik – nem esik szó. Bármilyen torz 
és képtelen is a mai román társadalmi és kulturális élet, az alapvető kulturális 
értékek fennmaradása és főként az új értékek teremtésének jövőbeni lehetősége 
nem forog veszélyben. Magyar vonatkozásban viszont éppen erről van szó. ezért 
vannak nekünk az általános – és közös – sérelmeken túl életbe vágó specifikus sé-
relmeink, amelyek meglétéről és indokoltságáról a román értelmiségnek és a szé-
lesebb román közvéleménynek épp úgy nem volna szabad megfeledkeznie, mint 
ahogy mi sem feledkezünk meg az általános – és közös – bajokról. 
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keretei között számunkra biztosított – távolról sem ideális, de mégiscsak 
elviselhető – életlehetőségekre hivatkozott.

Ma bizonyos értelemben ott tartunk, ahol az erdélyi román közvéle-
mény a múlt század vége felé, a Memorandum-per idején tarthatott. Min-
den reményünkkel a nemzetközi közvélemény és az „óhaza” felé fordulunk. 
ezt persze nem kell közvetlenül politikailag érteni. az akkori politikai erő-
viszonyokat józanul felmérő román politikusok és értelmiségiek sem így 
értették. Hanem „csak” úgy, hogy a sorsuk az összrománság – és európa – 
sorsa, hogy ami velük történik, az végeredményben az összrománsággal – és 
európával – történik.

a mai romániában nemhogy a jövőnkhöz, de a múltunkhoz, a saját 
történelmünkhöz való jogunkat is elvitatják. a saját népük történelmét is 
meghamisítják és eltorzítják, de a miénket egyszerűen semmisnek tekintik. 
így aztán csak természetes, hogy a Magyarországon nemrég megjelent, cso-
dálatos kiállítású háromkötetes erdély történetét úgy vesszük a kezünkbe, 
mint valami bibliát, hogy áhítattal lapozzuk azt a néhány példányt, amely 
hozzánk eljutott, nem törődve azzal, hogy a holnap reggeli házkutatás során 
elkobozhatják18 és meghurcolhatnak érte.

és külön öröm a számunkra, hogy ez a könyv nem ellen-elfogultsá-
gokkal válaszol a román történettudomány, pontosabban történet-ideoló-
gia erdéllyel kapcsolatos régebbi és újabb tételeire. nem azt tartjuk itt most 
lényegesnek, hogy a könyv természetszerűen másként láttatja a különböző 
népek és népcsoportok erdélyben való megtelepedését, mint a tárgyról 
szóló román publikációk és hivatalos állásfoglalások, hanem azt, hogy vé-
gig következetesen erdélyi vagy erdélyben élő népekről, majd a 18. század 
végétől kezdve „erdélyi magyar nemzeti tudat”-ról és „román nemzeti tu-
dat”-ról beszél.

Hiányérzetet csak az kelthet bennünk, hogy nem szenteltek külön 
fejezetet az erdély történetével foglalkozó magyar, román és szász histo-
riográfiának, ami lehetővé tette volna, hogy kritikailag értékeljék mind a 
különféle elmúlt vagy máig is élő szemléletbeli elfogultságokat, mind a po-
zitív előzményeket. Magyar részről például ez annak a ténynek a leszöge-
zésére is alkalmat teremethetett volna, hogy meglehetősen hosszú időnek 
kellett eltelnie, amíg eljutottunk odáig, hogy erdélyt ne kizárólag a magyar 
államiság szemszögéből ítéljük meg, hanem – mint e mai három kötet teszi 
– olyan ország(rész)ként, amely a különféle koroknak megfelelő tudati szin-
teken mindig ápolta és ébren tartotta az őt mind Magyarországgal, mind 
Moldovával és Havasalfölddel és általuk a távolabbi balkáni-bizánci-török 
világgal, valamint nyugat-európával szervesen egybekapcsoló szálakat.

18 ez – ami engem illet – 1987. február 7-én, néhány nappal azután, hogy fenti tanul-
mányom legépelt példányait Joó Irénkétől, a kriterion gépírónőjétől elhoztam, be 
is következett. (M. G. – 2014.)
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ennek a komplex összefüggésrendszernek az állandó szem előtt tar-
tása azért különösen fontos, mert – mint köpeczi Béla az Erdély története 
előszavában nagyon helyesen rámutat – a 18. század végétől az erdélyi ál-
lamiság tudata fokozatosan halványulni, „a fejedelemség határain túl élő, 
ugyanazon nyelvet beszélő népekkel való együvétartozás érzése” pedig 
erősödni kezdett.19 ezt azért is fontos leszögezni, mert erdélyben nem ala-
kult ki valamiféle nyelvek fölötti regionális identitástudat (még ha az első 
világháború utáni évtizedekben néhány magyar, román és szász értelmi-
ségi őszintén hitt is ebben).20 erdély különböző népei máig is egynek érzik 
és tudják magukat az erdély határain kívül élő nemzettestvéreikkel. Ha az 
erdélyi románok ezt ma a világ legtermészetesebb dolgának tekintik, épp 
olyan természetes ez a mi számunkra is.

az a bizonyos közép-európai potencialitás tehát, amelyet az „állam-
jogilag külön kis kört képező erdély” a maga sajátos helyzeténél, etnikai 
és kulturális összetettségénél fogva magában hordozott, az „erőtöbbletet 
nyújtó, járulékos biztonsági tényezők”, mindenekelőtt megfelelő nagyha-
talmi garanciák hiányában,21 nem az önálló államiság, hanem csak tágabb 
(osztrák, magyar, végül román) állami keretek között élhetett – ameddig 
élhetett. tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy leginkább még osztrák 
fennhatóság alatt élhetett.22

a kiegyezés utáni Magyarország a különböző nyelvű népeket egye-
sítő magyar politikai nemzet fikciójával és a helyi autonómiákat nem 
korszerűen továbbépítő és elmélyítő, hanem felszámoló, mereven centra-
lizált közigazgatási struktúrájával, a nemzetiségek ellenállását csak felfo-
kozó represszív intézkedéseivel nem teremthetett olyan helyzetet, hogy az 

19 Erdély története, I., Budapest, 1987, 7.
20 azt hiszem, helyesebb és pontosabb lett volna, ha – akkor – úgy fogalmazok, hogy 

az erdélyben kialakult – nyelvek és etnikumok fölötti – regionális identitástudat 
soha nem jelentette azt, hogy az egyes erdélyi nemzetek ne érezték és tudták volna 
magukat „egynek” az erdély határain kívül élő nemzettestvéreikkel. vagy talán a 
valóságot leginkább megközelítő megfogalmazás úgy szólna, hogy az egyes erdé-
lyi népek fokozatosan kialakuló nemzeti identitástudatának az erdélyi regionális 
(vagy kvázi-állami) identitástudat mindig is szerves alkotórésze volt. így nem va-
lamiféle nyelvek és nemzetek fölötti regionális tudatról kell tehát beszélni, hanem 
sokkal inkább három egymástól különböző és valahol egymással mégiscsak ösz-
szefüggő – magyar, szász és román – erdélyi öntudatról. tudva persze azt is, hogy 
a két uralomra törekvő – magyar és román – erdélyi nemzet úgy jutott uralomra a 
saját szűkebb „pátriájában”, hogy alárendelt helyzetbe került az egységes magyar, 
illetve román nemzetállammal szemben, ami a magyarok és románok regionális 
öntudatát alaposan meggyengítette. (M. G. – 2014.)

21 vö. kosáry Domokos: az európai kisállamok fejlődési típusai, in: Magyar tudo-
mány, 1986/10., 768; 772. 

22 vö. Molnár G.: Polgári regionalizmus, in: Provincia 2000. válogatás a folyóirat 
cikkeiből, Pro europa kiadó, Marosvásárhely, 2001, 108–113. (M. G. – 2014.) 
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1918-ban váratlanul felkínálkozó elszakadás perspektívájával szemben leg-
alább némi tétovázásra késztesse az erdélyi románokat.

az észak-erdélyt 1940-ben német segítséggel és hallgatólagos szov-
jet jóváhagyással23 birtokba vevő Horthy-Magyarország pedig még ennyire 
sem állt a helyzet magaslatán. a különféle erőszakcselekmények megtű-
résével, az anakronisztikus Szent István-állameszme és az „oszthatatlan 
egységes magyar nemzet” („amelynek a hon minden polgára, bármilyen 
nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja”) jogi konstrukciójának a lo-
bogtatásával24 a teljes politikai passzivitásba süllyedt észak-erdélyi románo-
kat nem igen lehetett partnerségre csábítani.

De román részről sem jobb semmivel sem a mérleg. amit Makkai 
lászló 1937-ben az erdélyi magyar kisebbségi lét elviselhetetlenségéről meg-
állapított, ma még kegyetlenebbül igaz, mint akkor volt. Makkai „magát a 
kisebbségi »kategóriát«” tartja „emberhez méltatlannak és lelkileg lehetetlen-
nek”, mert „el lehet viselni a szegénységet, még sokkal könnyebben a külső 
… sérelmet, de lehetetlen a változás reménye nélkül mind fokozottabb mér-
tékben érezni és hordozni az idegenséget, a szellemi értelemben vett hon-
talanságot, egy olyan lelki ellenségesség atmoszféra-nyomását, mely kikö-
zösíti a kisebbséget az emberi élet tevékeny és gyümölcsöző közösségéből”. 
a kisebbség közügye elszűkül, lekicsinyített szempontok érvényesülnek 
benne, „az élet kiélhetésének egyre reménytelenebbé váló útja a természeti 
törvény erejével hozzák létre szellemi analógiáját valamely fontos testi szer-
vünk elsorvadásának”. így aztán a kisebbség kultúrélete is, „dacára annak, 
hogy mély saját forrásokkal rendelkezik, feltétlenül visszafejlődésre van ítél-
ve, mert elvágatott az egységes magyar nemzeti kultúra anyagi és szellemi 
erőforrásaitól”.25

amikor Makkai Nem lehet című híres cikkében ezeket a fájdalmas, 
de igaz sorokat leírta, még álmában sem gondolhatott arra, hogy ötven év 
múltán az erdélyi magyar kisebbség tömegei nemhogy a magyar nemzeti 
kultúra erőforrásaitól, de annak legközönségesebb termékeitől is elvágva,26 
történelmi és kulturális identitásuk ápolásának legelemibb lehetőségeitől is 
megfosztva, ráadásul a legnyomasztóbb szegénységben lesznek kénytelenek 

23 vö. Juhász Gyula: az út vége. Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar 
szellemi élet, 1938–1944, Új írás, 1986/3., 67–68.

24 vö. Mikó Imre: Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika. kolozsvár, 1944, 5.
25 Makkai lászló: nem lehet, láthatár, 1937/2. (kiemelés az eredetiben.) In: a nem 

lehet-vita. Dokumentumgyűjtemény. összeállította cseke Péter. kézirat. (lásd Az 
összetartozás szabadsága. Utóirat a Nem lehet-vitához című cikk kötetünk végén 
olvasható jegyzetét – M. G. – 2014.) 

26 tény, hogy miközben „az erdélyi magyar kisebbség tömegei” akkoriban már va-
lóban nem juthattak hozzá magyarországi könyvekhez és sajtótermékekhez, mi, 
Bukarestben élő magyar értelmiségiek meglehetősen kiváltságos helyzetben vol-
tunk, mert a magyar követség jóvoltából gyakorlatilag minden magyar folyóiratot 
és nem kevés könyvet is megkaptunk. (M. G. – 2014.) 



alternatívák könyve III.
összmagyar alternatíva

22

élni. tehát nem a „nem lehet” kimondását választva, hanem mintegy ob-
jektív lehetetlenségben, a hatalom által nem engedélyezetten. egyszóval: 
betiltva.

Itt tartunk most. így élünk, egy abszurd albán–román–koreai „ten-
gely”-hez láncolva, nemcsak eszményeink közép-európájától, de még kelet-
európától is egyre távolodva.27

27 Jellemző az általános peremeurópai helyzetre, hogy – mintegy igazolandó a mon-
dást, hogy mifelénk mindegyik nép azt nevezi kelet-európának, ami tőle kele-
tebbre terül el (vö. Fried István: Kelet- és Közép-Európa között, Budapest, 1986, 
11.) – nemcsak a szűkebben vett közép-európai, hanem a délkelet-európai (balká-
ni) népek értelmiségijei is igyekeznek a saját régiójukat elhatárolni kelet-európá-
tól – ha már nyugat-európához nem tartozhatnak. Dan zamfirescu román mű-
velődéstörténész például Délkelet-európát „harmadik európá”-nak nevezi, mely 
a nyugat és az orosz kultúra hozzájárulása által definiált kelet-európa mellett 
egy „mély és erőteljes, de nem eléggé tudatosított szellemi hagyomány” folytatója. 
„ez a »harmadik európa« – írja Dan zamfirescu – létfontosságú az európai lélek 
európája, az európai öntudat európája szempontjából, amelynek megszületését 
annyira várjuk, és amely – természetes módón – az európai ellentétek bármely 
fellángolását szörnyűségnek fogja tekinteni.”
Mindez nagyon szép is volna, ha a „harmadik európa” nemes eszméje valójában 
nem pusztán a román protokronizmus, a román „kulturális elsőbbség” egyete-
messé tágítására, illetve megalapozására volna hivatott, amint az egyértelműen 
kiderül Ilie Purcaru literatură şi naţiune (Irodalom és nemzet) című interjúköte-
téből. ebben – Dan zamfirescu mellett – olyan jelentős alkotók is vallanak iroda-
lom és nemzet összefüggéséről, mint Ioan alexandru és Gheorghe tomozei költő, 
Paul anghel és vasile rebreanu író, Doru Popovici zeneszerző és vasile vetişanu 
filozófus. 
Ioan alexandru elmondja például, hogyan fedezte fel „a román nép lelkét, annak 
bizánci bölcsőjében”. „a szent román térség – írja – megjelent nekem. Fölfedez-
tem a román nép szentséges voltát, szent hagyományainkat. (…) Boldognak tekin-
tem magam, hogy ebben a térségnek élhetek, hogy olyan csodálatos történelmünk 
van, hogy – e térségnek köszönhetően – nincsenek komplexusaim egyetlen civili-
zációval, az emberiség egyetlen kultúrájával szemben sem.” 
„nem értem – fakad ki felháborodottan Doru Popovici –, mi zavarja [a 
protokronizmus becsmérlőit], amikor tényekre hivatkozva rámutatunk arra, hogy 
nekünk, románoknak, akárcsak más népeknek, elsőbbségünk van a kultúra kü-
lönböző területein? országunk legjelentősebb zeneszerzői és zeneművészei, akik 
mellé én is felzárkóztam, kellően kiemelték a román zenei protokronizmus főbb 
értékeit. (…) nekünk, románoknak érthető módon nem lehet közömbös, hogy G. 
enescu, Bartók és Messiaen előtt új lehetőségeket és ritmusokat vezetett be a világ 
zenéjébe, sem az, hogy anton Pann [?] évtizedekkel korábban előrejelezte Bartó-
kot. nem értem, mi rossz vagy mi »sovén« lehet ebben!”
a protokronizmusnak azonban nemcsak kultúrfilozófiai és művészeti dimen-
ziói, hanem egyre világosabbá váló ideológiai kontúrjai is vannak. ez főként v. 
vetişanu interjújából derül ki, aki olyan román gondolkodók „alkotói elsődleges-
ségé”-t hangsúlyozza, mint Ion Petrovici, a harmincas-negyvenes évek szélsőjobb-
oldali nemzetpedagógusa, antonescu kultuszminisztere, c. rădulescu-Motru, a 
román faj tisztaságának biztosításán töprengő – egyébként jelentős tudományos 
munkásságú – németbarát társadalomtudós és Mircea eliade, a világhírű vallás-
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Sem a középkori magyar királysághoz tartozó erdélyi vajdaság, sem 
„európa erdélyországa”,28 a független fejedelemség, sem az osztrák tar-
tomány, sem a dualista Magyarország 22 erdélyi, bánsági és partiumi 
vármegyéje nem volt „közép-európa Svájca”, nem tudta megvalósítani 
„erdély függetlenségét és autonómiáját a »három nemzet« egyenrangú 
és demokratikus szövetkezése alapján”, a „teljes gazdasági és kulturális 
szabadság”-ot „úgy Magyarország, mint románia felé”.29 De a Magyar-
országhoz tartozó vagy azzal szorosan összefüggő erdélyben soha, egy 
pillanatra sem szűnt meg egy közép-európai Svájc, egyáltalán: közép-
európa lehetősége.

az erdélyi románok – súlyos sérelmeik ellenére – mégis csak saját 
vallásuk előírásait követve, saját társadalmi világukban, az állam hiva-
talos nyelvével alig érintkezve éltek. a gazdasági gyarapodás, a gazda-
sági önszervezés lehetősége nyitva állt előttük, s ha kulturális és főként 
politikai téren a legkevésbé sem lehettek helyzetükkel elégedettek, sen-
ki sem gátolta őket abban, hogy nemzeti identitásukat szabadon kinyil-
vánítsák és a kollektivitásukat érintő ügyekben önkormányzatot, au-
tonómiát követeljenek maguknak. Helyesen mondja Szász zoltán: „az 
állami mindenhatóság egykorú alacsony szintje egymagában is biztosí-
ték volt arra, hogy a kisebb-nagyobb tömbök ne legyenek veszélyben.”30

a vesztes nézőpontjából persze minden másként látszik. er-
dély például egy olyan epimétheuszi, csak visszatekintve elősejlő 

történész, aki a harmincas években a román vasgárda kötelékébe tartozó, egyér-
telműen a rasszizmus álláspontjára helyezkedő író és kultúrfilozófus volt.
nyilvánvaló, hogy itt olyan irracionális, senki és semmi által nem bizonyítható 
hitelvek tudományos, kultúrfilozófiai és axiológiai igazságokká misztifikálásáról 
van szó, amelyeket nem hogy cáfolni, de még vitatni sem lehet. nemcsak nekünk, 
„idegenek”-nek, de még a másként gondolkodó románoknak sem! „az a stupiditás 
– válaszol Gheorghe tomozei előre is bármilyen lehetséges véleményre –, amellyel 
a román kultúrában a protokronizmus (persze most még törékeny, de annál sokat 
ígérőbb) érvelését megpróbálják visszaverni, ékesszóló példája a nemzeti önbecs-
mérlésnek.”
nem hiszem, hogy az igazi román kultúrát ma sikeresebben lehetne becsmérelni 
annál, mint ahogy Gh. tomozei és eszmetársai teszik. Sem azt, hogy sikeresebben 
lehetne eltávolítani – európától. (vö. M. Ungheanu: Ilie Purcarcu: literatură şi 
naţiune, luceafărul, 1987. jan. 31.)

28 vö. Erdély története, II., 784.
29 vö. Jászi oszkár: Magyar kálvária, magyar feltámadás. Idézi: Hanák Péter: Jászi 

oszkár dunai patriotizmusa, Budapest, 1985, 78.
30 Erdély története, III., 1576.
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tartománynak,31 amelynek igazi közép-európaisága csak azután csillant fel 
mint csodálatos lehetőség, miután lényegében – elveszett.

(1987. január)

31 „épimétheusz Prométheusz testvére… – írja kenyeres zoltán carl Schorske nyo-
mán a közép-európai századforduló kérdéseinek szentelt esszéjében – Prométhe-
usz előrelátó, előre gondolkodó. epimétheusz utólag gondolkodó. az epimétheuszi 
kultúra hátrafelé néz és befelé fordul. nincsen képe a jövőről, nem lát reményteljes 
kiutat. Mellőzi az utópiát, mert az utópia bármilyen távoli jövőbe vetíti is a vágya-
kat és óhajokat, mégiscsak tervekkel teli gondolkodásra vall. az epimétheuszi kul-
túrában az előre tervezés badarságnak tűnik. Itt a jelen eltakarja a kilátást, és úgy 
rémlik, hogy a holnap, ha egyáltalán lesz holnap, pusztulást hoz.” (kenyeres zoltán: 
epimétheusz változásai, Jelenkor, 1986/10. Újraközölve: látóhatár, 1986/12. 43.)
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a magyar–magyar Viszony1

kedves barátaim!
előadásomban két kérdéskört szeretnék érinteni. a magyar–román vi-
szonyt, két ország és két nemzet egymáshoz való viszonyát, és a mi viszo-
nyunkat erdélyhez, az összmagyarság erdélyhez való viszonyát.

románia ma – ezt az egész világ tudja – totális csődtömeg. vagyis 
egyirányú, egységes, tömbszerű csődtömeg. a csődben, a bukásban, az er-
kölcsi elaljasodásban, a nincstelenségben, a kilátástalanságban, a tehetetlen-
ségben és kiszolgáltatottságban – mégis csak a nemzeti kizárólagosság, az 
etnokratikus totalitarizmus valósága.

az etnokratikus totalitarizmus kifejezés nichifor crainictól szárma-
zik. aki a most romániában újrakiadott Mihail Manoilescu közgazdásszal, 
nae Ionescu filozófussal és annak világhírű tanítványaival, Mircea eliadéval, 
emil ciorannal, a legjobb román szociológusokkal és történészekkel együtt 
a harmincas években össztűz alá vette a román liberális, olyan-amilyen, de 
legalább az elemi emberi és politikai jogokat tiszteletben tartó demokratikus 
jogrendet, amely – szerintük – képtelen volt megvalósítani az „autohton nép-
elem”, az „őslakos többség” teljes politikai, gazdasági és kulturális szupremá-
ciáját, a tiszta nemzeti államot. a demokrácia, a nyugati típusú társadalmi-
politikai berendezkedés „ostoba majmolása” helyett ők a nemzeti alapon álló 
totalitarizmust akarták megteremteni.

„a kis kultúrák számára – írta emil cioran Románia színeváltozása 
című híres könyvében – a diktatúra az egyetlen eszköz, amellyel úrrá lehet-
nek tehetetlenségükön. olyan közösség kell, amely arra vágyik, hogy ural-
kodjanak fölötte, mert önmagában nem képes semmire. (…) a demokrácia 
túl sok energiát fecsérelt el anélkül, hogy azt valamilyen nemzeti cél szolgá-
latába állította volna. a diktatúra majd mindent kisajtol belőlünk. Semmi 
sem maradhat feltáratlanul és felhasználatlanul. románia végsőkig feszített 
húr legyen, amikor erőltetett menetben megindul történelme útján. Minden 
megtett lépéssel fokozódó fenyegetés.”2 

cioran nem marginális jelenség a román kultúrában. Mint ahogy 
traian Herseni szociológus, a falukutató Dimitrie Gusti legtehetségesebb 
tanítványa, vagy a Iorga utáni történész nemzedék talán legkiválóbbja, P. P. 
Panaitescu sem az. a tény, hogy egytől-egyig a vasgárda tagjai – nem egy-
szerűen csak hívei – voltak, nagyon súlyos zavarokra, súlyos aránytévesztésre 
utal, amivel a legeuropéerebb román értelmiségnek sem volt még bátorsága 

1 a Szárszó ’88 konferenciatáborban megtartott előadás. 1988. aug. 30.
2 emil cioran: Schimbarea la față a României [1936], 1941 (2. kiadás), 127.
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szembenézni.3 nem a mi dolgunk, hogy elvégezzük helyettük ezt a szembe-
sülést, de kritikátlanságukból, abból, hogy képtelenek önmagukhoz felnőtt 
módon viszonyulni, mi is okulhatunk.

a szükséges önreflexió elmaradása is hozzájárult ahhoz, hogy ro-
mániában kialakulhatott egy olyan leplezetlenül nacionalista, fasiszta vagy 
legalábbis fasisztoid, komoly társadalmi és politikai funkciókat is gya-
korló – és az említett valódi szellemi nagyságokkal minőség tekintetében 
össze sem hasonlítható – értelmiségi réteg, amely leplezetlenül támogatja 
a ceaușescu-rendszert. ennek tipikus példája Ștefan Pascu, aki 1944 őszén 
a nagyszebenben működő volt kolozsvári román egyetem tanáraként a 
Maniu-gárdákat szervezte, és egy ottani lapban leközölt cikkében (Ținem 
minte! – nem felejtünk!) arról írt, hogy „a magyarság fekély európa tes-
tén”, és ezt a fekélyt csak úgy lehet kiirtani, ha megsemmisítjük az egész 
szervezetet.4 ez az ember a szocialista romániában egyetemi rektor, aka-
démikus, a kolozsvári erdélyi történelmi Múzeum igazgatója, ceaușescu 
elnök főtanácsadója, az Erdély története című „fasiszta kiadvány” elleni saj-
tókampány koordinátora.

Pascu akadémikus idén januárban, amikor a román pártlap, a Scînteia 
meghirdette a második kollektivizálásnak, teljes, totális államosításnak ne-
vezhető területrendezést – vezércikket írt ugyanebben a Scînteiában a ro-
mán nép rendíthetetlen kitartásáról, arról, hogy a románság „itt marad”, 
helyben marad stb. a cél világos: tiszta, kisebbségektől mentes romániát 
akarnak, akár azon az áron is, hogy az ország még jobban tönkre megy. 
Mert ők egzisztenciálisan túl fogják élni ezt a válságot, szemben a romániai 
zsidósággal, amely gyakorlatilag már eltávozott az országból és a szászokkal 
és svábokkal, akik most, a szemünk láttára távoznak el.

vajon mi, erdélyi magyarok túléljük-e, túlélhetjük-e ezt a kétségbeejtő 
helyzetet? Felelőtlenség volna erre a kérdésre akár így, akár úgy, egyértelmű-
en válaszolni. tehát nemcsak az a válasz volna felelőtlen, hogy nem, bizo-
nyosan nem élhetjük túl, hanem az is, hogy minden bizonnyal túlélhetjük.

Mit jelent ez a mi számunkra?

3 a szembenézés máig tartó elmaradására utal, hogy constantin noica, „a” román 
filozófus műveinek a Humanitas kiadónál megjelenő összkiadása a harmincas 
évek végén elakadt, mert Gabriel liiceanu, a kiadó igazgatója nem merte vagy nem 
akarta vállalni noica vasgárdista korszakának filológiailag hiteles bemutatását. 
noica két legnevesebb tanítványa, Gabriel liiceanu és andrei Pleșu még 2013 no-
vemberében – a Jurnalul de la Păltiniș (Păltiniși napló) megjelenésének 30. évfor-
dulóján – sem tartotta fontosnak, hogy a mester munkásságának és egyéniségének 
problematikus vonásait egyáltalán megemlítse. (vö.: a. Pleșu: „noica îți dădea 
sentimentul că nu poți să pierzi decât dacă nu joci” – noica azt az érzést keltet-
te benned, hogy csak akkor veszíthetsz, ha nem játszol –, valamint G. liiceanu: 
„noica îți spunea că fericirea e la îndemîna oricui” – noica szerint a boldogság 
bárki számára elérhető –, in: Adevărul, 2013. nov. 22–24.) (M. G. – 2014.) 

4 lásd a volt Közép-Európának… című esszé 12. jegyzetét.
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erdélyt mi ebben az évszázadban kétszer is elveszítettük. Ideje, hogy 
az erdéllyel kapcsolatos illúzióinkat is elveszítsük. Melyek ezek?

1. a transzszilvanizmus illúziója. erdély nem külön entitás és nem külön 
identitás. és ami még fontosabb: az alávetettséget és kiszolgáltatottsá-
got nem lehet semmilyen ideológiával sem megszépíteni és elfogadha-
tóvá szelídíteni.

2. a romániai politikai realitások, valamint a status-quo józan tudomá-
sul vételén alapuló, de autonóm nemzeti célokat követő politikai be-
illeszkedés illúziója (a két háború közötti Magyar Párt politikája és a 
Jakabffy elemér által szerkesztett Magyar Kisebbség ideológiája).

3. a kommunista párttal, vagyis egy kizárólagos hatalmat gyakorló 
párttal kötött szövetség illúziója (a Magyar népi Szövetség 1944 és 
1948 közötti politikája).5

4. a minden további nélküli magyar–román barátság illúziója.

Milyen következtetést vonhatunk le a fentiekből a magyar–román vi-
szonyt illetően?

azt, hogy a legnagyobb mértékben nyitottnak kell lennünk a román-
ság irányában, minden pozitív törekvést örömmel kell üdvözölnünk, de 
azoknak az ismereteknek a birtokában, amelyek a románokat, a románok 
egész történelmi-kulturális fejlődését, a magyarsághoz való viszonyát a 
maga valójában láttatják velünk.6

keressük tehát az együttműködés útjait, de türelmetlenül várjuk azt 
is, hogy a románság vagy legalábbis a román értelmiségi elit kritikailag 
szembesüljön önmagával, legalább annyira, amennyire, ha nem is olyan 
könnyen, de mi is megtanultuk ezt.

a liberalizmushoz való viszony jó példa erre. a magyar nemzeti li-
beralizmus nagy korszaka után ez a század több irányból is megpróbálta 
legértékesebb 19. századi hagyományainkat megsemmisíteni. Marxista, ke-
resztény-konzervatív és népi irányból! Mi ezt ma már nagy vonalakban tisz-
tán látjuk. vajon a románok a liberalizmussal, az európai hagyományokkal 
való szembefordulásukat mikor fogják önkritikailag felülbírálni? tudniuk 
kell, hogy mi ezt várjuk tőlük. ez lesz a kulcsa a távlatilag elkerülhetetlen, 
valóban létfontosságú magyar–román együttműködésnek.

Ma mindenestre, amikor az erdélyi magyarság teljesen megnyomo-
rítva csak a passzív rezisztencia eszközéhez folyamodhat, a magyar–román 

5 vö. Molnár G.: limes. vitaindító előadás. Bukarest, 1985. szeptember 20, in: 
transzcendens remény. A limes-kör dokumentumai. 1985–1989, csíkszereda, 
2004, 10–22. 

6 az 1988–89-es tanévben Nemzeti öncélúság a románoknál címmel egy eszme-
történeti kurzust tartottam a közgazdaságtudományi egyetemen a Széchenyi I. 
szakkollégium szervezésében. ennek a kollégium diákjai által magnóról lejegyzett 
és legépelt szövege még kiadásra vár. 
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viszony kétségtelen fontosságának elismerése mellett mégiscsak Magyaror-
szág, az anyaország és az erdélyi magyarság közötti viszony számunkra a 
legfontosabb.

az erdélyi magyarságot nem kérdezték meg sem 1946-ban Párizs-
ban,7 amikor az újabb békekonferenciát előkészítették, sem 1988. augusztus 
28-án aradon.8 erdély, az erdélyi magyarság most megint némaságra van 
kárhoztatva. De a magyar közvéleménynek tudomásul kell vennie, hogy er-
dély mégis jelen van, hogy nemcsak ott van jelen, hanem itt is, és minden 
gondolatunkban, minden mozdulatunkban, minden elszánásunkban jelen 
kell hogy legyen. túlságosan hozzászoktunk ahhoz, hogy erdély más or-
szágban van. nem, erdély itt van, közöttünk, bennünk. Bennetek.

De ahhoz, hogy ne csak szólamszerűen legyen jelen, ahhoz az kell, 
hogy forduljatok ti is erdély közelmúltja felé, olvassátok, kérjétek a könyv-
tárakban a két világháború közötti erdélyi lapokat. ne elégedjetek meg a 
nemzeti romantika kliséivel – olvassátok Szentimrei Jenő, ady erdélyiségét, 
vagyis az összmagyarság szerves részeként felfogott erdélyt vállaló, képvise-
lő 1918-as Új erdélyét, a húszas évek elején az erdélyi magyarságot az erköl-
csi és politikai bénultságból felrázó Kiáltó Szót, a liberális Független Újságot, 
az Ellenzéket, az Erdélyi helikont, a baloldali demokrata Brassói lapokat, a 
katolikus Erdélyi lapokat és Erdélyi tudósítót, a kommunista Korunkot és 
Romániai Magyar Szót, az ady–Móricz–Szabó Dezső örökségét felvállaló 
Erdélyi Fiatalokat, az 1944 ősze és 1945 márciusa között, észak-erdély szov-
jet katonai közigazgatása idején elemi erővel megmutatkozó önrendelkezési 
törekvéseket tükröző kolozsvári világosságot és Erdélyt és a marosvásárhe-
lyi Szabad Szót.

ahhoz, hogy erdély jelen legyen, meg kell hogy ismerjétek a teleki 
Géza által kezdeményezett és Márton áron által felkarolt Memorandum 
szövegét, amelyet 1945 karácsonyán a legfontosabb erdélyi magyar intézmé-
nyek vezetői írtak alá kolozsváron, hogy a párizsi békeelőkészítő értekezle-
ten hallgassák meg az erdélyi magyarok hiteles képviselőinek az álláspontját 
is; ahhoz meg kell ismernetek a most 84. életévét betöltő szociáldemokrata 

7 lásd a Sors és politika című írást, e kötetben. 
8 a Szárszó ’88 tábor „630 résztvevője” 1988. augusztus 28-án nyílt levélben for-

dult Grósz károly miniszterelnökhöz, hogy az aradi találkozón „követelje a ro-
mániában élő magyarokat sújtó valamennyi diszkriminatív intézkedés azonnali 
hatályon kívül helyezését és a romániai magyarság valamennyi egyéni és kollektív 
jogának biztosítását”, majd a találkozó után (augusztus 30-án) a Magyar ország-
gyűléshez és a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságához intézett 
újabb nyílt levélben leszögezte: „Ma, az aradi csúcstalálkozót követően a romá-
niai magyarság sokkal kiszolgáltatottabb, kiszolgáltatottságában sokkal magára 
hagyatottabb, mint valaha is volt. (…) Magyarország miniszterelnök-főtitkára 
alkalmatlannak bizonyult nemzeti érdekeink képviseletére, és ilymódon funkció-
inak betöltésére.” 
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lakatos István 15 börtönben eltöltött hosszú évének krónikáját;9 el kell ol-
vasnotok, hogyan reménykedett 1946 januárjában a kolozsvári Bolyai tudo-
mányegyetem arany János utcai előadótermében György lajos professzor 
abban, hogy 1959-ben, az erdélyi Múzeum-egyesület alapításának 100. év-
fordulóján új székház felépítésével köszönthetnék az ünnepi eseményt;10 meg 
kell tudnotok, hogyan követték el az erdélyi magyarság okos vezérei 1945 
után a legelképesztőbb taktikai és stratégiai hibákat, hogy aztán ők maguk 
is az 1949-től immár leplezetlenül berendezkedő kommunista hatalmi gé-
pezet áldozataivá váljanak; és persze azt is, hogyan estek neki Gheorghiu-
Dejék Bukarestben nagy megkönnyebbüléssel és boldog mohósággal a 
kaviártól, pezsgőtől roskadozó büfének 1956. november 4-ének reggelén, 
amikor az orosz tankok megindultak, hogy a magyar forradalmat leverjék.

Ha majd mindezt – sok egyéb forrással és dokumentummal együtt – 
elolvastátok, ha mindezt majd elolvashatjátok, és akarjátok elolvasni, átélni, 
ha megértitek és átérzitek, hogy mindaz, ami az utóbbi hetven esztendőben 
erdélyben történt, veletek történt, akkor elmondhatjuk, hogy erdély nem 
veszett el, még akkor sem, ha egyébként – talán – örökre elveszett.

  9 vö. Molnár G.: egy per természetrajza. lakatos Istvánnak, 84. születésnapjára, 
Magyar Nemzet, 1988. szept. 24. 

10 vö. A limes-kör dokumentumai, 221–222.
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az aradi találKozó KöVEtKEzményEi1

i. Belpolitikai következmények
1. a magyar politikai vezetés izolálódott, egy olyan pillanatban, amikor 

úgy tűnt, hogy a nemzeti kérdésben kialakulófélben lévő konszenzus 
fontos támasztéka lehet a gazdaság- és szociálpolitikában népszerűtlen 
intézkedésekre kényszerülő kormányzatnak. az intézményrendszer 
átalakítása, a belső demokratizálódás, az autonóm társadalmi-politi-
kai mozgalmak, szervezetek színre lépése az egyik, a következetes, a 
határon túli magyarság, a magyar nemzet egészének távlati érdekeit 
szem előtt tartó nemzeti politika a másik nélkülözhetetlen feltétele az 
igazi kibontakozásnak. Miközben az első feltétel lényegében még nem 
teljesült, a másik feltétel teljesíthetősége a találkozó nyomán kérdé-
sessé vált. az előrelépés hiánya az egyik oldalon visszalépéssel társul 
a másikon.

2. azoknak a párt- és állami vezetőknek, akik a fenti két feltétel nélkü-
lözhetetlenségével tisztában vannak, valamilyen formában a nyilvá-
nosság előtt is kifejezésre kell juttatniuk, hogy nem értenek egyet a 
magyar–román csúcstalálkozó eredményeivel.

3. az ún. nemzeti ellenzéknek a fenti politikai vezetőkkel összehangolt 
állásfoglalást kell közzétennie, ha pedig ez az elhatárolódás a politikai 
vezetés partnernek tekinthető oldaláról nem következne be, ebből le 
kell vonni a megfelelő következtetéseket.

ii. a magyar–román viszonyt érintő következmények
1. az a tény, hogy a kisebbségi vagy nemzetiségi kérdés még szólamsze-

rűen sem jelentkezik a román hivatalos dokumentumokban, hosszú 
távra megköti a magyar kormány kezét, és kihatással lesz a ceaușescu 
utáni politikai vezetéssel való kapcsolattartásra is. az egységes nem-
zeti állam ellentmondást nem tűrő követelményeinek, kizárólagos 
stratégiájának a jegyében álló román intézkedések, az azok megalapo-
zásául szolgáló szellemi irányzatok nem tegnap kezdődtek el, és nem 
is fognak holnap, csak úgy minden további nélkül véget érni.

2. Ideológiai küzdelmet kell folytatnunk ezek ellen az irányzatok ellen, 
akár tegnapiak, akár maiak, és mindenekelőtt ki kell mutatnunk az 
ideológiai folytonosságot a jobboldali nemzeti kizárólagosság és a 
mai, a kommunista ideológia égisze alatt forgalmazott eszmék között. 
a hangsúlyt tehát nem a látványos, sokszor valóban ellenőrizetlen, 

1 a Pozsgay Imre parlamenti irodájában Pozsgay Imre, Szűrös Mátyás, tabajdi csa-
ba és Szokai Imre, valamint a magyar ellenzék képviselői között 1988. szept. 1-jén 
sorra került találkozón elhangzott felszólalás. 
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mert ellenőrizhetetlen információkra, hanem az elméleti igényű, 
tárgyszerű, indulatmentes elemzésekre kell helyezni.

3. ez esetben komoly esélyünk lehet arra, hogy az igényes nyugati sajtó 
felfigyeljen ránk, illetve arra, hogy a román tudományos élet, a ro-
mán kultúra mindezideig nem volt képes vagy nem volt hajlandó arra, 
hogy ezzel a hagyománnyal önkritikailag szembenézzen.

4. a román politikai és társadalmi rendszer belső antidemokratizmusa 
ténykérdés. az aradi találkozó sajnos e tekintetben is lefegyverző, csak 
értetlenséget és zavart kelthet. Hogyan lehet megegyezésről beszélni 
egy olyan rendszer képviselőivel, akik a legmerevebb autoritarizmus 
alapján állnak?

5. romániában ma a szocializmus legjelentősebb történelmi vívmányá-
nak a társadalom totális homogenizálását, egyneműsítését tekintik. 
a román párt szerint ma már, amikor az „egységes dolgozó nép” for-
málódása van napirenden, nincs szükség klasszikus értelemben vett 
„szövetségi” politikára, nincs szükség a mai polgári politikai rendsze-
rek „konszenzust” kereső taktikájára. vajon elképzelhető-e ezzel az 
ideológiával közös nyelvet találni? vajon komolyan gondolhatunk-e 
arra, hogy ennek az ideológiának a meggyőződéses híveivel mi valaha 
is közös nyilatkozatot bocsáthatunk ki a nemzetiségi kérdésben?

iii. az erdélyi magyarságot érintő következmények sorában a lélekta-
niak a legsúlyosabbak. Most olvastam el Balázs Sándor kolozsvári egye-
temi tanárnak A romániai magyar kisebbség identitástudatának zavarai 
című 400 oldalas kéziratát.2 ez mindennél többet elárul erről. Ma, az aradi 
csúcstalálkozót követően a romániai magyarság sokkal kiszolgáltatottabb, 
kiszolgáltatottságában magára hagyatottabb, mint valaha is volt.3 ebben a 
helyzetben a magyar politika legfőbb feladata annak tudatosítása, hogy a 
magyar–román viszonyt megelőzően van egy számunkra döntőbb, alapve-
tőbb viszony: az anyaországi és az erdélyi magyarság közötti viszony, vagyis 
a magyar–magyar viszony.

2 vö. erdélyi [Balázs] Sándor: a romániai magyar kisebbség identitástudatának za-
varai. (I.), in: limes, 1989/1., 101–107.

3 vö. a Magyar–magyar viszony című cikk 8. sz. jegyzetével.
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JordáKy laJos  
1956-os NaplóJa Elé

ebben a naplórészletben1 Jordáky lajos biztos érzékkel talált vissza igazi – 
ifjúkori – önmagához, amelyet nem 1944 októberének végén tagadott meg, 
amikor a felszabadított kolozsváron első nyilvános gyűlésüket tartó szoci-
áldemokrata elvtársai előtt kijelentette, hogy a továbbiakban a kommunista 
pártban kíván tevékenykedni, hanem még évekkel korábban. amikor a de-
mokrácia jogrendszerén belül elképzelt szocializmust esélytelennek ítélte az 
azonnali és biztos győzelmet ígérő diktatúrával szemben.

ebbe olyan mélyen beleélte magát, hogy 1946 márciusában, ami-
kor mint feleslegessé, sőt terhessé vált „nacionálkommunistát” kizárták 
a pártból (1944 őszétől 1945 tavaszáig terjedő korszakáról lásd a Magyar 
Nemzetben megjelent megemlékezést),2 Párton kívül fogom szolgálni a pár-
tot címmel megalázkodó cikket írt a kolozsvári pártlapba, 1948-ban pedig 
500 oldalas – immár alighanem örökre kéziratban maradó – traktátusban 
leplezte le az amerikai imperializmust. Szinte hihetetlen, hogy ez az ember 
1956 őszén a kolozsvári Bolyai egyetem diákjainak bálványává válhatott.

Jordáky – haláláig vezetett – Naplójának 1947. december 24-étől 1957. 
március 8-áig terjedő kötetét mintha két ember írta volna. ebben az átvál-
tozásban egészen biztos, hogy az 1952. augusztus 30-a és 1955. május 27-e 
között eltelt „ezeregy nap és éjszaka”, a börtön kijózanító hatása játszott 
döntő szerepet. „na, Bubi, hogy ízlik a diktatúra?” – kérdezte tőle valamikor 
1953-ban a pitești-i börtönben régi elvtársa, a jobboldali szociáldemokrata 
lakatos István. „tévedtem – válaszolta Jordáky –, nagyot tévedtem.”

De tévedésével nemcsak a „demokrácia vagy diktatúra” kérdésében 
volt kénytelen szembesülni. a börtönből szabadulva látnia kellett, hogy a 
románság nemzeti szupremáciájának, a „román erdély” kizárólagosságá-
nak hívei elérkezettnek látták az időt arra, hogy álláspontjukat a párton be-
lül is érvényesíteni kezdjék. az „észak-erdélyi köztársaság idején”3 Jordáky 
még azt hitte, hogy erdélyben elsősorban a „felvilágosult és haladó szelle-
mű” magyar munkásságra alapozva, és a „reakciós érzületű, babonás” ro-
mán paraszttömegek ellenére lehet és kell megcsinálni a szocializmust.

ebből a kétségtelenül naiv és túlzó, anarchisztikus magyar „nemze-
ti kommunizmusból” 1947–48-ra semmi sem maradt. De a bekövetkező 

1 a Napló 1956. március 11. és 1957. március 7. közötti része. 
2 Molnár G.: a mór megtette kötelességét, a mór mehet… Magyar Nemzet, 1988. 

szept. 6.
3 vö. Molnár G.: önrendelkezési törekvések az „észak-erdélyi köztársaság” idején, in: 

Molnár G. (szerk.): Bíró Gáspár, Hamberger Judit, Molnár Gusztáv, Szilágyi Imre, 
tóth István: Autonómia és integráció, Magyar Szemle könyvek, 1993, 92–139. 
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állampárti átrendeződés csak az ötvenes évek végére tudott olyan helyzetet 
teremteni, hogy abban egy másfajta, egyáltalán nem naiv és nem anarchisz-
tikus, hanem nagyon is kiszámított, balkáni fifikával fűszerezett, a többségi 
mivolt előnyét érvényesítő „nacionálkommunizmus” megvethesse a lábát.

az 1944 utáni évtized erdélyi történései (is) azt igazolják, hogy a 
szavakban rendkívül radikális és előrerugaszkodó kommunista ideológia 
és politika – mind korai magyar, mind későbbi, államosított, románná 
lett változatában – nagyon is hasonult ahhoz a közeghez, amelyben ér-
vényesült. Jordáky 1956-os visszatalálása a szocializmus pozitív eszmé-
nyéről le nem mondó, de a politikai pluralizmust, a sajtó- és gyülekezé-
si szabadságot természtes közegének tekintő szociáldemokráciához így 
egyben a nemzeti-nemzetiségi érdekérvényesítés állampárti formáinak 
világos elutasítását is jelentette.

távolról sem azt szeretném ezzel sugallani, hogy a szociáldemokrá-
ciát kellene a demokratikus nemzeti érdekérvényesítés egyetlen lehetséges 
keretének tekintenünk. De nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez a ha-
gyomány is alkalmas lehet arra, hogy a hatalmi kizárólagosságon alapuló, 
és éppen ezért a nemzeti kizárólagosságot is természetes mágnesként vonzó 
és továbbgerjesztő, -torzító rendszereket az általános társadalmi-politikai 
vonatkozásokon túl, nemzetileg is demokratizáljuk.

ez talán az 1956–57-es Jordáky-napló legfontosabb – mai – üzenete.

(1988. szeptember)
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a mérgEzEtt orVosság.  
az Erdélyi íróK 1956-Ban

„Parmenion levélben figyelmeztette Nagy Sándort: ne higgyen 
Filippusznak, kedves orvosának, mert Dariusz megvesztegette, hogy mér-
gezze meg őt. Nagy Sándor elolvasta a levelet, majd átadta Filippusznak, 

hadd olvassa ő is, miközben lenyelte a gyógyszert, amit már az orvos 
előkészített neki.

E kis történet hallatán Rousseau szavaival kiált fel az ember: »Milyen 
szép hitvallás volt annak a gyógyszernek a lenyelése!«”

Sütő andrás, állami díjas: Bizalom. Előre, 1956. november 6.

Jordáky lajos Naplójának 1956 márciusától 1957 márciusáig terjedő részle-
téhez készültem rövid bevezetőt1 és jegyzeteket írni a Medvetánc számára, 
amikor újból elővettem néhány éve félretett ’56-os „szöveggyűjtemény”-
emet. Újból meg kellett győződnöm arról, hogy a Bolyai egyetem diákságá-
nak 1956. őszi magatartása, Jordákynak velük és a forradalommal szolidáris 
állásfoglalása azért is rendkívül értékes számunkra, mert egy fájdalmas és 
szomorú tényt segít elviselhetőbbé tenni. azt, hogy az erdélyi magyar írók 
– a nyilvánosságból kirekesztettek és néhány fiatal író kivételével – 1956 és 
1958 között a román pártvezetés magyarellenes propagandájának olcsó já-
tékszerévé váltak. a dolgot az teszi különösen kínossá, hogy a román párt 
nemcsak egyszerűen „ellenforradalom”-nak, hanem a környező államokat 
létükben veszélyeztető fasizmusnak minősítette ’56-ot.

a Scînteia 1957. március 3-i szerkesztőségi cikke „egy olyan reakciós 
fasiszta magyar állam” megalakulásának veszélyéről beszélt, „amelynek éle 
összes szomszédai ellen – köztük Jugoszlávia ellen is – irányul”. Ugyanezt 
hangsúlyozta nicolae ceauşescu is 1957. április 22-i ünnepi beszédében. 
„a magyarországi ellenforradalom bukásával – mondotta az akkori kB-tit-
kár – kudarcot vallott az impreialistáknak az a terve, hogy fasiszta diktatú-
rát juttassanak uralomra ebben az országban, s háborús tűzfészekké tegyék 
meg európa közepén.” (Előre, 1957. április 23.)

Ilyen helyzetben látták el sorra kézjegyükkel az „ellenforradalmat” el-
ítélő, majd a magyarországi írókat az új kormány egyértelmű támogatására 
felszólító nyilatkozatokat az erdélyi magyar írók.

érdemes összehasonlítani két írói névsort. a Magyar Népköztársaság 
íróihoz intézett 1956. december 31-i keltezésű Újévi levelet az alábbi erdé-
lyi írók szignálták: asztalos István, Balogh edgár, Bartalis János, Horváth 
Imre, Horváth István, kacsó Sándor, kiss Jenő, kovács György, létay lajos, 

1 lásd e kötetben. 
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Molter károly, nagy István, robotos Imre, Salamon lászló, Szentimrei 
Jenő, Szilágyi andrás, tompa lászló.

és íme, a Magyar írók válaszának aláírói: aranyossi Magda, aranyossi 
Pál, Balázs anna, Balázs Sándor, Barta lajos, Barabás tibor, Beczássy Judit, 
Bölöni György, csohány Gabriella, Fazekas anna, Földes Mihály, Gereblyés 
lászló, Gergely Márta, Goda Gábor, Hajdu Henrik, Hamvas H. Sándor, Illés 
Béla, Illés Mária, király István, lukács Imre, Madarász emil, oravetz Pau-
la, Pákozdy Ferenc, Peterdi andor, W. Petrolay Margit, rideg Sándor, Sán-
dor kálmán, Soós Magda, Szinetár György, Szuchich Mária, Thury zsuzsa, 
trencséni-Waldapfel Imre, vasvári István, várnai zseni, Waldapfel József, 
zalka Miklós. (Utunk, 1957. január 5-i és 19-i sz.)

nem kétséges, hogy a kettő közül melyik tekinthető valóban reprezen-
tatív írói névsornak. különösen, ha a kolozsvári levél aláíróit kiegészítjük a 
„lelkiismeretük parancsszavára” már 1956. november 2-án megszólaló ma-
rosvásárhelyi írókkal, Hajdú Győzővel, Hajdú zoltánnal, kemény Jánossal, 
Sütő andrással és tomcsa Sándorral, akik „a garázdálkodó nyilasok rémét” 
látták lebegni „ Magyarország felett” (Előre, 1956. november 6.).

Biztosra veszem, hogy Bartalis János, Horváth Imre, Horváth István, 
Molter károly, kemény János, Szentimrei Jenő, tompa lászló, tomcsa Sán-
dor lényegében csak a kényszernek, „hithű” vagy a taktikát mindenek fölé 
helyező társaik unszolásának engedve írták alá azt, amit aláírtak. De a ne-
vük ott van, és ezeket a neveket nem lehet levakarni onnan.

De van ennek a dolognak egy talán még súlyosabb oldala is. az, hogy 
az 1956. őszi és 1957 eleji romániai magyar sajtó tele van neves költők és írók 
hisztérikus (a páni félelmet vad agresszivitásba oldó) irományaival és a na-
gyon hamisan értelmezett ún. Bethlen Gábor-i bölcsesség Magyarországra 
is tanácsokat osztogató „remekműveivel”.

vajon mi késztethette Majtényi eriket arra, hogy 1956. „november 
3-án délelőtt” a következőket írja Naplótöredék a Kárpáton túlról című ver-
sében:

Jaj, muljon el e keserű pohár
Mitőlünk, távol élő magyaroktól!
nyilas színész szavalja vörösmartyt,
nagy-mélyről hallom Petőfi nevét…
De eszterházy [sic!] nem érti Petőfit,
csak a kőműves, csak a volt cseléd!
kiket akarsz most volt cselédeid
urául hívni, szegény Magyarország?
Holott az utca gyilkol s fosztogat,
s fiaid vérét isszák a csatornák…
------------------------------
a kisbíró már veri a dobot,
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az országházát terrorlegény őrzi,
már számlálja a gyáros: mennyit kérjen,
s új hármaskönyvet fogalmaz verbőczy…

(Előre, 1956. november. 9.)

nem győzök eleget csodálkozni ezen.
Szilágyi andrás és a hozzá hasonlók ’56-os magatartásán már kevés-

bé, hiszen nekik már a harmincas években is sajátjuk volt az az attitűd, amit 
Méliusz − a kései Méliusz − önkritikusan „szellemi terrorizmus”-nak ne-
vezett (lásd: Moszkvai kitérő, részlet a Beszélgetések Méliusz Józseffel című 
kéziratos interjúkönyvből, in: Stádium, 1988/2. 15.).

a Majtényi-verset „az első mély, nemzeti assziciációkkal teli mai ma-
gyar vers”-nek, a Gondolatok a könyvtárban, a Magyar márciusok, a Dunánál 
rokonának nevező Szilágyi andrás (egy mélyből fakadó alkalmi költemény, 
Utunk, 1956, november 17.) szerint Dulles előre tudta a készülődő „ellen-
forradalom” dátumát (Helytállás, Utunk, 1956. december 1.), a dilettáns 
szendergéséből hirtelen felocsúdó Bárdos B. arthúr „ellenségként sunyító” 
magyar tájakról (élni, győzni kell, Utunk, 1956. december 1.), „méregzöld 
ár”-ról és „fasizmusról” (Magyarok, Utunk, 1956. december 8.), tamás Gás-
pár „a magyarországi fasiszta terror bestiális kegyetlenségeiről”, „karvaly 
karmok”-ról, „dögszag”-ról, „gyilkos októberi szél”-ről (a kéz, Utunk, 1956. 
november 24.), nagy István „a tizenkilences fehérterrornál is bestiálisabb 
elgondolású” ellenforradalomról (az újév küszöbén, Utunk, 1956.december 
29.) ír. Papp Ferenc szerint a magyar írók „antihumanista, uszító, vérgőzős 
írásokat olvastak fel a budapesti rádióban” (Szavak és tettek, Előre 1956. 
november 23.). és akkor a Bányai lászlókat és kallós Miklósokat, a tiszt-
ségviselőket és hivatásos ideológusokat még nem is említettük.

és Méliusz. Hát igen, ő külön fejezet. ő talán az egyetlen magyar író, 
aki még azon melegében kötetben is kiadta,2 kétszeresen is megörökítette az 
„ellenforradalmat” leleplező írásait.

tánczos Gábor mondotta volt nekem még annak idején,3 hogy 
Méliusszal készülő mamutinterjúm lehet akár 3000 oldalnyi is, ha nem tu-
dom elérni, hogy Mélisz egyértelműen, explicit formában revideálja októ-
beri szél című förmedvényét, nem ér semmit az egész. Ma, a valóban több 
mint ezer oldalnyi, talán nem is egészen értéktelen beszélgetésfolyam elle-
nére hajlok arra, hogy igazat adjak neki.4 „éjszaka van − írja Méliusz 1956 

2 Méliusz József: októberi szél, Irodalmi kiadó, Bukarest, 1957.
3 tánczos Gáborral – mint ahogy a magyar ellenzék számos más képviselőjével is – 

1977-ben ismerkedtem meg Budapesten. 1978-ban Méliusznál is találkoztam vele. 
(M. G. – 2014) 

4 ez természetesen túlzás. Méliusszal nem állt módomban 1956-os magatartásá-
ról beszélgetni, mert az 1978 szeptemberében a harmincas évek elejével elkezdett 
magnóinterjút csak addig a pontig volt hajlandó folytatni, amíg 1949. novem-
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novemberében −, kilépek az erkélyre. levegőt, friss levegőt kell szívnom. ez 
a hatodik éjszaka, hogy verejtékben ázva ülök a hangszóró előtt, dohánytól 
mérgezetten, széttépett idegekkel, milliószor a nagy kérdéstől marcangol-
tan: hol történt a nagy árulás az emberiesség, a szocializmus, a kommuniz-
mus ügye ellen?”

aztán az író megnyugszik. Bukarestre, a „pihenő, nyugodt város”-ra 
gondol, ahol a „fosztogatók, rablók, gyilkosok és prostituáltak összeesküvé-
seinek” zaja rég elcsitult. „csend van − írja −. a szocialista hatalom bizton-
ságos csendje.” (októberi szél, 14–15.)

a csenben − ebben a csendben − különös módón felerősödnek a ter-
mészetellenesség groteszk, tragikomédiába illő mondatai. Melyeket már fel 
sem gyújt a felháborodás, mint az Előrét Gyergyótól érmihályfalváig oly 
sok helyen ama november eleji napokon. „olvasd lenint” − mondja a pa-
raszti lélek utolérhetetlen ismerőjének bizonyuló Méliusz „kedves Mihály 
bátyjá”-nak a Művelődésben megjelenő leveleiben −, és légy boldog, hisz „a 
leggazdagabb vagy a világon, mert tied az állam és a hatalom” (1957. január).

Júniusban már legbensőbb családi titkait is megosztja „Mihály bá-
tyó”-val: „… a magyar ellenforradalom napjaiban mind a két fiam, bár 
még kölyök, azzal a kéréssel állt apai tekintélyem elé: engedjem el őket 
önkénteseknek Magyaroszágra, az ellenforradalmárok ellen harcolni, 
úgy, ahogyan a spanyol gyerekek harcoltak húsz évvel azelőtt Franco és 
a hitleristák ellen…”

Ugyancsak 1957 júniusában Dános Miklós leleplező riportot ír az 
Ifjúmunkásban n. György marosvásárhelyi kicsapott orvostanhallgatóról 
(vajon ki lehetett?), aki „nyílt hitleri agitációba kezdett”. Méliusz ezen a 
Szekuritáté által kipreparált tényen felháborodva tovább variálja a sajnos 
immár nem művi, hanem nagyon is valóságos, pontos irányzékú „agitá-
ció”-t: „… minden pillanatban résen kell lennünk. lépten-nyomon éberen 
kell lecsapnunk mindenféle fajta soviniszta megnyilvánulásra, mert ez, a 
nacionalizmus, a fasiszta maradványok, a háborús uszítás az ellenforrada-
lom gondolatának melegágya.” (egy csöppnyit se a méregből! Előre, 1957. 
június 23.)

Méliusz úgy látja, hogy Horthytól, Mindszentyn és esterházyn keresz-
tül a „nacionalizmus zászlóját lengető” magyaroszági „ellenforradalom”-ig 
és a kicsapott marosvásárhelyi orvostanhallgatóig mindent elborít a gigászi 
arányokat öltő magyar nacionalizmus, melyet ő persze gyűlöl és „mélysége-
sen, hányingerig eltelten utál.” (egy lidérc halálára. októberi szél, 54.)

ber 7-i letartóztatását követően a bukaresti Belügyminisztérium egyik földalatti 
zárkájában el nem vették tőle a cipőfűzőjét. ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
egész beszélgetés hiábavaló és értéktelen lett volna. vö. Molnár G.: Beszélgetések 
Méliusz Józseffel (1930–1939), komp-Press, kolozsvár, 2012. 1956-tal kapcsolatos 
álláspontjáról lásd: i. m. 28–29; 277. (M. G. – 2014) 
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nem tudom, volt-e még − legalábbis erdélyben − példa arra, hogy 
magyar írók ennyire kivetkőzzenek önmagukból, ennyire elveszítsék a 
mértéket, mint ahogy Majtényi erik, tamás Gáspár, nagy István és min-
denekelőtt − sajnos − Méliusz József tette az 1956-os forradalom alatt és 
azt követően.

Jó, mondhatná az olvasó, ezek a fanatikusok. nem tehetnek róla, hogy 
ilyenek. Féltek és kész. és félelmében össze-vissza vagdalkozik az ember.

csakhogy itt sorakoznak azok is, akik „a fű lehajlik a szélben, hogy 
megmaradjon” ideológiáját vallva, nem az eszmét, hanem népüket, nemze-
tüket féltették elsősorban.

„Szeretem ezt a népet − írja asztalos István −, mely az én nemzetem, s 
mindenekfelett aggódom sorsáért. láttam, ti fiatalok is féltő aggodalommal 
hallgatjátok a híreket, de módfelett nyugtalanított az, hogy csak a szívetek-
kel szeretitek, s nem az eszetekkel is.” és az ész nem tűri az érzelmeket. az 
ész következetes: 1. „eltörölték az egypártrendszert”, 2. „véglegesen elsza-
badultak az események”, 3. „kezdetét vette a fehérterror” (Fiamhoz, Utunk, 
1956. december 8.)

az ész rendpárti: tudja, hogy a „nép csak akkor szabad, ha uralkodik, 
és uralkodni nem a semmin − az ellenségeken kell”. (Bodor Pál: Mikrofon, 
kés, szabadság, Utunk, 1956. december. 1.)

és persze − taktikus. Balogh edgár 1956. december 31-én még csak 
„magyarországi tragédiá”-ról beszél, és legalább felsorolja, emlékezetbe idé-
zi azokat a sajnos nagyon rövid életűnek bizonyult engedményeket, ame-
lyeket épp akkoriban sikerült a román pártvezetéstől kicsikarni (Hősök és 
vértanúk útján, Előre). De 1957 márciusában már ő is az „ ellenforradalom 
megtévesztő frázisai”-ról, „restaurációs kísérlet”-ről beszél (egyértelmű 
március 15-e, Utunk, 1957. március 16.), szeptemberben pedig megírja és a 
magyarországi írók megértő figyelmébe ajánlja politikai ars poeticáját.

az 1956. november 4-e utáni helyzetben − hangsúlyozza Balogh ed-
gár − „nemcsak az ellenforradalom restaurációs-nacionalista [tehát már 
nacionalista is! – M. G.] uszításai okoztak kárt, hanem az írók egy tekinté-
lyes részének hallgatása is”. ezért fogadja kitörő lelkesedéssel Illyés Gyula, 
tamási áron és veres Péter békülékeny gesztusait. „nemcsak öröm − írja 
−, hanem elégtétel és megnyugvás számunkra, hogy végre helyükön látjuk 
őket a nyugati imperialisták ellenforradalmi és háborús kihívásaival szem-
beszálló magyar munkás-paraszt kormány oldalán.” ezek után „hiányta-
lanul helyreállíthatjuk a kapcsolatokat a román irodalom és művelődés és 
az ellenforradalom maradványaitól megtisztult, immár dogmatizmustól 
mentes szocializmusban boldoguló Magyar népköztársaság szellemi élete 
között”. (a magyarországi írók nyilatkozata, Utunk, 1957. szeptember 19.)

Balogh edgár Illyésék és tamásiék kormánypártiságát – az új rend-
szerbe való integrálódását tartotta a legfontosabbnak. Méliusz, ellenkező-
leg, látványos megalázásukat és megbélyegzésüket (mint az 1957 őszén tett 
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magyarországi látogatása után keletkezett és még az akkori sajtóviszonyok 
közepette is közölhetetlenül éles hangú írásaiból − Az angyal nyomában, 
Irodalom és hitel − egyértelműen kiderül). Bár Balogh edgár és Méliusz Jó-
zsef közvetlen céljai összeegyeztethetetlenek voltak, a hatalom feltétlenségét, 
az erőszakon alapuló rendszer abszolút legitimitását egyformán elismerték, 
és így egyformán a nemzeti, társadalmi és erkölcsi autonómia európai em-
berhez, és különösen európai írástudóhoz méltatlan megtagadói lettek.

Szomorúan teszem hozzá, hogy a nemzetféltés-ideológia kiváló erdé-
lyi képviselőivel, Szabédi lászlóval és kacsó Sándorral együtt.

*

1956 őszén az erdélyi magyarság körében nem voltak forradalmi jellegű 
megmozdulások. Mégis, számtalan apró tényből tudjuk, hogy a nép, mely 
1944-ben történelmének talán legsúlyosabb vereségeként élte meg az e szá-
zadban másodszor bekövetkező országvesztést, melyet a kelet-európában 
általános nyomorúságokon túlmenően a kisebbségi önvédelem életfontos 
szerveitől is megfosztott a sztálinista diktatúra, ez a nép érzelmileg és tu-
datilag egy maradt anyanemzetével. vele rezdült, vele reménykedett és vele 
élte át az ’56-os forradalom leverésének nemzeti tragédiáját. ezt a népet, 
ennek a népnek az ifjúságát nem lehetett − és reméljük, soha nem is lehet − 
gleichschaltolni, hatalmilag integrálni. Jeles és kevésbé jeles íróit − tisztelet 
a kivételeknek − sajnos lehetett. az erdélyi magyar írók hangadó képviselői 
akkor, 1956 és 1958 között látványosan szembefordultak népükkel.

egy olyan folyamat szembeszökő megnyilvánulása volt ez, mely jóval 
korábban, még az Utunk 1945-ös megindításának tudatos elszabotálásával 
kezdődött. akkor azért kellett várni − és az oly fukarul kimért időből el-
veszíteni több mint egy évet! −, hogy Szentimrei Jenő helyett Gaál Gábor 
lehessen a lap főszerkesztője, akinek − a Magyar népi Szövetség politikai 
stratégiájával összhangban − az volt a meggyőződése, hogy az erdélyi ma-
gyar kultúra csak és kizárólag a népi demokrácia frontjának élvonalában 
haladva, vagyis a romániaiság aktuálpolitikai konzekvenciáit is magáévá 
téve töltheti be hivatását. a politikában ez az 1945 őszén Marosvásárhelyen 
elkezdődött irány 1947–49 között nyilvánvaló csődhöz vezetett.5 a kultúr-
politikában az 1956 utáni két-két és fél évben vált ugyanez mindenki szá-
mára nyilvánvalóvá.

ettől kezdve ez a stratégia annyira az önfeladás szinonímájává vált, 
hogy soha többé nem lehetett már képes az erdélyi magyar kulturális nyilvá-
nosságot − belülről, „önerőből” − politikailag integrálni. ezt a tisztet mind-
inkább közvetlenül a román politikai vezetés vette át, mely nem mondhat-
ni, hogy különösebben honorálta volna azok munkáját, akik − szubjektív 
5 vö. Molnár G.: limes. vitaindító előadás. Bukarest, 1985. szeptember 20, in: 

A limes-kör dokumentumai, Pallas-akadémia, csíkszereda, 2004, 9–35. 
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szándékaiktól függetlenül − tulajdonképpen előkészítették, mintegy meg-
alapozták az ő munkáját.

a hatvanas-hetvenes évek fordulóján volt ugyan egy olyan pillanat, 
amikor a hatalommal való azonosulás stratégiája még hamvaiból újjá-
születni látszott, de ekkorra már a kultúrán belüli autonóm mozgások, 
irányulások annyira felerősödtek, hogy ez az irányzat tulajdonképpen 
kisebbségbe szorult. el kell azonban ismerni, hogy a különféle „disszi-
dens” irányzatok sem tudtak egységes, világosan áttekinthető alternatí-
vát nyújtani.

a mai katasztrofális helyzet mindenesetre ennek a „romániai ma-
gyar” illúziós stratégiának az utolsó héroszait is sarokba szorította, teljes 
marginalizálódásra kárhoztatta.

a radikális irányzat hívei sem jártak sokkal jobban: ők a világban 
szerteszóródva küszködtek a magánnyal.

a többség, az erdélyi magyar írástudók legnagyobb része pedig az 
atomizálódás, a teljes szétforgácsolódás, az erkölcsi, társadalmi és politi-
kai „némaság” állapotában várja, hogy történjen, aminek történnie kell.

Ha a hatalommal való azonosulás illúziós stratégiája megbukott is, 
hosszú ideig, bűnösen hosszú ideig akadályozni tudta a nyílt és őszinte 
szembenézést az egész háború utáni korszak zsákutcához vezető nemzeti-
ségpolitikájával. amit sajnos az is nagyban elősegített, hogy ez a politika 
hamarabb veszítette el a partnereit Bukarestben, mint az anyaországban, 
ahol egészen a legutóbbi időkig komoly pártfogókra talált.

*

ezt a pusztán jelzésértékű és a tárgyat sajnos távolról sem kimerítő cik-
ket nem az erdélyi magyar irodalom és nem az erdélyi magyar írók ellen 
írtam, és különösen nem írtam senki ellen, személy szerint. De nem lehet 
szó nélkül elmenni amellett, hogy az erdélyi magyarság mai végső kiszol-
gáltatottságát épp a legnevesebbek némasága teszi még kíméletlenebbé. 
a kolozsvári Kiáltó Szó az utolsó erkölcsi erőtartalékok mozgósításával 
kísérli meg az újrakezdést, a szakítást azzal a tévútra vezető taktikával és 
stratégiával, amely végeredményben az önfeladás szép szavakba csoma-
golt álcázásának bizonyult. De ahhoz, hogy a valóban nékülözhetetlen 
erkölcsi újjászületés elkövetkezhessék, hogy valóban új lappal indulhas-
sunk − a kór gyökeréig kell hatolni.

Igaza van csoóri Sándornak, mégha sokan fel is szisszentek érte: er-
kölcsi revízióra van szükség, és a revíziót a saját térfelünkön kell elkezdeni.

azt nyilván Sütő andrás is régóta tudja, hogy a „feltétlen bizalom 
az iránt, akivel szövetséget kötve − annyi kiváló társával egyetemben ő 
is − elindult”, hogy ez a már-már kihívó magabiztossággal, még „az inter-
venció tragikus pillanataiban” is fennen hirdetett hűség − hova vezetett. 
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„tanulságokról beszélek, mert hiszen eredményeit ismerjük…” (Bizalom, 
Előre, 1956. november 6.)

De talán nem veszi rossz néven, ha felteszem a kérdést: ahhoz, hogy a 
nélkülözhetetlen erkölcsi újjászületés elkezdődhessék, hogy valóban új lap-
pal indulhassunk − vajon nem kellene-e végre ki is mondanunk, hogy az az 
orvosság mégis csak… mérgezett volt?

 (1988. október)
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észaK–dél Vagy KElEt–nyugat?

1915. december 13-án, mintegy fél évvel azelőtt, hogy az antant oldalán 
hadba lépő román csapatok átlépték volna a Déli-kárpátokat, nicolae Iorga 
a következőket jelentette ki egyik bukaresti előadása során:

„Igen, ha valaki kezébe vesz egy atlaszt és rápillant két egymás melletti 
hegyvonulatra, elmondhatja: ez itt a Balkán hegység, amott pedig a kárpá-
tok vonala, és nyilván ugyanígy szemlélheti az árnyékukban meghúzodó 
népeket is. így igaz. a kárpátok földje és népei különböznek mindattól, 
mit a Balkán hegység földje és népei jelentenek. De aki nagyobb felkészült-
séggel közelíti meg a jelenségeket, és több figyelmet fordít arra, hogy fel-
fogja értelmüket, az tudja, hogy nem éppen így állnak a dolgok. tegyük fel 
− senki sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy ezt mint elméletet 
kifejtsük és emberi számítás szerint senki sem akadályozhatna meg abban, 
hogy meg is valósítsuk −, tegyük fel tehát, hogy országunk határai a köze-
lebbi vagy távolabbi jövőben megváltozhatnak. vajon határaink eltolódása 
észak felé teljességgel megváltoztatná a balkáni világhoz való kapcsolódá-
sunkat? aki csak felületesen veszi szemügyre a térképet, azt mondhatná, 
igen, így van: itt nálunk a Prut, a Szeret, a Ialomiţa, a Dîmboviţa, az olt, a 
zsil mind észak–déli irányban folynak, és szép kígyózó vonalban haladnak 
a nagy Duna felé. (…)

az erdélyi tartomány folyói más irányba, keletről nyugatra foly-
nak, nem pedig észak–déli irányban. így igaz, de ne feledjünk egy dolgot: 
hogy ezek a folyók mind a tisza nagy gyűjtőmedencéjébe ömlenek, mely 
szintén észak–déli irányban halad a Duna felé. teljesen mindegy, milyen 
a mellékfolyók iránya, ha a főfolyam ugyanannak a dunai parancsnak 
engedelmeskedik (…).

így − fejezi be Iorga gondolatmentét − ezután is, bármi is történjék, 
bármennyire is elnyugatosodnánk, bármennyire is örömmel fogadnánk a 
nyugati hatásokat, melyeket szeretünk, amelyekre leginkább vágyik a lel-
künk, még így is a Balkán marad számunkra a legfontosabb.”1

a balkáni jelzőt nem tekintjük pejoratív értelműnek, sem a balkáni 
mivoltot az alacsonyabbrendűség szinonímájának, mint ahogyan − nyil-
ván − Iorga sem tekintette annak. De ez nem feledtetheti azt az ugyancsak 
nyilvánvaló igazságot, hogy más a Balkán és más közép-európa, amelyhez 
a kárpát-medence és így erdély is mindig hozzátartozott.

vajon ez a történelmi másság, miután politikailag bekebelezték, nem 
foszlott-e elkerülhetetlenül, fájdalmasan semmivé? a kelet-nyugati irányt 
nem váltotta-e fel, végleg és visszavonhatatlanul az a másik, Dél felé mutató? 
1 n. Iorga: Ce înseamnă popoare balcanice? előadás a román athaeneumban, 1915. 

december 13.
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Mely déli irány nem „Firenze száraz, finom levegője”, nem a nietzschei Dél 
„tiszta, ragyogó és titokzatos ege”, hanem a balkáni térségben a mindenkori 
politikai magaskultúrák felszíne alatt meghúzódó ún. népi romániák kü-
lönös, végre az államéletben is érvényesülni akaró világa felé mutat. vajon 
Iorga, aki igen is próféta lehetett a saját hazájában, ami a román határok 
elmozdulását illeti, prófétának bizonyult a nagy történelmi sodrásirányok e 
határokon belüli megváltozásának víziójával is?

eugen lovinescu, Iorga nyugatos beállítottságú kritikusa szerint az 
eminescuval kezdődő és Iorga, valamint a bánsági aurel c. Popovici és a 
moldvai a. c. cuza által továbbfejlesztett nemzeti miszticizmus ideológiai 
túltengése tulajdonképpen egyszerű tehetetlenségi reakciójával magyaráz-
ható. „Helyzetünk sajátossága − írta a A jelenkori román irodalom története 
című művében − abban áll, hogy a román állam nem olyan irányban fejlő-
dött, mint a korszak ideológiája. Miközben a társadalom a polgári demok-
rácia irányába haladt, valamennyi ideológiai rendszer a forradalmi folyamat 
meggátolására törekedett. és minthogy a társadalom elkerülhetetlen fejlő-
désirányával szembeni ellenállás legeltökéltebb ideológiai képviselője emi-
nescu volt, természetes módon az ő ideológiája vált uralkodóvá a román 
századelőn, egyébként anélkül, hogy bármiféle befolyást gyakorolhatott vol-
na a társadalmi formák kibontakozására.”2

lovinescu nem láthatta előre, hogy az 1918–19-ben létrejött nagy-ro-
mániában sajnos nem a polgári demokrácia kiteljesedése, hanem a nemzeti 
miszticizmus elhatalmasodása bizonyult „elkerülhetetlen”–nek. anékül 
azonban, hogy birtokba tudta volna venni a társadalom két döntő fontossá-
gú szegmentumát: a gazdasági szférát és a nagypolitikát. Meg kellett eléged-
nie a szellemi, ideológiai hegemóniával, amely a harmincas évekre annyira 
nyomasztóvá vált, hogy a századelő vagy a húszas évek hozzá képest a libe-
ralizmus valóságos fénykorának tűnik.

a politikában a nemzeti miszticizmus újabb és újabb rohamokat 
szervezett a polgári demokrácia egyre kevésbé polgári és egyre kevésbé de-
mokratikus intézményrendszere ellen, amely azonban még így, felemásan, 
torzan is elég ellenállónak bizonyult ahhoz, hogy átvészelje azokat. a kirá-
lyi diktatúra, majd antonescu diktatúrája idején a politikai „felépítmény” 
látványosan átrendeződött ugyan, de továbbra is érvényben maradt a társa-
dalom alapműködéseit szabályozó polgári jogrend. csak az 1940 szeptem-
bere és 1941 januárja közötti legionárius uralom alatt tett, tehetett a nem-
zeti miszticizmus irányzata kíséréletet arra, hogy a szellemi élettől az egész 
jogrendszeren keresztül a gazdasági-társadalmi szféráig mindent egységes 
politikai rendszerbe foglaljon − hogy megvalósítsa azt, amit kezdettől fogva 
akart: az autochton nemzeti, pontosabban etnokratikus totalitarizmust.

2 e. lovinescu: Istoria literaturii române contemporane. 1926, Bucureşti, 1981, I. 
köt., 40.
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az „észszerűtlenség” Hegelt meghazudtoló különös „csele”, hogy ami 
a nemzeti miszticizmus autentikus képviselőinek nem sikerült, azt a román 
kommunisták valósították meg. nem azt akarom ezzel mondani, hogy tu-
datosan az etnokratikus totalitarizmus kialakítására törekedtek, hanem 
csak azt, hogy az 1944-ben újjáéledő és régi pozícióit elfoglalni óhajtó pol-
gári rendszer és az egész polgári jogrend brutális megsemmisítésével tulaj-
donképpen a nemzeti miszticizmus legfőbb ellenségét semmisítették meg, 
a politikai kizárólagosság és az egyszemélyi hatalom sztálini formájának 
kiépítésével pedig megteremtették azt a politikai eszközrendszert, amelyet 
az sohasem volt képes megteremteni.

így állhatott elő aztán az a különös helyzet, hogy a nemzeti miszticiz-
mus mai román ideológusai, pontosabban tollnokai (hiszen csak a helyzet 
eredeti, amelyben leledzenek, eredeti gondolatot körükben hiába keres-
nénk) ma „valóságos”, „a szó igazi értelmében vett” nemzeti forradalomról 
beszélnek, 1965-től kezdődően. ebben az ún. ceauşescu-korszakban emi-
nescu („egész sziderális dimenziójában”), Iorga, Blaga, eliade és a többiek 
újra elfoglalták méltó helyüket a román szellemiség panteonjában, a romá-
nok, „a föld emberei” (vagyis akik a jöttment idegenektől eltérően a „román 
föld”-ön otthon vannak) gondolkodásában és tudatában.

„velük együtt – írja a bukaresti Săptămîna – újból ráleltünk kúltúránk 
eredeti forrásvidékére, és nem kényszerülünk többé arra, hogy jeles szemé-
lyiségek »importjához« folyamodjunk, amivel úgymond a szellemiek szű-
kében lévő románokon akarnak segíteni. (…) ettől fogva a román kultúra a 
román hagyományok örök alapzatára helyeztetett, állandó és jótékony dia-
lógus honosodott meg az elődök és a ma élő alkotók között, a mi »édes anya-
nyelvünkön«, a mi saját történelmünkben, úgy, ahogy azt őseink és őseink 
ősei tették, az idők kezdete óta.

kulturális hagyományaink újbóli birtokbavételével egyszersmind 
visszatérünk azok kiterjedésének természetes »határaihoz«, a tőrőmetszett 
román »mioritikus tér«-hez, az autochton szellemiség földrajzának reális 
dimenziójához.”3

a kolozsvári tribuna cikkírója, Mircea vaida (néhány évvel ezelőtt 
regényt írt arról, hogyan furakodtak be a kommunista párt soraiba a há-
ború utáni években a román néptől idegen magyar és zsidó elemek) már 
valamivel pontosabb. kifejti, hogy „közvetlen kapcsolat van” a kolozsvári 
nehézgépgyár felépítése, a város szaporodó gyárai, üzemei, szobrai (Horea 
egyedül, Horea cloşca és crişan társaságában, eminescu, lucian Blaga, 
Mihai viteazul, Baba novac) között. nem nehéz kitalálni, mire gondol, 
hiszen csak a nehézgépgyár felépítésével egy közepes városra való román 
munkást telepítettek – természetesen családostul – a már amúgy is román 
többségű kolozsvárra. „csak a párt IX. kongresszusa – írja vaida –, nicolae 

3 F. Stănăsescu: caracterul angajat al culturii, Săptămîna, 1988. aug. 12.
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ceauşescu elvtárs gondolkodása volt képes szétzúzni a dogma előítéleteit, és 
hajtotta végre azt a forradalmi tettet, amelynek révén a nép újból birtokba 
vehette saját történelmét, és a nemzet legfőbb értékei újból nyilvánosságra 
kerültek. ez a rendkívüli tett románia legfontosabb szellemi termelési esz-
közeinek nacionalizálódását jelentette!”4

eminescu, Blaga, eliade és a román kultúra más jeles, valóban eredeti 
gondolatokkal jelentkező, eredeti értékeket teremtő képviselői természete-
sen nem tehetnek arról, de mégis felelősök azért, hogy ma egytől egyig a 
hivatalos román nyilvánosság eszközei. ők egészen biztosan tiltakoznának 
e kisajátítás ellen, de mindaz, amit leírtak, sajnos lehetővé tette a kisajátítást. 
tévedésük – az, hogy mindenben a román nemzeti lélek, a román nemze-
ti sajátosságok kifejeződését keresték – „bocsánatos bűn”, hiszen végered-
ményben zsenik vagy legalábbis eredeti gondolkodók, szuverén szellemek 
voltak. Bocsánatos bűn, azért is, mert a rajnától keletre eső európában nem 
ők voltak az egyedüliek, akik a nyugati minták követése, a modern társada-
lomépítés, társadalomszerveződés egyetemes érvényű tanulságainak meg-
szívlelése helyett a politikában, az államelméletben is mindenáron eredeti-
ségre, pontosabban őseredetiségre törekedtek.5

De van egy pont, ahol nincs felmentés és nincs bocsánat. tudjuk, 
hogy a veszélyes utópiákat kergető szuverén szellem volt és ma is az a legjobb 
paraván a nagyon is egyértelmű hatalmi célok és szándékok számára. Ha 
maga a hiteles szellemi ember azonosul, ráadásul programszerűen ilyen – 
kizárólagos, mások beolvasztására, vagy éppen ellenkezőleg, kirekesztésére 
vagy egyenesen fizikai megsemmisítésére irányuló – hatalmi célokkal, úgy 
azt elhallgatni nem szabad, mert ezzel csak a kisajátítók malmára hajtjuk a 
vizet.

vagyis hát hajtják azok a román szellemi emberek, akik hallgatásuk-
kal, óvatosságukkal tulajdonképpen a román kultúra belső megújulását, 
önrevízióját késleltetik.

a történelem évszázados – évezredes! – balkáni sodrásirányának 
megváltoztatását. a kelet–nyugati irány szupremáciáját.

románia ma azért áll egy helyben, mert akár nyugat, akár Dél, akár 
kelet felé tekint, mindenképpen európának ütközik. éppen ezért nem két-
séges, hogy előbb-utóbb „fel fogja vállalni” európát. De nekünk ez gyenge 
vigasz lesz, ha az újabb „kiugrást” Iorga víziójának megfelelően, erdély tör-
ténelmi másságát, közép-európaiságát visszavonhatatlanul megsemmisítve, 
balkáni kényszerűségnek engedve hajtja végre.

(1988. szeptember)

4 M. vaida: Fierbinte gînd de ţară, tribuna, 1988. júl. 28.
5 vö. Szenczei lászló: néhány szó az egyetemesebb magyarságért [1940]. limes, 

1989/1., 10–13. 
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sors és politiKa1

az alkalomhoz illően, Márton áron 1946. pünkösd vasárnapján megtartott 
nevezetes csíksomlyói beszédét idézem:

„lengyelország második felosztása után mondotta a neves francia 
Pierre Gratry: »európa lengyelország felosztása óta a halálos bűn állapo-
tában van.« az egymásra következő két háború mérhetetlen pusztításai 
arra engednek következtetni, hogy európát valóban saját bűnei verik. és 
nyomhatja európa lelkiismeretét a mi nemzetünk sorsa is. nemzetünket a 
múlt háború után négy országba osztották szét. Sok szenvedés, amit ennek a 
népnek azóta magára kellett vennie, ennek a hatalmi intézkedésnek a követ-
kezménye. tudjuk, hogy a népek nagy családjával szemben elhanyagolható 
mennyiség vagyunk, de a kis népek nagy szövetségese, a megsértett erkölcsi 
rend bosszút állhat érettünk is.

Szabad emberhez és szabad néphez méltó életet kívánunk élni, mert 
ehhez Isten adta jogunk van.”

Majd a beszédét a következő szavakkal zárta:
„aggódtak a hatóságok, hogy itt politikai tüntetések lesznek; de ti 

imádkozni jöttetek ide. épültem azon a példás fegyelmen, melyet útközben 
és itt tanúsítottatok. Ugyanilyen fegyelmezetten térjetek vissza.

a püspöknek azonban meg kellett hallania híveinek nagy aggodal-
mát, és ki kellett mondania azt, amit nekik nincs szabadságukban kimon-
dani. az a százezres tömeg, amely tegnap és ma itt hullámzott, és a többi 
százezrek, akik ezeket hazulról lélelkben kísérték, ezért is imádkoznak. ez 
azonban nem politika. Itt az életünkről van szó. és az élethez a teremtő 
Istentől nyertük a jogot.”

nem politikáról, hanem az életünkről volt szó akkor is, és nem poli-
tikáról, hanem az életünkről van szó – ma is. az élet védelme transzcendál 
minden politikát, az élet védelme a legnagyobb rendű erkölcsi parancs. 
amelynek engedelmeskedni tartozunk függetlenül attól, hogy ellenzékiek, 
kormánypártiak, reformátusok vagy katolikusok, népiek vagy urbánusok 
vagyunk, függetlenül attól, hogy a magyarságba beleszülettünk vagy tuda-
tosan választottuk azt. a magyar létnek ma nincs semmilyen más, jelentő-
ségében ehhez az erkölcsi parancshoz mérhető szilárd alapja.

a gazdaság, a politika minden kérdése természetszerűleg megoszt, 
erre vagy arra az oldalra állít bennünket. tudnunk kell persze, és tudjuk 
is, hogy a politikában mit akarunk. a hatalmi kizárólagosság megszűnését, 
európai értelemben vett demokráciát. és a magyar nép már megmutatta 

1 a Bethlen Gábor alapítvány 1988. november 2-i díjkiosztásán a kriterion könyvki-
adó és a Márton áron-emlékéremmel kitüntetett többi díjazott nevében elhangzott 
felszólalás. 
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egy párszor, hogy nemcsak akarja a demokráciát, de képes harcolni is érte. 
nem romantikus forradalmárkodásról van itt szó, nem utópiákról, hanem 
a szemünk előtt valóságosan működő egységes európáról, amelyhez hozzá-
tartozunk, amelyhez tartozni akarunk. Mindez nyilvánvaló – éppen ezért 
tehető politikává. Hiszen a politika az evidenciák, a megvalósítható célok 
birodalma.

De a létünk, a sorsunk több ennél – gyökere mélyebben fekszik. azok-
ban a mélységekben, ahol megtörnek a bizonyosságok. Mi lesz a kárpát-me-
dencei magyarság, az egész-magyarság sorsa? az ilyen kérdések túlságosan 
mélyről fakadnak ahhoz, semhogy közvetlenül átvihetnénk őket a politi-
kába. Bár azt is mondhatnánk, hogy amit a politika rontott el, azt a poli-
tikának kell helyrehoznia. De nemcsak a józan ész és a kötelező óvatosság 
mondatja velem, hogy nem így van, hogy – sajnos – nem lehet így.

ez a pont, ez a sarokpont a sorsunkkal való szembesülés pontja. és 
abból mi már kijózanodtunk, hogy a politikába vigyük át a sorsot. Szentebb, 
magasztosabb és mélységesebb dolog az annál.

a sors, a sorsunk transzcendál minden politikát. Megválaszolhatat-
lan kérdés formájában ölt csupán alakot.

Hogy meg fogjuk teremteni az európai Magyarországot, az nyilván-
való. Segítség és megértés bőven kell hozzá, de mit itt, magunknak fogjuk 
megteremteni. De vajon az egész-magyarság megéri-e majd azt a napot?

Ma a Baltikumtól le az adriáig látjuk, hogyan fedezik fel az európa 
peremére szorult, e peremen évszázadok óta megkapaszkodó népek saját 
identitásukként európát. nem a jelszavak európáját, hanem a társadalmi 
és kulturális autonómiák rendszerévé szervesülő, politikai pluralizmust is 
asszimiláló nyugati európát.

a politikai értelemben vett kelet-európa valóságos kettészakadása ez. 
Mert az autonóm társadalmi és politikai artikulációk kiépítésének, a saját 
hatalommal szembeni autonómia szervességének történelmi és kulturális 
hagyományával nem rendelkező, az ortodoxia évszázadaiból jövő nemze-
tek is keresik saját önazonosságukat. ezt látjuk most a szerbeknél, látjuk – 
torz, ijesztő formában – a románoknál, és holnap lehet, hogy látni fogjuk az 
oroszoknál.

a mi nyugat felé fordulásunkban soha ne feledjük tehát, hogy min-
den ötödik magyar ezzel a második, ortodoxiából jött világgal összeláncol-
tan, összefonódottan él!

ezért van szükség ma az európát kereső, európát közelítő Magyar-
országon Bethlen Gábor alapítványra, olyan nemzetszemléletre, amely az 
egészet láttatja velünk.

ezért illeti köszönet a most nekünk ezeket a gyönyörű plaketteket 
ajándékozókat. Mert ezzel a gesztussal is az egészért érzett felelősség érzését 
tartják ébren, ennek a felelősségnek a jegyében cselekednek.
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az összEtartozás szaBadsága.  
utóirat a nEm lEhEt-Vitához

kötetünk végére érve, kötelességünknek érezzük, hogy röviden összefoglal-
juk és értékeljük Makkai harmincas évek végi, negyvenes évek eleji ideoló-
giai felfogását, amelynek fő iránya már Nem lehet című írásából is világosan 
kiolvasható.1 voltak, akik nem vették észre, a legtöbben nem akarták észre-
venni, azok pedig, akik tudtak olvasni a sorok mögött, többnyire érzelmileg 
reagáltak a dologra.

Makkai – mint ismeretes – a kisebbségi kérdés megoldhatatlanságát, a 
kisebbségi léthelyzet politikai és erkölcsi lehetetlenségét deklarálta – drasz-
tikus, sodró erejű szavakban. Mi itt most azt próbáljuk megérteni, mit jelen-
tett Makkai Sándor számára a tagadás mögött meghúzódó bizonyosság: „a 
nemzeti öntudat soha nem ismert újértelmű kivirágzása és megteljesedése”. 
a „hazug” liberalizmus világkorszakának diadalmas túlhaladása. a nem-
zet mint politikai impérium.

tudománnyal és fegyverrel című, 1939 február-márciusában írt köny-
vének Nemzetnevelés, politika, iskola című bevezető fejezetében Makkai 
ezeket írja: „a liberális humanizmus és individualizmus nevelési szelleme 
tiltakozott az ellen, hogy a nevelés ügyét döntően politikumnak lehessen 
minősíteni. (…) nem ismert tehát el – az általános humánumon és egyéni 
létérdeken felülálló – olyan parancsoló hatalmat, amely a maga egziszten-
ciális valóságából, egyetlen létérdekéből következőleg a nevelést a saját ön-
megvalósító tevékenységévé tehetné. röviden: nem ismerte el, hogy a neve-
lés az öncélú nemzeti egzisztencia kizárólagos ügye.” 2

öncélú nemzeti egzisztencia – íme a bűvszó, amelynek nevében bár-
mire rámondható: ez egzisztenciális, azaz nemzeti ügy, s mint ilyen, csakis 
a „létpolitika” tárgya lehet. „az ítélet fellebbezhetetlenül áll: vagy egységes 
nemzeti létérdek és értékelés s ez alapon egységes nemzetnevelői célkitűzés 
fogja áthatni a politikát, mely véget vet minden álparlamentarizmusnak, 
pártharcnak és pártérdeknek, egyszóval a politizálásnak, vagy az önálló ál-
lami és nemzeti élet látszatának kínos-keserves játéka közben mind lelkileg 
és szellemileg, mind fajilag, gazdaságilag és jogilag szolgasorba süllyedünk 
és megsemmisülünk.” 3

1 vö. Makkai Sándor: nem lehet, láthatár, 1937/2. Újraközölve in: Nem lehet. A ki-
sebbségi sors vitája, válogatta cseke Péter és Molnár Gusztáv, Héttorony könyv-
kiadó, Budapest, 1989, 106–111. 

2 Makkai Sándor: tudománnyal és fegyverrel, Budapest, 1939, 8–9.
3 I. m. 10.
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nincs mit szépíteni a dolgot: Makkai az olasz ifjúságnak „feledhetet-
len gesztussal puskát és könyvet mutató” Mussolinit tekintette példaképé-
nek,4 és „a katonai szellem és életrend uralomrajuttatásá”-tól, a „16. életévé-
től a 60. életévéig tartó hadkötelezettség”-től, a „polgári életforma helyébe a 
katonai életformát”5 állító eltökéltségtől várta a magyarság sorsának jobbra 
fordulását. a nyílt parancsuralmi rendszer, a diktatúra ugyan nem felel meg 
a „természetes meggyőződésében engedelmes és fegyelmezett magyar kato-
naember”-nek, a gyerekeket és ifjakat minden héten 5 napig az iskola, egy 
napig a Hitler-Jugend és csak egy napig a család gondjaira bízó, kizárólag 
„a vér, a faj összetartó erejére építő” hitlerizmust „sohase lehetne magyar-
rá tenni”6 – a cél mégis világos és félreérthetetlen: egy olyan „arányosított 
és irányított társadalom”, egy olyan „nemzeti társadalom” megteremtése, 
amely „szükség esetén a legmesszebbmenő szankciók alkalmazásá”-tól sem 
riad vissza, hogy akaratát minden egyes magyarral szemben érvényesítse.7 
ebben „a magyar nemzeti közösségben mint egzisztenciális valóságban 
benne van a világ és a humánum egésze”,8 ebben a felfogásban „a magyar 
történelem önmagában világtörténelem…, azaz, belőle kitekintve minden 
emberileg fontos történés gyökeréig lehet jutni.”9

Megdöbbentő és – tudom, hogy egy volt püspök és aktív teológiai pro-
fesszor esetében különösen súlyos a szó, mégis kimondom: – mélységesen 
keresztényietlen szavak.

keresztényietlen, akárcsak azok a – szinte hihetetlen – sorai, amelyek 
Erdély társadalma című 1941-es tanulmányában olvashatók. „romániát és 
benne erdélyt is – írja Makkai – hatalmas belső forradalom rázkódtatta 
meg: a vasgárda mozgalma és tevékenysége. ez a mozgalom, melyben a ro-
mán egyházak lelkészségének legjobbjai vettek részt zelea codreanu ifjú tá-
bora körül, a néphez tért vissza, a román néplélekhez, és pedig annak misz-
tikus, vallásos gyökeréhez, s abból táplálkozó nemzeti hivatástudatot akart 
ébreszteni és felerősíteni benne, azzal a céllal, hogy a román nép, erkölcsileg 
is megújulva, maga vegye kezébe sorsa intézését, s önmagára ismerve alakít-
sa ki sajátos, öncélú állami és nemzeti jövendőjét.”10

Pilder Mária, aki keresztyéni, „syn-zygos” (a terhet együtt hordo-
zó) szeretettel csüngött Makkain, és a Nem lehet körüli csetepaték idején 
még szenvedélyes hangú levélben állt ki mellette, egy rádió-előadására ref-
lektálva észlelte a bajt: „tévedhetetlenül biztosan érzem – írta Makkainak 

  4 I. m. 14.
  5 I. m. 16; 25; 37.
  6 I. m. 38; 44; 186.
  7 I. m. 78.
  8 I. m. 94.
  9 I. m. 135.
10 különlenyomat a Magyar történelmi társulat kiadásában megjelent Erdély című 

munkából. 12.
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1938. augusztus 24-én –, hogy mikor tiszta a hangod, mikor van isteni 
autorizációja a bizonyságtevésednek – s hűtlen lennék hozzád, a szolgatár-
samhoz és hűtlen az én Uramhoz, ha meg nem mondanám neked, ha nem 
tiszta a hangod.”11 Pilder Mária a Barth-féle radikalitást tekintette mércé-
nek, a radikálisan Isten mellett döntő, „se jobbra, se balra nem koncedáló” 
attitűdöt – mely a Bonnból Baselbe távozó mestert nyílt állásfoglalásra kész-
tette „a hitleri németországból kiinduló hazugság és vadállatiasság árada-
tá”-val szemben.

Barth 1938. március 4-i oxfordi előadásában például a 16. századi 
reformátorok szavaival válaszolt a „népiségen” alapuló német „birodalmi 
egyház” híveinek: „»kegyelem, és semmi más. a Szentírás, és semmi más. 
Dicsőség egyedül mennyben az Istennek.” Minél inkább tomboltak kí-
vülről az eretnekek és a pogányok: »az ember is, az ember is!«, és később, 
még félreérthetetlenebbül: »az ember, az ember, és semmi más!«, annál 
hatalmasabbul visszhangzott a némaságban ezrek és ezrek fülében: »Dicső-
ség egyedül mennyben az Istennek!«.”

Makkai álláspontja persze emberi nézőpontból is támadható. „Ha 
most már nem a mi nemzeti szempontunkból nézzük csupán a kérdést, 
hanem feltételezzük, hogy itt fordított a helyzet, akkor hogy áll a dolog a 
humánum szempontjából?” reményik kérdése megkerülhetetlen. „kitől, 
honnan, micsoda orvostól, miféle idegen professzor »lelkiismeretétől” vá-
rod és reméled te a mi számunkra a segítséget…” – szegezi Makkainak a 
kérdést ez a valóban „halálos beteg” ember. „egészséget adjanak nekem, ne 
kitüntetést!” – kiáltott fel, amikor 1940 őszén a budapesti kórházban meg-
tudta, hogy corvin-láncot kapott. Decemberben pedig, amikor jött, azaz 
hogy ment hazafelé, csucsa körül, ahol ady is látta azokat a vonatokat, már 
a bukovinai német „hazatelepülők” vonataival találkozott. elnyűtt ruhák és 
arcok – írja áprilynak 1940. december 2-án –. De a vagonokon, fehér krétá-
val: »Der Führer ruft, wir folgen!«”

„…az önmaga felett való rendelkezés – írja Makkai Nemzet és kisebb-
ség című, 1939-ben megjelent fontos tanulmányában – nemcsak néhány, 
hanem kivétel nékül minden nemzetet a maga teljességében megillet. ezt 
az igazságot tehát nemcsak másokra, hanem önmagunkra nézve is kötele-
zőnek kell vallanunk, s Széchenyivel szólva »hallgatnia kell bennünk a ma-
gyarnak, ha annak vágyai az igazságos emberrel jutnak ellentétbe«.” nem 
kétséges hogyan fogta fel Makkai ezt „az önmaga felett való rendelkezés”-t. 
a kisebbségnek mint „embertelen kategóriának az eltüntetésével”, „a fajkép 
elemeinek tömörítésé”-vel, ami „az emberi mivolt parancsa, s az emberi 
méltóság követelménye”.12

11 Makkai Sándor hagyatéka. tiszántúli református egyházkerület Sárospataki 
Gyűjtőlevéltára. 

12 Makkai Sándor: Nemzet és kisebbség [1939], in: Nem lehet. A kisebbségi sors vitája. 
236–237.
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Mit jelentett ez erdély viszonylatában? Ha 1940. augusztus 30-a 
előtt Makkai még nyugodtan mondhatta, hogy a nemzet előtt álló fel-
adatok gyakorlati megfogalmazása és részletezése nem lehet az ő fel-
adata, észak-erdély visszakerülése után a fenti – elvi – kérdésre immár 
konkrét választ kellett adnia. lássuk tehát, mit mond a puddingpróba.

A nemzetiség kérdése szabályozásának lelki feltételei című 1942. 
augusztus 3-i előadásában Makkai leszögezi, hogy örökre szakítani kell 
a kisebbségi kategória „fájdalmasan megtapasztalt, az emberi méltó-
ságot megalázó merényletével, a másod-, harmad-, és tiszedrangú em-
berré süllyesztés módszerével.” Mit ajánl e helyett Makkai 1942-ben az 
erdélyi románságnak? nemzetiségi státust – ami hagyományosan az 
adott államban érvényesülő döntő nemzeti egzisztencián belül megold-
ható problémát jelent. a nemzetiség ugyanis voltaképpen „felduzzadt 
szórvány, melyet eredeti nemzeti egzisztenciájának testéből nem kitép-
tek és leszakítottak, hanem amely saját kényszere vagy akarata folytán 
beleszivárgott és belevándorolt a nemzeti egzisztencia államszerveze-
tébe”. így aztán a nemzetiségek irányában tanúsított „igazságosság” és 
„nagylelkűség”, a „nemzetiségek emberként való megbecsülése” egye-
nesen következik a magyar nemzet „kárpát-medencei, Duna-völgyi, 
európai hivatásá”-ból, a „kárpát-medence népeinek összetartására 
képes… magyar államalkotó erő” erkölcsi felsőbbrendűségéből. ez a 
felsőbbrendűség jogosít fel bennünket arra, hogy „egyetlen nemzetiség 
külön, kollektív létérdekét” se ismerjük el „a mieinktől idegen világ- 
és testképpen”. Biztosítani kell azt, hogy „bármelyik nemzetiség tagja 
részt vehessen a magyar nemzettest életében is, és elérhesse a közszol-
gálatnak vagy a szellemi érvényesülésnek legmagasabb helyezéseit is”, de 
– természetesen – „nem kollektivitásának közjoga, hanem saját emberi 
értékei alapján”.

Makkai következetlensége nyilvánvaló – mondhatnánk. ő, aki 
mindenkinél inkább tisztában volt azzal, mit jelent „a nemzeti öntudat 
soha nem ismert újértelmű kivirágzása”, hirtelen visszamenekül a Szent 
István-i „nemzetiségpolitika” őselveihez, a különböző népeket és nem-
zetiségeket magába ölelő magyar létközösség fikciójához. Hiszen hiába 
minősíti ő és az egész magyar állam a milliós nagyságrendűvé felduz-
zadt román „szórvány”-t a magyar nemzeti egzisztenciába beilleszkedő 
vagy abba integrálható nemzetiségnek, ha egyszer az a román nemzeti 
egzisztencia eltéphetetlen részének tekinti magát.

nem hiszem, hogy Makkai ennyire naiv lett volna. a magyarság 
sorsközösségébe való beilleszkedés nemcsak minket kötelez – mondja 
ki Makkai a lényeget –, őket is döntés elé állítja. „nekünk a minőség 
hatalma mellett kell döntenünk, nekik pedig aközött, hogy a magyar-
ságba való önkéntes beolvadással valósítják-e meg a jobb emberségüket, 
vagy nem? Mert a magyarság ellenére ebben az országban ennek útját 
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nem kereshetik s ha emiatt lelkiismereti kétségbe esnek, nincs más hát-
ra, mint hogy elváljanak és eltávozzanak Magyarországról.”13

*

Itt, éppen itt, ezen a „mélyponton” mutatkozik meg Makkai tegnapi téve-
déseinek és tegnapi igazságainak rendkívüli aktualitása. Ma, amikor egy 
másfajta, nem „Szent István-i”, hanem nemzeti kommunista nemzetiség-
politika állít erdélyben százezreket hasonló képtelen döntés elé – vagy az 
önkéntes beolvadást választjátok, vagy, ha emiatt lelkiismereti kétségbe 
estek, távozzatok romániából! –, nagyon is szükségünk van arra, hogy az 
elmúlt negyven év romániai nemzetiségpolitikájának strukturális, lényegi 
tarthatatlanságát a hagyományos magyar nemzetiségpolitika tévedéseinek 
a fényében is megvizsgálhassuk. Mert csak így érthetjük meg igazán, hogy a 
nemzetiségi státus mint olyan – történelmi-politikai anakronizmus.

a „lelkileg elviselhetetlen és emberhez méltatlan” kisebbségi kategóri-
ával együtt. Mert amit Makkai a Nem lehetben és a Nemzet és kisebbségben a 
„levegőelvonó készülék”-nek és „levegőtlen börtön”-nek nevezett kisebbségi 
kategóriáról és kisebbségi léthelyzetről elmond, ahhoz ma sem tudhatunk 
sok újat hozzátenni.

De ha a nemzetiségi státus és a kisebbségi mivolt egyképpen elfogad-
hatatlan számunkra – mi marad mégis mint lehetőség? egy olyan európai 
helyzet világos, illúziómentes körvonalazása, amelyben nemzeti mivoltunk, 
a kárpát-medencei magyarság egészének nemzeti mivolta – revízió nélkül, 
a mindenható nemzetállam politikai imperiumának mítoszáról lemondva 
– szabadon megélhető, amelynek legfőbb jellemzője: az országhatárok fölött 
átnyúló nemzeti és európai összetartozás szabadsága.

ez a Nem lehet-vita és ez Makkai Sándor – tévedéseken, anakroniz-
muson is átvilágító – mai igazsága.

(1989. március)

13 Makkai Sándor: a nemzetiség kérdése szabályozásának lelki feltételei, láthatár, 
1942/10. 
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milyEn politiKai irányzatoK lEhEtségEsEK 
ma magyarországon?1

Az alábbi eszmefuttatás egy 1978 februárjában a kelet-európai antitota-
litarisztikus áttörés reményében elkezdett, majd az 1981 decemberét követő 
keserű némaság után 1985 júniusában, egy másfajta, immár nem történelmi, 
hanem szellemi remény (a limes) jegyében újrakezdett Napló2 része. a napló 
első kb. 150 oldala – mely az itt jelen lévő kende Péternek köszönhetően Eu-
rópai napló címmel 1979-ben nyomtatásban is megjelent a Magyar Füzetek 
3-as és 5-ös számában, Bíró Péter álnév alatt – gépiratos formában eljutott 
Bibó Istvánhoz, aki betegen, kórházban feküdve olvasta azt el. A kórházban 
az európai naplóról papírra vetett megjegyzéseire, (amelyek a Magyar Füze-
tek 12-es számában olvashatóak3) büszke vagyok, és büszke leszek, míg élek. 
Ennek a személyes vonatkozásnak a felidézésével annak a férfiúnak az em-
léke előtt óhajtok tisztelegni, akinek szellemi örökségét legnagyobb értékeink 
között tartjuk számon.

1987 októberében, a limes kör ígéretes tevékenységének véget vető ház-
kutatás, majd a Kriteriontól való eltávolításom után Magyarországra készü-
lődve, mondhatni pakolózás közben, Bukarestben jegyeztem le magamnak az 
alábbi sorokat. Kívülállóként ugyan, mégis közvetlenül kötődve mindahhoz, 
ami Magyarországon történik és történhet. Egy kicsit a jövőre sandítva írtam, 
amit írtam, de ha valamire netán ráhibáztam, azt elsősorban olvasmánya-
imnak köszönhetem. Ezért, a Naplóban picit visszafelé lapozva, felsorolom 
őket: Körösényi András: liberalizmus, konzervativizmus és szocializmus 
eszmetörténeti és politikai ütközőpontjai (társadalomkutatás, 1986/3–4.); 
Gombár Csaba: Jövőképek – képek az ország jövőjéről és lengyel lászló: Poli-
tikai magatartás és gazdasági viselkedés egy kis ország jövőképében. Gombár 
Csaba írásához (Medvetánc, 1985/4–1986/1. [1987]; Pozsgay Imre: „A helyzet 
reformpárti” (Új Forrás, 1986/9.). Még jó, hogy magammal hoztam a Napló 
eredeti füzetét, mert esetleg még azt hihetné valaki, hogy az utóbbi írás csu-
pán most, a szerző személyes jelenlétének hatására jutott eszembe.

*

1 elhangzott a Bibó István emlékbizottság által szervezett Nemzet és demokrácia 
című szegedi konferencián. 

2 vö. a limesről. részletek Molnár Gusztáv naplójából, Bukarest, 1985. június 
12-szeptember 20 (A limes-kör dokumentumai, 5–8.); valamint: naplójegyzetek, 
1986. október–1987. október (AK, II., 533–555.). 

3 vö. Bibó István az európai naplóról, in: AK, II., Függelék, 594–599. 
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eljött az ideje, hogy külön-elkötelezettségek nélkül vázoljuk a teljes magyar 
politikai spektrumot, minden irányzat valamennyi fontosabb árnyalatát. 
Hangsúlyozva ugyanakkor, hogy az átmenet, az áttörés az autoritarizmusból 
egy lehetséges demokratikus (demokratikusabb) világba két rendszer 
kollízióját,4 ütközését hozza elkerülhetetlenül magával.

Mivel a magyar társadalom politikai, ideológiai, pontosabban kvázi-
ideológiai megoszlásáról nem állnak rendelkezésre megbízható adatok (és 
nyilván nem a statisztikusok, a szociológusok és politológusok hanyagsá-
ga miatt, hanem azért, mert nincs lehetőség szabad társadalmi vélemény-
nyilvánításra), kénytelenek vagyunk a történelemre hagyatkozni, amelynek 
alapján különféle hipotéziseket állíthatunk fel az egyes irányzatok és tradí-
ciók történelmi relevanciaértékéről. Hipotézisem szerint négy olyan jelentős 
kulturális tradíciót kell számításba vennünk, amelynek mindegyike igényt 
tart vagy legalábbis tarthatna arra, hogy beleszólása legyen a magyarság 
jövőjének lehetséges alakulásába. ezek: a keresztény (I), a liberális (II), a 
szocialista (III) és a népi (Iv) tradíció. az egyes tradíciókon belül megkü-
lönböztetjük a kulturális ideológia (a), a politikai ideológia (B) és a politikai 
mozgalom (c) szintjeit, az egyes szinteken belül pedig a konzervatív, a de-
mokratikus és a radikális irányzatokat. tehát:

I. Keresztény tradíció. (A) a kereszténység ma is élő és hatékony, úgy is, 
mint (1) konzervatív (katolikus), úgy is, mint (2) demokratikus (protestáns, 
neoprotestáns) és úgy is mint (3) radikális (katolikus és protestáns bázis-
közösségek, egyéb, nem hivatalos teológiai irányzatok) kulturális ideológia. 
Hatékony lehet (B) mint (4) konzervatív és mint (5) radikális politikai ide-
ológia, végül pedig (C) mint (6) konzervatív politikai mozgalom. a hagyo-
mányos protestáns felekezeteknek és a neoprotestáns szektáknak nincse-
nek, soha nem is voltak külön politikai törekvéseik; a kálvinista tradícióból 
adódó ilyen lehetőségek egyrészt a liberális demokrata politikai ideológiák 
egyik forrásvidékét alkotják (lásd ott), másrészt a radikális keresztény kul-
turális–ideológiai irányzatok (A 3) egyik (protestáns) pólusának politikai-
ideológiai lecsapódásaiként (B 5) jöhetnek számításba, anélkül, hogy valaha 
is számottevő politikai mozgalmat teremthetnének. a konzervatív keresz-
tény (katolikus) politikai ideológia és politikai mozgalom súlyát azon túl, 
hogy az ország katolikus többségű, csak tovább emeli a tény, hogy a másik 
három nagy kulturális tradíció egyike sem alkalmas a konzervativizmus 
sajátos értékeinek képviseletére.

II. liberális tradíció. (A) Bár a liberalizmus konzervatív irányzata a 
reformkortól a Horthy-korszakig fontos szerepet játszott mint kulturális 
ideológia, és politikai ideológiaként, sőt politikai mozgalomként is szá-
mon tartható (lásd például a reformkori liberalizmus konzervatív hatalmi 

4 a kollízió fogalmáról lásd „…a kollízió olyan állapot, amelyen túl kell lépni” (Bár-
di nándor és Bellavics István: Beszélgetés Molnár Gusztávval). 1988. május, in: 
AK, II., 556–588. 
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ideológiává válását a 19. század második felében), élőnek csak (1) a liberá-
lis demokrata és (2) a radikális demokrata kulturális ideológiát tarthatjuk. 
előbbi az európai klasszikus polgári hagyományokat és a magyar nemze-
ti liberalizmus hagyományait továbbfolytatható örökségének tekinti, és a 
polgárosodás össztársadalmivá válására törekszik, ezen a ponton a népi 
tradíció demokratikus irányzatával találkozva. a radikális demokrata épp 
ellenkezőleg, a polgári hagyományok ambiguitását, sőt semmisségét hang-
súlyozza, de csak azért, hogy a személyes szabadságértékek feltétlenségét 
annál erőteljesebben juttathassa kifejezésre, a különféle radikális szocialis-
ta utópiákkal mutatva rokonságot.

(B) Politikai ideológiaként (3) a liberális demokrata irányzatnak el 
kell határolódnia mind a radikális utópiáktól, mind a doktrinér liberaliz-
mustól. előbbiektől azzal, hogy félreérthetetlenül leszögezi a demokratikus 
kormányzás alapelveit (parlament előtt felelős kormány, többpártrendszer, 
a magántulajdon- és magánvállalkozás védelme, a gazdasági élet legfőbb 
szabályozója a piac stb.), az utóbbitól azzal, hogy pragmatikusan viszonyul 
a társas tulajdonformákhoz, és számol az állami tulajdon túlsúlyának át-
meneti fennmaradásával. Sajátos arcélének kikristályosodását nagyban 
elősegítheti a magyar nemzeti liberalizmus hagyományának felvállalása és 
a konzervativizmusnak kiszolgáltatott liberalizmus rossz tapasztalatának 
tudatosítása, valamint a népi irányzat polgári, demokratikus szárnya ál-
tal vallott elgondolások felkarolása. ennek az ideológiának tehát bevallot-
tan eklektikusnak és pragmatikusnak kell lennie, hogy a ráépülő politikai 
mozgalom sikeresen szembesülhessen mind a tőle jobbra, mind a tőle balra 
elhelyezkedő mozgalmak kihívásával.

(4) a radikális demokrácia politikai ideológiája a liberális szocializ-
mus, az ún. polgári demokrácia politikai formáinak (parlamentáris képvi-
selet, többpártrendszer) és gazdasági-jogi alapjának (a magántulajdon és 
a piac szentsége) továbbfejlesztése (közvetlen demokrácia, társas tulajdon, 
a piac nem állami, hanem társadalmi ellenőrzése). az irányzat két legfon-
tosabb képviselője Jászi oszkár és Bibó István. koherens vagy legalább-
is koherenciára törekvő ideológia, mely a jelenlegi átmeneti korszakban 
kétségtelenül a legnagyobb vonzerőt gyakorolja. Szerepe rövid távon még 
tovább növekedhet, de csak addig, amíg a gyakorlati alkalmazás próbá-
ján el nem véreznek legszebb eszményei. válsághelyzetben ez az irányzat 
erőteljes politikai szerephez is juthat, de tényleges politikai mozgalommá 
már csak azért sem válhat, mert párttá alakulva legbensőbb céljaival kerül-
ne ellentétbe. ezzel magyarázható az adott struktúrán belüli viszonylagos 
megtűrtsége.

komoly politikai szerepe (C) egyedül (5) a liberális demokrata irány-
zatnak lehet, de ennek is csak akkor, ha valamilyen csoda folytán nemze-
ti karizmára sikerülne szert tennie. ellenkező esetben elkerülhetetlenül a 
marginizálódás lesz az osztályrésze.
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III. Szocialista tradíció. nehéz eldönteni, hogy (A) beszélhetünk-e kü-
lön konzervatív (kommunista), demokratikus (szocialista, szociáldemokra-
ta) és radikális szocialista (1) kulturális ideológiáról, hiszen gyökerük (szo-
cialista utópiák, Marx) és alapvető céljuk (a „kapitalizmus”, és az ún. polgári 
társadalom meghaladása) közös. ehhez a célhoz azonban politikailag na-
gyon is különbözőképpen viszonyulnak. ezért a szocialista tradíció irány-
zatai közt csak a politikai ideológiák és még inkább a politikai mozgalmak 
szintjén tudunk különbséget tenni.

(B 2) a kommunisták azért lettek szélsőségesekből, pontosabban szél-
sőségesekként konzervatívok, mert meg voltak és meg vannak győződve 
arról, hogy a „kapitalizmus” egyetlen országban is meghaladható, és ez a 
„történelmi” vívmány ennek az országnak a hódításai révén fokozatosan 
kiterjeszthető. Szélsőségesek, amennyiben a meghaladhatóságot konkrét 
politikai célként tűzték és – egyre kisebb lelkesedéssel, egyre szegényebb 
harmadik világbeli országokban – tűzik ki, konzervatívok, amennyiben a 
nyilvánvaló fikcióhoz (hogy ti. a meghódított országokban sikerült megha-
ladni a kapitalizmust) váltig ragaszkodnak.

tulajdonképpen, az őskonzervatív magot leszámítva, a kommunis-
tákon ma ugyanaz a sajátos ideológiai skizofrénia lett úrrá, mint amely a 
század elején a szociáldemokratákat jellemezte. kulturális és ideológiai 
céljaikat tekintve rendíthetetlenül vallják a meghaladhatóságot, gyakorla-
ti lépeseiket azonban már rég a meghaladás fikciójának ellenálló szűkebb 
és tágabb környezethez való alkalmazkodás kényszere diktálja. a – lénye-
ges – különbség az, hogy míg a szociáldemokraták (nagy szerencséjükre) 
ellenzékben, hatalmi pozíciók nélkül indultak el a pragmatizmus útján, 
mai örököseik a politikai teljhatalom egyre kellemetlenebbül nyomasztó 
terhével teszik ugyanazt. Ha a konzervatív (kommunista) és szociáldemok-
rata irányzatot a politikai ideológiák szintjén sem tudjuk még érdemben 
különválasztani, annál tisztábban különül el mindkettőtől a (3) radikális 
szocialista politikai ideológia, amely a radikális demokratizmus politikai 
ideológiájával (II B 4) mutat közeli rokonságot. valójában ez az irányzat 
próbálja meg egyedül a szocializmust mint eredendően kulturális tradíci-
ót a politikai ideológiai szintjén is artikulálni. a polgári világállapot meg-
haladásának következetesen képviselt igénye ez, de immár nem a polgári 
formák lerombolásával, hanem szerves továbbfejlesztésükkel, a polgári de-
mokrácia vívmányainak megőrzésével. az irányzat alapvető ambiguitása 
abban rejlik, hogy Winstanleytől5 Marxig minden kommunista ideológus 
egy, a társadalmi tényeket és eszméket, a társadalom empirikusan érzékel-
hető „felszínét” transzcendáló történelmi logika alapján áll, míg a polgári 
világ egész, sajátosan terjeszkedő dinamizmusa épp ellenkezőleg: egy kép-
letbe foglalhatatlan, kimeríthetetlen és végeredményben „történelmietlen”, 
5 Gerrard Winstenley-ről, az angliai diggerek vezetőjéről lásd M. G.: az utópikus 

radikalizmus zsákutcája, in: AK, II., 439–452.
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az emberi természettel, az emberi egyéniség természetével összhangban 
álló logica absconditára támaszkodik. következésképpen, ha a kommunista 
logika alapján elgondolt polgáriság6 helyett (amelynek az Aufhebungja el-
gondolható, sőt csak az Aufhebungja gondolható el) a tényleges polgári vi-
lág talajára helyezkedünk, ez a csodalogika érvényét veszti – a meghaladás 
utópikus víziójával együtt.

ezért tényleges politikai mozgalmakként (c) csak a pragmatikus szo-
cialista irányzatok tudtak kifejlődni. a kommunista és szociáldemokrata 
mozgalmat a radikális szocialista vonulattól épp a pragmatizmus külön-
bözteti meg. csak előbbi szélsőséges és konzervatív, utóbbi demokratikus 
módon pragmatikus. ahol a polgári világ megsemmisítését közvetlen po-
litikai célként kitűző (4) szélsőséges irány hatalomra jut, egy bizonyos idő 
után nyilvánvalóvá válik alapvető konzervativizmusa. képviselői persze a 
meghaladás messianisztikus (világtörténelmi) hite és e hit fedezete nélkül 
is eltökélten védik a „szocializmus” elért pozícióit, de helyzetük a „szocia-
lizmus”-tól idegen világpolitikai és a szocializmus logikáját pusztán külső-
legesen elviselő „otthoni” környezetben egyre vigasztalanabb, mert a vak 
is látja, hogy valójában a saját – illegitim, társadalom által nem ellenőrzött 
és nem jóváhagyott – hatalmukat védik. Szorultságukban újabb és újabb 
reformokkal kísérleteznek, ami azonban nem változtat konzervatív beál-
lítottságukon. azért elkerülhetetlenül konzervatív még a reform is, mert 
egy korszerűtlen és illegitim hatalmi kiváltságrendszert akar a társadalom-
mal elfogadtatni, azaz törvényesíteni. a szocializmus (5) demokratikusan 
pragmatikus irányzata viszont megelégszik azzal a részleges, de valóságos 
legitimitással, amit a „polgári” formák történelmietlen, eklektikus és kiis-
merhetetlen logikája kölcsönöz neki. Hogy Magyarországon mennyivel lesz 
kénytelen megelégedni, az attól függ, hogy a másik két lehetséges tömeg-
párt, a konzervatív (I C 6) és a liberális demokrata középpárt (II C 5) a bal-
oldalon mennyi betölthető teret hagy a számára.

Iv. A népi tradíció csak mint sajátos, egyszerre kulturális és politikai 
ideológia (A B) jöhet számításba. Mivel e hagyománykörnek konzerva-
tív irányzata sohasem volt (társadalmi bázisánál, valamint céljainál fogva 
nem is lehetett) és szélsőséges irányzata sem válhatott azzá, mert súlyosan 
diszkreditálódott, mielőtt egyáltalán hatalomra kerülhetett volna, csak (1) 
a demokratikus és (2) a radikális népiség kulturális szerepével és politikai 
kihatásaival foglalkozhatunk.

Utóbbi élesen szembenáll a polgári társadalommal és kultúrával 
azok közösségellenessége miatt. a hagyományos nemzeti értékek fennma-
radását ez az irányzat minden „idegen” befolyástól félti, akár közvetlenül 
hatalmi formában (kommunizmus), akár áttételesen, a piac közvetítésével 
(liberális demokrácia) érvényesüljenek is azok. Bár mind szélsőjobb-, mind 
6 lásd az egyneműség dialektikája című tanulmány 2., Marxizmus és totalitariz-

mus című fejezetét, in: AK, I., 313–342. 
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szélsőbaloldali elkötelezettsége nyilvánvaló csődhöz vezetett, és magán az 
irányzaton belül is kompromittálódott, hívei nem mondtak le a társadalom 
és kultúra közvetlen hatalmi befolyásolásának illúziójáról. Hogy ezt köze-
lebbről milyen formában képzelik el, az meglehetősen homályos. Minde-
nekelőtt azért, mert senki sem végezte el – a radikális népi gondolat alapján 
állva nem is igen végezhette el – a korábbi, egy döntő ponton: a liberaliz-
mushoz való viszony kérdésében tévesnek bizonyuló ideológiai alternatíva 
(Szabó Dezső, németh lászló, veres Péter stb.) kritikáját. ennek hiányában 
a társadalmi-politikai viszonyok közvetlen befolyásolására vonatkozó népi-
radikális elképzelések ötletszerűek és végiggondolatlanok maradnak. Per-
sze így is feltétlenül számolni kell velük.

lehetséges, hogy ezt az (ön)kritikát csak egy olyan kulturális (a po-
litikát nem esetlegesen, hanem elvileg transzcendáló) ideológia kidolgozá-
sával lehet majd elvégezni, amely egyszerre demokratikus (vagyis „polgá-
ri”, a szerves és tényleges polgárosodás alapján álló) és népi (vagyis a teljes 
spektrumhoz, valamennyi irányzathoz, valamennyi alakzathoz egyképpen 
és külön-külön egyikhez sem ragaszkodó). ebben az ideológiában egyesül 
a társadalmi-politikai-kulturális élet egészének elméleti igényű értelmezése 
és a nemzet (a teljes nemzet) sorsának intenzív átérzése. Ha a magyarság, az 
egész-magyarság sorsa nem volna alapjaiban tragikus, ez az ideológia lehet-
ne egyszerűen csak demokratikus. De így népinek, pontosabban nemzeti-
nek is kell lennie.

az egymással össze nem egyeztethető érték- és (hatalmi) érdekvilá-
gok, legitimitások kollíziója jellemző a mai magyarországi helyzetre. ebből 
a kollíziós társadalmi és szellemi világállapotból kell az országnak a nem-
zet és a demokrácia szintézisének jegyében álló konszenzus világába eljut-
nia. a fentebb vázolt virtuális Magyarország és a valóságos Magyarország 
most még elvileg összeegyeztethetetlenek, hiszen jól tudjuk, hogy ami ma 
valóságos, az nem természetes fejlődés eredménye. Minthogy azonban ez 
a kierőszakolt helyzet a magyarság lelkében, érzületvilágában nem tudott 
tabula rasát teremteni, és a nemzet nem veszítette el történelmi és kulturális 
identitását, még mindig maradt némi esélyünk arra, hogy lehetőségeinket 
valósággá változtassuk.

*

Mit tudhatnék a fentiekhez, alig több mint egyéves magyarországi tartózko-
dás után hozzátenni? Mindenekelőtt azt, hogy a fantasztikus, robbanásszerű 
átalakulás ellenére, a lényeget tekintve még mindig az egymással össze nem 
egyeztethető értékek és politikai érdekek ütközésének, kollíziójának állapo-
tában és nem a demokratikus konszenzus korszakában vagyunk. A nyilvá-
nosság teljes szabadsága és a többpártrendszer szükséges, de nem elégséges 
feltétele a tényleges, valóban működőképes demokráciának. Ehhez még az is 
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szükségeltetik, hogy a jelenlegi kollíziós helyzetet is magunk mögött hagyjuk, 
hogy megvalósítsuk azt, amit az olaszok alternanzának neveznek, amikor 
egy tényleges kormányváltás nem jelent egyben rendszerváltozást is. Ez ter-
mészetesen csak akkor lehetséges, ha a politikai nyilvánosság meghatározó 
részét uraló kormánypárt és ellenzék egyazon demokratikus értékrenden 
belül helyezkedik el.

hogy ez a lényegbe vágó feltétel teljesülhessen, az elkövetkező évek során 
Magyarországon legalább három egyformán kormányképes, demokratikus 
tömegpártnak kell kialakulnia: egy kereszténydemokrata típusú jobboldali és 
egy szocialista-szociáldemokrata típusú baloldali tömörülésnek, valamint a 
magyar történelmi fejlődés és érzésvilág sajátos vonásainak politikai artiku-
lálására hivatott nemzeti demokrata centrumnak. Az első ma még inkább 
csak amolyan elméleti betájolás eredménye, a másodikról nagy valószínű-
séggel állítható, hogy sokkal inkább az MSzMP reformszárnyából, mintsem 
az egymással marakodó szociáldemokrata pártkezdeményekből fog kinőni. 
A harmadik bázisa, a már ma is komoly erőt képviselő Magyar Demokrata 
Fórum lehet. Úgyhogy a népi tradíció politikai esélyeinek mérlegelését illető-
en korrigálnom kell az 1987-es, túlzottan szkeptikus állásfoglalásomat. ha 
a népi tradíciót továbbvivő értelmiségiek által alapított Magyar Demokra-
ta Fórum el fogja kerülni a radikális népiség csapdáját, és a liberalizmust, 
a szabadságpártiságot igazi nemzeti üggyé tudja tenni, ha elő tudja segíteni 
azt, hogy a nemzeti érzést minél többen az emberi felszabadultság érzése-
ként élhessék meg és ne a félelem, a bosszúvágy, az önpusztítás vagy a közöny 
ugródeszkájának tekintsék, történelmi szerepet tölthet be Magyarországon. 
Rendkívüli felelősség hárul azonban azokra is, akik a Kelet-Közép-Európá-
ban súlyosan kompromittálódott konzervatív és szocialista tradíció demok-
ratizálására vállalkoznak.

 
(Szeged, 1989. május 12.)
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Kis román EKlEKtiKa,  
aVagy partnErnEK tEKinthEtő-E  

Francisc păcurariu?

Borsi-kálmán Béla tanulmánya1 a Păcurariu-jelenségről gondolkodóba ej-
tett: vajon elégséges kritériuma-e az európaiságnak (és ebből következőleg a 
partnerségnek), hogy egy román értelmiségi önmagát demokratának, „ha-
ladó”-nak deklarálja? Hogy kijelenti: nem híve ugyan a fanatikus, elvakult 
nemzeti kizárólagosságnak, de a román nemzetállamiság valamennyi poli-
tikai, kulturális és mitológiai ismérvét szentnek és sérthetetlennek tekinti?

a kérdés szónoki. Mi, magyarok ugyanis soha, semmilyen körülmé-
nyek között nem ismerhetjük el a mai Románia mint nemzetállam2 legiti-
mitását. az a tény, hogy nem „követeljük vissza” a „magyar területek”-et 
a kárpát-medence egészére igényt tartó magyar állameszme nevében ro-
mániától, tulajdonképpen a mai román állam kérlelhetetlenebb ellenségeivé 
tesz bennünket, mintha azokat harciasan visszakövetelnénk. Mert akkor 
csak a felületen maradva, „mennyiségileg”, bizonyos „határig” vonnánk 
kétségbe illetékességét, így viszont magát az egész államot mindenestül „tel-
jes mértékben” megkérdőjelezzük.

a kiút egyszerű: egy olyan általános európai átrendeződés, amely itt 
is, ott is – az egész európához felzárkózó kelet-közép-európai térségben – 
transzcendálja a nemzetállamiságot, az államot a nemzettel és a nemzetet 
az állammal azonosító ideológiát és politikai gyakorlatot.

De haladhat-e együtt, ugyanazon az úton Magyarország és románia, 
a magyar és a román nemzet európa felé? történelmileg ugyanis – ezt vi-
lágosan kell látnunk – teljesen eltérő utakon haladtak. Magyarország kul-
turális, társadalmi és nem utolsósorban jogi értelemben a közép-európai 
térséggel szerves egységben haladt vagy stagnált éppen, míg románia mind 
az állami függetlenség elnyerési utáni évtizedekben, mind a két világháború 

1 Borsi-kálmán Béla: kihívás és eretnekség. Széljegyzetek, értelmezések és kiegé-
szítések Francisc Păcurariu románok és magyarok a történelem sodrában című 
esszékötetéhez. limes, 1989/1., 187–211. 

2 e kötet írásaiban a nemzetállam és a nemzeti állam gyakran szinonímaként szere-
pel. előbbi ugyanannak a politikai entitásnak nemzetközi jogi, utóbbi jogi és bel-
politikai dimenzióját emeli ki inkább. valójában – a deklaráltan multinacionális 
államokat kivéve, amelyek nemzetközi jogi értelemben szintén nemzetállamok –, 
minden nemzetállam egyben nemzeti állam is. Ma már a franciák és az amerika-
iak is egyre inkább kénytelenek meghúzni azt a határt, amelyen túllépve államuk 
elveszítené vagy legalábbis kockára tenné saját identitását. a nemzeti állam fo-
galmának bővebb kifejtését lásd: Molnár G.: Demokrácia és nemzeti hegemónia 
a száz év előtti Magyarországon, in: Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről. ko-
runk–komp-press kiadó, 2013, 258–266. (M. G. – 2014.) 
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közötti román „aranykorban” a nyugat, mindenekelőtt Franciaország 
nagyhatalmi „húzóerejének” köszönhette gyors előrehaladását. Úgy tűnt, 
hogy közép-európát mintegy átugorva közvetlenül is meg lehet célozni 
európát, a sok anakronizmust vagy éppen fenyegető újdonságot hordozó 
közép-európánál kiegyensúlyozottabb, egyértelműbb, biztonságosabb, 
„igazi” nyugat-európát. egészen biztos, hogy ez a politikai húzóerő meg-
változott formában ugyan, de változatlan intenzitással a második világhá-
ború után is megmarad, románia mára a szervetlen beépüléssel járó struk-
turális zavarokat nagyjából kiheverte volna, és ma körülbelül ott tarthatna, 
mint mondjuk Görögország.

De nem ez történt. a negyvenöt év óta tartó kommunista uralom, a 
civilizált, nyugat-barát román nacionalisták legnagyobb bánatára tönk-
retette mindazt, amit közel száz év alatt – legalább a felszínen – sikerült 
megteremteni. a mai borzalmas tabula rasa nyilván azért vált éppen ro-
mániában lehetségessé, mert bármit mondjon is Francisc Păcurariu róla, 
bármilyen „retrográd”-nak nevezze is3 – titu Maiorescunak igaza volt. ő 
már 1868-ban figyelmeztette kortársait, hogy a modern civilizáció elsietett 
formáinak utánzása e formák degradálódásához, lényegük meghamisításá-
hoz vezet. „látszólag, ha a különleges formák statisztikáját vesszük alapul, 
a románok szinte a nyugati civilizáció egészével rendelkeznek. van politi-
kánk és tudományunk, vannak újságjaink és akadémiáink, vannak iskolá-
ink és van irodalmunk, vannak múzeumaink, korzervatóriumaink, vannak 
színházaink, és van alkotmányunk is. De valójában ezek mind holt produk-
tumok, az alaptalan beképzeltség testetlen kísérletei, valótlan illúziók, úgy-
hogy a románok legfelsőbb osztályainak kultúrája érvénytelen és értéktelen, 
és a szakadék, amely az alsóbb néposztályoktól elválaszt bennünket, napról 
napra mélyebbé válik.”4

Bár a románok – különösen a két háború közötti időszakban – rend-
kívüli erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a „társadalmi betegség 
terjedésé”-t megakadályozzák, a választott gyógymód – a romanizmus – 
csak arra volt jó, hogy a meglévő intézményrendszer életképtelenségét még 
nyilvánvalóbbá tegye. rombolt tehát, de építeni már nem tudott. éppen ezért 
elég volt a politikai elitet megsemmisíteni vagy emigrációba kényszeríteni, a 
gazdaságot és a kultúrát államosítani, hogy kiderüljön: a „nemzet” a „pre-
romanizmus” szintjére zuhant vissza, nem állt ki az erőszakkal felszámolt 
értékek mellett, nem érezte azokat sajátjának, hanem – lucian Blaga kifejező 

3 Francisc Păcurariu: Românii şi maghiarii de-a lungul veacurilor (románok és ma-
gyarok a történelem sodrában), Bucureşti, 1988, 323.

4 titu Maiorescu: In contra direcţiei de astăzi în cultura română (a román kul-
túra mai irányvétele ellen). Idézi c. rădulescu-Motru: Cultura română şi 
politicianismul (a román kultúra és a színlelő politika), in: c.r-M: válogatott írá-
sok (a román kultúra és az érdekpolitika címen), válogatta és a bevezetőt írta Gáll 
ernő, ford. Balázs Sándor, Bukarest, 1988, 67.
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metaforájával élve – „haslábúként visszahúzódott kagylójába”.5 „kivonult a 
történelemből”, feledve és feladva annak ritmikáját és dialektikáját, mint oly 
sokszor tette a korábbi évszázadok során. a tragédia az, hogy ezúttal nem 
sok esélye marad arra, hogy „immanens lehetőségeit átmentse jobb, alkal-
masabb időkre”,6 hisz paranoiás diktátora most éppen azon van, hogy magát 
a kagylót, népe mitológiai helyét rombolja szét.

Mi a megoldás? nyilván európa. De hogyan?
1853-ban Ion c. Brătianu, a modern románia megteremtője, később 

miniszterelnök imigyen ajánlotta fel országát Franciországnak: „a román 
állam megalakulása az egyik legszebb vívmánya volna Franciaországnak, 
amelyet valaha is megvalósított területén kívül. a román állam hadserege 
Franciaország hadserege volna keleten, románia fekete-tengeri és dunai 
kikötői a francia kereskedelem közbeeső lerakatai, s faanyagban való bő-
ségük folytán ezek a kikötők ugyanakkor a francia flotta építőanyag-rak-
tárai lennének; e gazdag ország nyers termékei előnyösen ellátnák a francia 
gyárakat, s ezek viszont nagy felvevőpiacot találnának országunkban. vé-
gül Franciaország élvezné a gyarmatából származó minden előnyt, anélkül, 
hogy ebből kifolyólag kiadásai lennének. ez az összevetés nem túlzott. az 
anyaország hiányában régóta elfogadtuk, hogy Franciaország második ha-
zánk legyen; ez az ország kútfője lett erkölcsi és szellemi életünknek.”7

a mai európában ilyesmire még egyszer feltehetően nem lesz lehe-
tőség. Mindenekelőtt azért, mert Franciaország az egyesülő európa része, 
és – mint Mitterand elnök legutóbb rámutatott – kelet-közép-európában 
(németországgal ellentétben) nincsenek különérdekeltségei.8 Másodsorban 
azért nem, mert a Szovjetunió annyira feltehetően nem fog meggyengülni, 
hogy a nyugat politikai gyarmatokat hozhasson létre a tőszomszédságában, 
ami újból tálcán kínálhatná – románia vagy bárki más számára – a pusztán 
politikai, külsőleges európai integrálódás lehetőségét.

amit a nyugat valószínűleg nem is igen óhajtana, hiszen csak a baja 
gyűlne meg a „színlelő” demokráciákkal.

5 „Pre-românismul s-a retras gasteropodic în scoica sa” – írja Blaga a Spaţiul 
mioritic (Mioritikus tér) című könyvében (Bucureşti, 1936, 213.).

6 lucian Blaga: uo.
7 Ion c. Brătianu: Memoriu asupra românilor dat împăratului napoleon III (Bead-

vány III. napóleon császárhoz a románok ügyében). Idézi c. rădulescu-Motru: 
I.m. 64. 

8 Mitterand elnök a The Independentnek, az El Pais, a la Repubblicának, a 
Süddeutsche zeitungnak és a le Nouvel observateurnek nyilatkozva kifejtette, 
hogy tekintettel földrajzi helyzetére és történelmére, egyáltalán nem különös, 
hogy németország kitünteti figyelmével a kelet-európai országokat. „Franciaor-
szággal is ugyanez a helyzet – mondotta –, ha a Földközi-tenger térségét, észak-
afrikát vagy a közel-keletet nézzük.” vö. Magyar Nemzet, 1989. július 28.
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Marad tehát a valamikor volt közép-európa, az a „közép-európai tu-
dat”,9 amely a Fejtő Ferenc szerint feleslegesen szétdarabolt és balkanizált 
Monarchia egykori népei, a németek, magyarok, csehek, szlovákok, szerbek, 
szlovének, horvátok, románok számára talán még lehetővé teheti, hogy a 
történelmileg kialakult, szerves kapcsolódási pontok mentén egymás felé 
közeledve, saját hagyományaikat vállalva vállalják fel európát.

és akkor nagyon könnyen kiderülhet, hogy románia számára erdé-
lyen, a közép-európai civilizáció még szét nem rombolt hagyományain ke-
resztül vezet az igazi út európához. azon az erdélyen keresztül, amelyben 
meg kell őrizni a „kultúrák, a vallások és hagyományok sokféleségét”, „biz-
tosítani kell mindegyik nemzet jogát az autonóm politikai képviselethez és 
a kulturális autonómiához”, amelynek „a kulturális és vallási pluralizmus 
modelljévé kell válnia”.10

„Ha a történelem már elindult egy úton – mondja Fejtő –, sem bá-
nat, sem kései nosztalgia, sem az elkövetett tévedések felismerése nem tudja 
visszafordítani.”11 nem hisszük, hogy a történelem visszafordítható volna, 
de arról azért egyáltalán nem vagyunk meggyőződve, hogy igaz volna, amit 
Francisc Păcurariu állít: hogy csehország, erdély, a Bánság, a vajdaság és 
Horvátország népei „semmilyen sorsközösséget nem éreztek sem ausztriá-
val, sem Magyarországgal…, melyek birodalmi bürokráciáját csak e terüle-
tek kiszipolyozása érdekelte.”12

Borsi-kálmán Béla mesterien járja körül azokat a rugókat, amelyek 
Păcurariu elfogultságait mondhatni a kollektív tudatalatti mélységeiből 
vezérlik. De azt hiszem, a „lelkiek”-en kívül itt egyébről is szó van. Mert 
miközben erdély története szempontjából Păcurariu meghatározó jelentő-
ségűnek tekinti „az egész román nép – kárpátokon innen és túl – egység-
tudatának megszakítás nélküli érvényesülését”,13 magyar vonatkozásában 
gondosan különbséget tesz a „gőgös magyar arisztokrácia” és annak „ro-
mánia észak-nyugati tájait leigázó” magyar fasiszta utódai, a „gazdasági és 
kulturális gyarmatosítás” tegnapi és mai képviselői14 és a román nemzet-
tel mindig is szolidáris „tisztességes-becsületes” magyar munkás- és pa-
raszttömegek, valamint a román kommunista Párt és mindenekelőtt „a 

  9 vö. Fejtő Ferenc: a „rekviem” előtörténete. előadás a párizsi Magyar Intézetben. 
világosság, 1989/5., 366. 

10 vö. a budapesti magyar–román nyilatkozat. 1989. június 16. limes, 1989/1., 235–
242.

11 Fejtő Ferenc: I.m. 366. 
12 Francisc Păcurariu: I.m. 328.
13 I.m. 14–15.
14 I.m. 330. Jellemző, hogy Păcurariu a századelő európai kultúrcentrumaivá váló 

Bécs, Budapest, Prága, krakkó jelentős kultúraközvetítő szerepét kiemelő Hanák 
Pétert is ez utóbbiak közé sorolja.
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kommunista Ion vinţe közvetlen és hatékony támogatását élvező”, tetőtől 
talpig antirevizionista politikai erők között.15 

azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha megállapítom, hogy 
ez a Păcurariu egész ideológiájára jellemző marxizáló szociáldemagógia va-
lójában nem más, mint „haladó” frazeológiába öltöztetett nacionalizmus.

nem áll szándékomban a „nacionalista progresszió” vagy „színlelt eu-
rópaiság”, e kis román eklektika részletekbe menő bemutatása. (Bizonyára 
megteszik majd – ha eddig meg nem tették már – erdélyben élő baráta-
ink, és készséggel visszatérek én is a dologra, ha Păcurariu beváltja ígéretét, 
és munkája második kötetét is megírja, amelyben 1944 őszétől napjainkig 
óhajtja nyomon követni a román–magyar viszony alakulását.16) csupán a 
szerző egyetlen, a második kötet szellemiségét és feltehető végkonklúzióját 
előre vetítő tételével tennék kivételt.

a magyar és a román uralom „egyenes”, „becsületes”, „őszinte” szem-
besítéséről van szó.

„elemzéseink – írja könyve bevezetőjében Francisc Păcurariu – azt a 
magyar történészek17 által is megerősített alapvető igazságot támasztják alá, 
hogy az erdély fölötti magyar uralom minden mozzanatában mélységesen 
retrográd volt, végig a kisebbség többség fölötti uralmán, a nemzetek önren-
delkezési jogának megtagadásán, a legteljesebb cinizmussal meghirdetett 
diszkrimináción és felháborító méltánytalanságon alapult.”18 

Magától értetődik, hogy a „román állam demokratizmusa” viszont 
„össze sem hasonlítható az 1918-ig (erdélyben) katonai-rendőri erőszakkal 
fenntartott autokratikus, feudális rendszerekkel”. a Gyulafehérvári Ha-
tározat valóban nemes alapelvei ugyanis – Păcurariu szerint! – az etnikai 
eredetre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül „minden románnak” 
egyenlő jogokat ígérő „1923. március 29-én elfogadott alkotmány fontos 
előírásaiban öntöttek testet”.19 „a két világháború közötti romániai helyzet 
bármilyen objektív vizsgálata – állapítja meg a szerző – minden kétséget 
kizáróan nyilvánvalóvá teszi azt a tényt, hogy az együttélő nemzetiségek 
nem voltak kitéve semmiféle asszimilációs törekvésnek, nem érintették őket 

15 vö. I.m. 367; 369.
16 I.m. 19–20. Itt hívom fel a szerző figyelmét, hogy amennyiben romániában netán 

cenzúraproblémái adódnak, a limes szívesen áll rendelkezésére.
17 amikor itt Păcurariu „magyar történészek”-ről beszél, feltehetően dr. korom Mi-

hályra gondol, akinek mélyértelmű megállapításait a Horthy-rendszer „teljesség-
gel fasiszta” jellegéről több alkalommal is idézi (A fasizmus bukás Magyarorszá-
gon című, „az MSzMP Párttörténeti Intézetének égisze alatt” 1961-ben megjelent 
örökbecsű kiadványból). Megjegyzem, hogy Păcurariu a Magyarország története 
1976-ban megjelent vIII. kötetében is bőven talált idéznivalót, de csak azért, hogy 
aztán diadalmasan megállapíthassa: „ezt a rendszert kényszerítették rá a bécsi 
döntéssel erdély észak-keleti részére.”

18 I.m. 14.
19 I.m. 337–338.
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hátrányosan sem kényszerítő adminisztratív intézkedések, sem (a román 
többség számára biztosított) előjogok vagy előnyök.”20

Păcurariu kétségtelenül értelmesebb nacionalista, mint a hatalom 
jelenlegi birtokosai és az őket feltétel nélkül kiszolgáló rövidlátó naciona-
lista ideológusok. az ember már-már kísértésbe esik, hogy kellő empáti-
ával gondoljon azokra az elképzelhető küzdelmekre, amelyeket szerzőnk 
elvakultan soviniszta barátaival folytat, hogy az „európai máz” megőrzé-
sének vagy inkább felöltésének szükségességéről meggyőzze őket.

De a nacionalizmus már ilyen, kedves Francisc Păcurariu: nemcsak 
intoleráns, hanem legalább annyira – irracionális. nemcsak köz-, hanem – 
bármilyen sajnálatos is ez az ön és az önhöz hasonlók számára – önve-
szélyes is. 

Hogy is szól az utolérhetetlen bölcsességű román népi mondás? 
„Dorong is a lékben, lélek is az égben – egyszerre nem lehet.”21

(1989. augusztus)

20 I.m. 360.
21 a fordítás nem a sajátom. a román irodalom egyik legkiválóbb, romániá-

ban élő fordítójától származik. (v. andrás Jánosról van szó, aki kollegám volt a 
kriterionnál. a nichita Stănescu román költővel készült interjúkönyv magyar for-
dítását szerkesztettem éppen, amelyben egy helyt Stănescu idézi ezt az eredeti szö-
vegben, csak a „și cu … și cu” rövidített változatban előforduló mondást, amellyel 
a fordító – Bíró Béla – nem tudott mit kezdeni. természetesen azonnal megem-
lítettem a dolgot a szerkesztői szobában velem együtt ülő kollégáknak. andrás 
János másnapra hozta a megoldást. – M. G. – 2014.)
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az Első Erdélyi magyar  
szamizdat

nem könnyű ennyi év után sem közzétenni a háború utáni első erdélyi ma-
gyar szamizdatot.1 Súlyos igazságok váltakoznak itt indulatos túlzásokkal 
(Balogh edgár „bűnei” például oly apokaliptikus méretűek, hogy az olvasó 
már csak emiatt sem veheti szó szerint őket), szellemes telitalálatok – eset-
lenségekkel. ez is arra vall, hogy nem egyetlen szerző művéről van szó. ez 
volt 1945-ben az erdélyi magyar közérzület, a „nép” és a középosztály ha-
tárfelületén imbolygó-formálódó kurucos közvélemény. a lélek már-már 
mazochista radikalitása, melyben a szellem csodás könnyedségű, kivédhe-
tetlen nyilai is megvillannak néha.

a kiszolgáltatottság agresszív, végletes igazságtudata azonban tehe-
tetlenségében sajnos épp úgy csapdába került, mint a kipellengérezett cse-
lekvő magyarok politikája. Saját korlátait egyik sem látta – és talán még ma 
sem látja. Mi, akik úgy véljük, hogy az érzületi radikalizmus transzcendens 
magyarságára épp olyan szükségünk van, mint a politikai cselekvés esélye-
ivel élő józan észre, mérjünk végre egyforma mércével, lássuk végre valós, 
tragikus komplexitásában – a teljes magyarságot.

(1989. augusztus)

1 Szabadság a hó alatt. kolozsvár, 1946. limes, 1989/1., 163–182.
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limEs

A jelenlegi helyzetben kisebbségi vagy nemzetiségi politikai és kulturális stra-
tégiák felújítása helyett sokkal célravezetőbbnek tűnik az igazságigénynek az 
összmagyarságon, az összmagyar kultúrán és nemzeti lelkiismereten belüli és 
a világ előtti ébren tartása. tudomásul kell vennünk, hogy a saját erőnkből 
nem tudunk magunkon segíteni.

Ugyanez a logikus felismerés mondatja velünk azt is, hogy a kelet-, 
pontosabban a perem-európai régió vagy az anakronisztikus totalitarizmus 
foglya marad, vagy valamilyen formában „visszatér” Európához, amelyhez 
hagyományai, kultúrája, erkölcsi értékrendje révén szervesen hozzátartozik. 
Középút, úgy látszik, nincs.

A mi dolgunk az, hogy ébren tartsuk másságunk tudatát, hogy ragasz-
kodjunk európai és magyar mivoltunkhoz. Erdélyben, Bukarestben, Buda-
pesten, Pozsonyban, Ungváron és Újvidéken, Münchenben vagy Ameriká-
ban. ébren kell tartanunk metapolitikai együvétartozásunk tudatát, egyek 
kell hogy legyünk az erkölcsi felháborodásban, de a − sokszor kellemetlen 
– tények tiszteletében és az elmélet érzelemmentes törvényeihez való ragasz-
kodásban is.

Politikai program helyett tehát alkotói program, kisebbségi-nemzeti-
ségi társadalom- és kultúrmodell helyett nemzeti, kelet-európai helyett össz-
európai modell. Ezt választva kétségtelenül feladunk bizonyos „pozíciókat”, 
elhagyunk nem egy, a külső kényszert sajátunkká oldó lelki és ideológiai szte-
reotípiát, de csak azért, hogy „visszatérjünk” teljesebb értékű, igazabb mivol-
tunkhoz: önmagunkhoz.

ez a néhány mondat 1985. szeptember 20-án, Bukarestben hangzott 
el, a magyar értelmiségieket tömörítő limes-kör első találkozóján. (a teljes 
szöveg limes címmel megjelent a Medvetánc Jelentések a határon túli ma-
gyar kisebbségek helyzetéről című kiadványában.1)

Bár az előadás a történelmi remény hiányát konstatálta kelet-euró-
pában, és különösen a saját otthonában diaszpóra-helyzetbe kényszerített 
erdélyi magyarság vonatkozásában, nem zárta ki a remény újjáéledésének 
lehetőségét: „ Ha valamilyen történelmi véletlen folytán megérthetnénk a 
limes, a nyugatot kelettel elválasztó anakronisztikus limes számunkra és 
valamennyi perem-európai nép számára kedvező kimozdulását arról a 
holtpontról, amelybe a második világháború végével került, gondolom, nem 
tanakodnánk sokat azon, hogy mi a teendőnk.”2

négy év telt el azóta – és íme: elmozdulóban van a limes. róma határai 
kitágulnak − a Barbaricum visszaszorul. és ne csodálkozzék senki azon, 
1 vö. A limes-kör dokumentumai, 9–35. a fenti részlet a 32–33. oldalon olvasható. 
2 lásd uo. 35.
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hogy e történelmi horderejű „határmódosulás”-tól mi nemcsak a totalita-
rizmus valóságos meghaladását, nemcsak az anyaország felemelkedését 
reméljük, hanem a szomszédos országokban élő magyarság sorsának jobb-
rafordulását is.

„a mi kisebbségi sorsba jutott véreink − állította fel még 1937-ben 
Makkai Sándor a Nem lehet híres diagnózisát – idegen nacionalizmusok 
testében, legnemesebb életcéljuk szerint tétlenségre kárhoztatva, mellőzve, 
teljesen ártatlanul és méltatlanul lenézve, emberi méltóságukban szenved-
nek olyan kibeszélhetetlen sérelmet, amely a világtörténelem e legsötétebb 
korszakának valamikor rettenetes ítéletévé fog válni.”

Ma, amikor a román nemzeti kommunizmus magyar vonatkozásá-
ban is egyfajta Endlösungot akarva pontot tesz annak a nemzetiségi politiká-
nak a végére, amely már kezdeti, legpozitívabbnak tekinthető szakaszában 
is az integrálódás irányába tett hatalmas lépésnek, a társadalmi és nemzeti 
egyneműsítés hatékony eszközének bizonyult, nem véletlenül idézzük fel 
Makkai Sándor sorait. Semmi érdekünk nem fűződik ugyanis ahhoz, hogy 
ennek a nemzetiségi politikának a nyilvánvaló csődjét – és célzatát – látva, 
a kisebbségi státus, a kisebbségi mivolt szintén egyértelműen zsákutcának 
bizonyuló alternatívájához folyamodjunk, vagy annak felmelegítését sugall-
juk az erdélyi magyarságnak.

a „nemzetiségi” és a „kisebbségi” szóhasználat elhagyása nem pusz-
tán stiláris kérdés. tükre annak a csendes szemléleti forradalomnak, amely 
most zajlik bennünk, közel és távol élő magyarokban. túlságosan sokat 
szenvedtünk, túl sok igazságtalanságot voltunk kénytelenek elviselni ahhoz, 
hogy most az anakronisztikus nemzetállamokba való beilleszkedés régi és 
új technikáin törjük a fejünk. rajtunk már csak egy olyan, a nemzetállami 
struktúrákat és beidegződéseket meghaladó európai átrendeződés segíthet, 
amelyben nemzeti mivoltunk a kárpát-medencei magyarság egészének 
nemzeti mivolta szabadon megélhető, amelynek legfőbb jellemzője: az or-
szághatárok fölött átnyúló nemzeti és európai összetartozás szabadsága.

ennek a reményében indítjuk útjára a limes című folyóiratot, amely 
elsősorban a román politika által sarkából ugyan kifordított, de elpusztítani 
nem tudott erdélyi magyar szellemiség továbbélését és továbbéltetését kí-
vánja szolgálni, de nem feledkezik meg a felvidéki és a délvidéki magyarok 
súlyos problémáiról és a válaszút előtt álló egész közép-kelet-európai régió 
általános kérdéseiről sem.

(1989. október)
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a KEgyElEm útJai 

a szabadkőműves ligeti ernő lapjában, az 1935 és ’40 között, kéthe-
tente megjelenő Függtelen Újságban olvastam először a katolikus Paul 
claudeltől és Jaqcues Maritaintől a fantasztikus harmincas évek eleven-
jére tapintó cikket. ez a kitűnő kolozsvári szemle nem átallotta az em-
beriségre pusztulást és gyalázatot hozó 20. századi eretnekségek teljében 
csatasorba állítani a „mérték és érték” nevében a világ felett ítéletet mon-
dó, a világot szuverén módon megítélő szellemet. néhány héttel a szé-
gyenletes paktumot visszautasító – a hagyatékból most előkerült és a pá-
rizsi Commentaire 1989. őszi számában leközölt – rádiószózatot követően 
claudelnek már az itt lelki és nemcsak lelki szövetségesként megidézett 
lengyelországot kellett elsiratnia a Cantique de la Pologne-ban, melyet 
himnusz lengyelországhoz címmel közölt a Független Újság. „Isten akar-
ta így, hogy kelet és nyugat a szakadárság és az eretnekség között, ott 
ahol európa három darabra szakad –/legyen egy örökös áldozat, egy szív 
és lélek szerinti ország!”

a szintén kolozsvárott megjelenő Erdélyi Magyar Szó ugyanekkor 
„északi arisztokráciá”-ról cikkezett. „lengyelország egész történelmére – 
írta a román királyi diktatúra ügyintézőinek jóvoltából legálisan meg-
jelenő magyar kommunista lap – a feudalizmus nehezedik teljes nyo-
mással. olyan alacsony gazdasági és kulturális nívón maradt a környező 
államokhoz viszonyítottan, hogy háromszori, ma már négyszeri felosztá-
sa természetes történelmi folyamatnak számít.”

akárcsak a zsidó nép megsemmisítése – a pandaemonium logiká-
ja szerint. erről, a zsidógyűlölet metafizikájáról írta Jacques Maritain a 
vie Intellectuelle-ből átvett Független Újság-beli cikkében: „az Izraelt 
jellemző tipikus vonások szövevényében bőven vannak jó és rossz vo-
nások, amelyek lehetővé teszik, hogy egyszerre magasztaljuk Izraelt és 
becsméreljük.

Mi az a hivatás, amelyet Izrael a világ éjszakájában folytat? amíg az 
egyház feladata a világ természetfölötti és időtlen megváltása, addig Iz-
rael az időbeli történetben vállalta a világ felemelését. a világ mély ízüle-
teiben rejtőzve izgatja, kétségbe ejti, mozgatja, mint egy idegen test, mint 
a kovász; nem hagyja elszenderülni, elveti benne az elégtelenség csíráit, 
nyugtalanítja, s mindezt azért, mert az isteni tökélyt keresi a világban, és 
e tökélyhez képest a legtökéletesebb világi állapot is siralomvölgye. Izrael 
tehát Isten felé ösztökéli a történelmet.

Ha a világ gyűlöli a zsidóságot, annak az az oka, hogy tisztában van 
azzal: számára a zsidó mindig valami természetfölötti idegenséget jelent. 
Izraelnek az a hivatása, hogy gyűlölje a világ. ez a gyűlölet a dicsősége, 
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mint ahogy a keresztény dicsősége a hite. a keresztények azonban tudják, 
hogy a Messiás már legyőzte a világot.”

vajon ország- és népirtás kell-e ahhoz, hogy a szellem ítélni s hinni 
merjen? vagy „elég” ehhez csupán az ingyen kegyelem?

Mi más, mint épp ez utóbbi késztethette Maritaint arra, hogy 1939 
végén és 1940 első felében – úgy is, mint keresztény és úgy is mint fran-
cia – higgyen németországban? Hogy túlnézzen a szörnyűségeken, és a 
nácik által térdre kényszerített európa nevében ne bosszúért kiáltson? 
Hogy a németség nélkülözhetetlenségét hangsúlyozza?

vajon mi más adhat erőt a román államhatalom által sújtott tő-
kés lászlónak ahhoz, hogy legújabb, október 14-i temesvári üzenetében 
a legsúlyosabb szavakkal az erdélyi magyarság képviselőinek és vezetői-
nek behódolásáról, vétkes jóhiszeműségéről és vakságáról, az „írástudók 
árulásá”-ról szóljon? és számon kérje azoktól „akiknek az írás és szólás a 
kenyerük”, az íróktól és igehirdetőktől, „hogy megszólaljanak”?

vajon tényleg zsarnokság, terror, szégyen és gyalázat kell ah-
hoz, hogy a szellem, egyfajta kegyelmi állapotban, a részlegességeket 
transzcendálva, ítélni tudjon?

a kegyelem útjai, úgy látszik, csak a demokráciában kifürkészhe-
tetlenek.

(1989. október)
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naplóJEgyzEtEK.  
BudapEst, 1989. oKtóBEr 28–30.1

október 28.

kezdjem hát el – vagy inkább újra – a naplót. talán szimbolikus mozzanat-
nak tekinthető, hogy kende Péter épp ma hozta vissza Párizsból az Európai 
Napló eredeti gépiratát, néhány más kéziratommal együtt. Igazán meg volt 
hatódva, pendülve Péter, amikor átadta ezeket. Már korábban is éreztem, 
hogy kapcsolatunk – a kölcsönös szimpátián túl – fokozatosan elmélyül, 
barátivá válik, ami annál fontosabb, mert hogy ilyen szempontból nagyon 
elkeserítő a helyzet.

Most nem is tudok igazán beszámolni arról, hogy mi volt kendével, 
pedig hát kellene, mert rendkívül érdekes volt a beszélgetés, amit kulinnal 
és kulinnál, a főszerkesztői szobában folytattunk, mert lassacskán bejött 
kukorelly Bandi, bejött kis Pintér Imre, látszott, hogy felforrósodik a han-
gulat, igazi jó beszélgetés volt, és hát sok mindent érintettünk. talán majd 
később visszatérek erre.

Balázs, nagy Balázs járt ma este nálunk, és nagyon felzaklatott a 
látogatása. Mindig is éreztem, ösztönösen, de most teljesen világossá vált 
számomra, hogy a politika milyen mélységes, milyen fantasztikus dimen-
ziója az emberi létnek. a politika: ösztön, az ember személyiségét, irracio-
nális lényét, őslény-mivoltát mozgósítja. az ember tényleg „politikai állat”, 
a politika démonikus létszféra, amely ugyanakkor valahogy a legprecízebb 
tudatossággal, a legkeményebb etikai imperatívuszokkal kapcsolódik össze 
vagy konfrontálódik.

Személyiségünk egésze vesz részt, nyilvánul meg a politikai választá-
sokban. elépesztő túlzások, igazságtalanságok…, nem is tudom, szinte hogy 
nem marad hely a racionális érvelésre. Még mielőtt bármi is igazán mint 
diskurzus fölmerülne, még azelőtt, a mélyben, mint valami eleve elrendelés, 
már ott a döntés, már ott a választás, már ott van az az akarataffirmáció, 
a Gramsci-féle affermazione volontaria, amely tulajdonképpen Machiavelli 
kategóriája. ez tör, zúdul elő az emberből. olyasmi, amit nem tud kontrol-
lálni, illetve csak nagy vonalakban próbál meg valahogy egyengetni…

tehát megszállottság. Megszállottság? Igen, azt lehet mondani. Még-
is, milyen érdekes, hogy miközben tudom, hogy ezen valahogy át kell esni, 
mármint a politikai megszállottság fázisán, azt is tudom, pontosabban 
érzem, hogy ha ez lassan civilizálódik, finomodik, kulturális mederbe, 

1 elhangzott a nagy Balázs emlékkonferencián, 2010. január 9. vö. http://users.atw.
hu/nagybalazs52/a_konferencia_eloadasai.html 
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kulturált mederbe terelődik, vagy egyszerűen megszűnik, kikopik az em-
berből, akkor elvész valami, akkor megsemmisül valami…

Persze rengeteg nyomorúság jár ezzel, rengeteg képtelenség, bosszú-
ság, kétségbeesés. Mert például Balázs MDF-ellenessége egyszerűen feno-
menális, akárcsak az az elementáris mód, ahogyan szurkol az SzDSz-nek. 
különös… végig próbáltam rávenni arra, hogy [lássa egy kicsit kívülről is 
önmagát, de nem sikerült]… a kommunistákat agyagba kell döngölni, le 
kell őket írni… az MDF eladta magát, kompromisszumokat kötött, a múlt 
év októberében, a múlt év novemberében megtagadta a demokratikus ellen-
zéket, most pedig aljas módon támadja az SzDSz-t, az egész sajtó tele van 
az MDF-fel, és így tovább, és így tovább…

Döbbenetes, hogy ő mindezt így látja, így éli meg, ugyanazt, ami hát 
azért napnál világosabb, hogy másként van, vagy legalábbis amit én másként 
látok, amit egy csomó ember másként lát… ez a politika kiismerhetetlensé-
ge, irracionalitása. Sok mindent lehet benne kívülről és felülről manipulál-
ni, de alapjában véve ez tényleg a leviatán, egy mitikus, őslényszerű valami, 
ami belőlünk táplálkozik, magához vonz, magába szippant bennünket.

Ugyanakkor biztos vagyok benne, Balázs az SzDSz-ben sem fogja 
otthon érezni magát. valahogy nincs nyugta, [nem hagyja] ez a különös, 
izzó nyugtalanság… közben sokat bántom, Istenem, de hát ő is bánt, amit 
ő persze nem is vesz észre, sokszor a reagálásaiból látszik, hogy egyszerűen 
nem érti, mi is történik velünk. én sem értem… nem értjük egymást… 
teljesen más[ként közelítjük meg a dolgokat]… Pedig hát bihariak, reformá-
tusok, „parasztivadékok” vagyunk, és ennyire nem értjük egymást…

Micsoda viaskodás, Istenem. nem tudom…, nem tudom… Majd hol-
nap megpróbálok a kendével folytatott beszélgetésre bővebben is kitérni.

október 29.

reggeli rádióhír. Papp lászló [váradi református püspök] nyilatkozott va-
lami pécsi lap munkatársainak, hogy ő elutasítja a magyarkodást, mert az 
nem vezet semmire. a románkodás nyilván sokkal célravezetőbb. erről 
ennyit. elolvastam tőkésnek a Magyar Nemzetben megjelent beszámoló-
ját. Még nem tudtam eldönteni, hogy ezt a szöveget felhasználjuk-e majd a 
limesbe tervezett tőkés-összeállításban. elképzelhető. Bár én sokkal job-
ban szeretném, ha [Bárdi] nándi sikerrel járna, és az üzenetem eljutna tő-
kés lászlóhoz, hogy egy összegző írást küldjön. ez volna a legfontosabb, ha 
egy ilyenre vállalkozna. De ez az írása is döbbenetes, úgy, ahogy van.

tehát kende. a szerkesztőségben hívott fel. Délután szeretett volna 
velem találkozni – az SzDSz-kongresszus előtt –, de én azt javasoltam, 
hogy jöjjön be a szerkesztőségbe, legalább kulinnal is összehozom, és együtt 
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ebédelünk. ez meg is történt. rendkívül tanulságos volt a beszélgetés. Péter 
elemében van, jól érzi magát. kérdeztem, mitől olyan jókedvű. elmondta, 
hogy nagy elégtételt érez, mert hát ugyebár, tettünk valamit azért, egy ke-
veset, hogy a dolgok megváltozzanak Magyarországon, és amikor az ember 
látja mindezt a változást, persze, hogy örvend, bár, tette hozzá, nem pont 
úgy alakultak a dolgok, ahogy elképzeltük…

Itt feltehetően arra gondolt, hogy a papírforma szerint az ún. de-
mokratikus ellenzék kellett volna hogy legyen a legfőbb, a legerőteljesebb 
ellenzéki tömörülés, és nyilván a Magyar Demokrata Fórum, egyáltalán a 
népiek, pontosabban a nemzeti centrum megjelenésére és ilyen arányú tér-
nyerésére nem számított sem ő, sem más.

egészen biztos, hogy ezt a térnyerést másoknak is tudomásul kellett 
venniük, például kis Jánosnak és az egész SzDSz-vezérkarnak. elképzel-
hető, hogy doktrinér radikális programjukat most pont azért hirdetik meg, 
mert úgy vélik, hogy így visszanyerhetik azt a pozíciójukat, amelyet épp el-
veszni látnak, és továbbra is meghatározó tényezői lehetnek az események-
nek és ezzel az egész politikai átmenetnek.

ez feltehetően komoly csalódáshoz fog vezetni, mert az ő ún. radi-
kális rendszerváltásuk – a tiszta polgári, nyugati struktúrák kialakítása – 
egyszerűen képtelenség. ehhez nincsenek meg a megfelelő, nem is annyira 
gazdasági, mint inkább gazdagsági feltételek [nem adottak az azt lehetővé 
tevő], tulajdonviszonyok. Itt reális esélynek sokkal inkább az tekinthető, 
hogy a liberalizmusnak a kifejezetten kapitalisztikus gazdasági elemektől 
függetlenül is működő elvei, és nemcsak hogy elvei, hanem a liberalizmus 
egész társadalmi módszertana érvényesülni kezd mint a szabadságok sajá-
tos rendszere, és ehhez csak részben tud társulni egy tisztább, magántulaj-
donon alapuló gazdasági bázis.

kendére visszatérve, amikor bevittem kulinhoz, azt kérdezte tőle, 
hogy létezik, hogy a magyar belügyminiszter engedelmeskedik a magyar 
kormányfőnek, ez egyszerűen elképesztő, ezt nem lehet megérteni. kulin 
azt válaszolta, hogy a magyarázat egyszerű, hiszen Horváth Pozsgay híve, 
és gyakorlatilag azt csinálja, amire Pozsgay kéri, az ő embere. ez is egyik 
magyarázata annak, hogy a kormány úgy tud működni, ahogy tud, gya-
korlatilag politikai bázis nélkül, és inkább az ellenzék, mint a formálisan 
mögötte álló párt elvárásainak megfelelően.

az MDF – mondta kulin – éppen ebből kiindulva gondolja azt, hogy 
a koalíció, amire majd a választások után feltehetően sor kerül, nem is any-
nyira magával az MSzP-vel mint szervezettel lesz, hanem ezekkel az embe-
rekkel, akik mindent elkövettek azért, hogy a saját pártjukat, az állampártot 
szétverjék, és ennyiben tényleg rendkívüli szolgálatokat tettek az egész or-
szágnak. konkrétan Pozsgayról, németh Miklósról, Horn Gyuláról volt itt 
szó, és Horváthról már kevésbé, mondta kulin, mert hát a belügyminisztert 
még akkor sem szeretik, ha demokrata vagy pozitív szerepet játszik.
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ezt kende lényegében elfogadta, tudomásul vette. később, az ebéd-
nél, kifejezetten kértem arra, hogy nem tudná-e a befolyását latba vetni 
annak érdekében, hogy az SzDSz egy kicsit mérsékelje a politikáját, és ne 
zárkózzon be eleve egy teljes, merev ellenzékiségbe az MSzP-vel szemben. 
nem kellene feltétlenül azt mondania, hogy együtt akar működni, csak 
nem kellene ezt teljesen kizárnia. erre Péter azt mondta, hogy nem olyan 
rég volt egy ilyen értelmű beszélgetése kis Jánossal, aki akkor – tehát pár 
nappal az SzDSz-kongresszus előtt – azt mondta, hogy ő tulajdonképpen 
kész volna egy hármas koalíció elfogadására, ami igazi nagykoalíció volna 
az MDF, az SzDSz és az MSzP között, mert itt a többiek csak melléksze-
replők lehetnének.

érdekes, hogy ez a nagykoalíciós ötlet az SzDSz hétvégi kongresszu-
sán fel sem merült. nem arra gondolok, hogy kende nem mondott igazat. 
Inkább azt hiszem, hogy ez csupán egy futó gondolat volt kis János részéről, 
amivel eljátszadozott, de nem több. egy másik feltételezés az lehet, hogy ő 
ezt még a kongresszus előtt, a küldöttgyűlésen, megpróbálta képviselni, de 
teljesen kisebbségben maradt. Mindenestre tény, hogy nyilvánosan nem állt 
elő vele.

október 30.

különös, hogy kendével és nagy Balázzsal ugyanazon a napon találkoz-
tam. Mennyire eltérően hatott rám a két ember! Itt van például Balázs el-
képesztő Pozsgay-ellenessége. nem tudom már, kiről beszéltünk, Szűrösről 
vagy valami kisebb kaliberű figuráról, amire megjegyezte, hogy Pozsgaynál 
még az is jobb volna. és amikor az MDF köztársasági elnökjelöltjéről volt 
szó, és jeleztem, hogy itt a vezetésen belül is voltak viták, mert csoóri és 
kulin egyáltalán nem rajongott és nem rajong azért, hogy az MDF külön 
elnökjelöltet állított, pontosabban amikor ő megjegyezte, hogy Bíró zoltán 
ezért mondott le – ami persze naivitás, mert nem ezért mondott le, a hata-
lomváltás már korábban megtörtént –, én egy kicsit provokálni is szerettem 
volna, és megjegyeztem, hogy „no de hát miért ne lehetne Pozsgay az elnök, 
nem fogod fel, hogy ennek mi a logikája, hogy ez mennyire fontos volna? ez 
egy tisztességes ember, és szerintem igenis ő kellene hogy legyen az elnök.”

rámnézett, hatalmas szemekkel, hogy ez igaz? Mintha Pozsgay maga 
volna az antikrisztus, és az aljasság netovábbja volna Pozsgayhoz így viszo-
nyulni… valami irtózatos dolog ez, irtózatos… és amikor nem hagytam 
neki békét, hogy mondjon már valamit, akkor valami olyasmit mondott, 
hogy majd ő lesz az MDF ellenzéke, és a másiknak az ellenzéke, és a har-
madiknak… és még hozzátette azt is, hogy ő tulajdonképpen tudja és látja 
önmagáról, hogy bárki kerülne is hatalomra, például az SzDSz, ő annak is 
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az ellenzéke lenne. ez a fajta görcsös ellenzékiség valami egészen mélyről 
jövő magyar sajátosság. Sokat kell még Balázst beszéltetnem, hogy ezt job-
ban megértsem.

különös, hogy ez mennyire idegen tőlem. az én egész eddigi mun-
kám, tevékenységem valahogy más síkon zajlik, zajlott, nem tudom… az 
írásaimban objektiválódó antikommunizmust, a kommunizmussal szem-
beni intranzigenciát én össze tudom egyeztetni egy olyan toleranciával és a 
dolgok olyan belátásával, ami az általános európai összefüggésrendszerben, 
egyfajta globális szemléletmódban [nyer értelmet]. nem lehet csak szemtől 
szembe, frontálisan ítélkezni, ez engem nem tud kielégíteni, engem a dolgok 
színe és visszája egyformán érdekel.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a Balázs hiperradikalizmusa, nagyon 
mélyről jövő túlzásai és az SzDSz túlfűtött radikalizmusa között lényegi 
különbségek vannak. a kettő nem egy és ugyanaz. De hogy a különbség 
miben is áll, azt én nem tudom megmondani, nem tudom eldönteni. Majd 
dönt erről maga a sors, a helyzet, a tényleges események egymásutánja. ezt 
a különbséget csak akkor fogjuk megérteni, ha majd kiderül, hogy Balázs 
hogyan fog reagálni, és mi lesz a véleménye a későbbiekben az SzDSz-ről.
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a magyar monstrum

amikor még június elején, Párizsban kezembe került a la Nouvelle 
Alternative legfrissebb száma, nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget 
a dolognak. és akkor mi van – morogtam magamban –, ha varró István, a 
„szabadságjogok kelet-európai érvényesüléséért” mindig lelkesen kiálló lap 
„magyar munkatársa”, ez a „kiváló, Budapesten tevékenykedő újságíró” – 
egyébként a kopfból még azt is megtudjuk róla, hogy „nem híve a kapitaliz-
musnak”, és hogy „cikkét jobbnak látta álnévvel jegyezni” – azt mondja a 
mit sem sejtő franciáknak: „a Magyar Demokrata Fórum főként azoknak 
a népi irányzathoz tartozó íróknak és más értelmiségieknek a gyülekező-
helye, akikben túlteng a nemzeti érzés és a nacionalizmus.” – teng löveti a 
pekingi utcát – csapom a hónom alá a Bobigny metróállomáson a reggeli 
sajtót –, kit érdekel most a Nouvelle Alternative? különben is – mondja var-
ró – „magát a mozgalmat azért túlzás volna antiszemitizmussal vádolni”.

Meg is feledkeztem az egészről egészen addig, amíg – merő véletlen-
ségből – rá nem bukkantam a le Monde Diplomatique októberi számában 
Paul Gradvohl Magyarországról szóló cikkére. Még szerencse, hogy ez már 
rég nem a le Monde egykor híres havi világpolitikai melléklete, hanem 
egy „önálló”, az olvashatatlanságig tiermondista, amerika- és nyugat-el-
lenes, arabológiai szemle! Paul Gradvohl „oktató, a párizsi Cahiers d’études 
hongroises szerkesztőbizottságának tagja” ugyanis nem kevesebbet állít 
e nagy múltú lap hasábjain, mint hogy Magyarországot a nacionalizmus 
rossz szelleme fenyegeti.

az „agresszíven nacionalista” MDF, mely ráadásul kompromisszum-
készségéről biztosította a kommunistákat, „rémületbe ejtette ellenzéki part-
nereit”. az igazi választóvonal – vonja le Gradvohl a következtetést – nem 
az ellenzék és a hatalom között húzódik. van egy mélyebb, lényegibb meg-
osztottság is: „egyik oldalon állnak azok, akik előszeretettel élnek a cigány 
és zsidó kisebbség, valamint a szomszédos államok, mindenekelőtt romá-
nia ellen irányuló nacionalista demagógiával, a másikon pedig azok, akik 
szakítani akarnak a múlt minden démonával – beleértve a horthyzmus, az 
1919-től hatalmon lévő horthysta diktatúra szellemét is.”

Úgy tűnik, a baloldali radikalizmus harcos antisztálinista, majd még 
harcosabban antikommunista utóvédharcosait váratlanul érte a kommu-
nista rendszerek látványos szétesése. Még kínosabban érintette őket, hogy a 
bukott eszmék helyét láthatóan nem az ugyan mítosztalanított és racionali-
zált, de változatlanul univerzalista doktrínák készülnek elfoglalni, hanem a 
nemzeti pszichében mélyen gyökerező szabadságértékek.

a baloldali vagy posztbaloldali radikálisoknak úgy tűnik, szüksé-
gük van most „a nagyon is valóságos nacionalista veszély” mítoszára. így 
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legalább fenyegető elszigetelődésüket és eljelentéktelenedésüket valahogy 
meg tudják magyarázni.

De ez az ő problémájuk.
a mienk az, hogy az elnyomott kelet-európai nemzeteket mozgásba 

lendítő és mozgásban – életben! – tartó nemzeti szabadságértékek lehetőleg 
ne mondjanak ellent a demokrácia értékeinek. Mert az előbbiek, mint tud-
juk, épp úgy lehetnek demokratikusak, mint antidemokratikusak.

az igazi választóvonal éppen ezért – az egész, épp e választóvonal 
mentén újrarajzolódó kelet-európában – a fundamentalizmus és a nemzeti 
demokrácia, a nemzeti karám és a nemzeti polgárosodás között húzódik.

Harmadik út, a jelek szerint – nincs.
nem tudjuk még, mi lesz, de egy biztos: ami lesz, annak a kelet-euró-

pai nemzetek alapvető szabadságértékeivel összhangban kell lennie, nem-
zeti értelemben. ez sajnos azt (is) jelenti, hogy lesznek olyan országok, ahol 
a kívülről erőszakolt, idegen totalitarizmus után nem a nemzeti értékeket 
megőrző demokrácia, hanem az ezeket kisajátító totalitarizmus fog követ-
kezni a sorban.

a kommunista univerzalizmust felváltó racionális univerzalizmus 
magyar hívei nincsenek könnyű helyzetben. őket már tényleg csak az 
menthetné meg, ha jönne egy echte népi Wille zur Macht, ha a nacionaliz-
mus „autentikusan magyar” monstruma kíméletlenül felfalná őket.

a baj csak az, hogy a Magyar Monstrum óvatlanságában kóstolt már 
„igazi bogáncsot” és „fovvó”-nak találta. és miközben a tüskéket szedegette 
ki a szájából, jól megjegyezte Milne örök mondatát: „a tigrisek nem szere-
tik a bogáncsot.”

(1989. november)
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az EltéVEdt minotaurusz

a világpolitika alakításában még hanyatlásukban is meghatározó szerepet 
játszó hatalmak a jelek szerint egyetlen feltételt szabtak a Jerevántól Berlinig, 
koszovótól vilniusig az egész kelet- és közép-európai térség arculatát meg-
változtató nemzeti szabadságmozgalmak számára. ez a feltétel: a jelenlegi 
határok nemzetközi jogi értelemben vett sérthetetlenségének tiszteletben 
tartása. a határok átjárhatósága, a – mindenfajta – határzárak lebontása, 
autonómia, önrendelkezés – minden lehetségesnek látszik. csak a győzte-
sek békéje megmaradjon.

a kompromisszum elfogadhatónak látszik. Senkinek sem érdeke a 
Szovjetunió széthullása, és a szétrepedt tojásból kikelő teljesen kiszámítha-
tatlan nagyorosz nemzeti állam. Mint ahogy az sem, hogy németország a 
két német állam jelenlegi területén túlnövő vierte Reich-há váljon. Ha kohl 
kancellár most meghirdetett tízpontos tervezetének – és Jacques Maritain e 
hasábokon néhány héttel ezelőtt újraközölt 1940-es javaslatának1 – megfele-
lően az egységesülő európában létrejön a német konföderáció, akkor auszt-
ria, Svájc, sőt az egykori „keleti területek” is szerves egységet alkothatnak 
majd ezzel a valóban szövetségi németországgal anélkül, hogy önálló álla-
miságuk, területi szuverenitásuk jogi értelemben a legcsekélyebb mértékben 
is csorbát szenvedne.

csak az államszövetségi elv érvényesítése jelenthet megoldást a bi-
rodalmi kényszerzubbonyban vergődő Szovjetunió nyugati és déli perem-
vidéke és – nem utolsósorban – az 1918 óta nemzeti értelemben kiúttalan 
helyzetben lévő Magyarország számára is. a magyar nemzeti egzisztencia – 
mondotta 1938–89 fordulóján Makkai Sándor – megcsonkított állapotában 
„sem a megmaradt nemzeti szuverenitás keretében, sem elszakított tömbje-
iben soha és semmi körülmények közt nem lehet életképes és egészséges.”

akkoriban a dolgok meglehetősen kilátástalan logikája őt – a magyar 
közvélemény többségével együtt – arra a következtetésre vezette, hogy az 
egyik nemzetállammal szemben a másik nemzetállam lesz a megoldás. tra-
gikus kényszerpálya volt. Most végre általános emberi és nemzeti reménye-
ink – ebben a században először – összhangban állnak. Ma a nemzetállami 
mitológiákat, a folyamatos – hol látható, hol láthatatlan – genocídium ve-
szélyét magában hordó nemzetállami struktúrákat lebontó, azokat megha-
ladó európai egységfolyamat szerves részeként tudjuk csak érdemben meg-
határozni mind társadalmi, mind pedig nemzetpolitikai céljainkat.

az államhatárokat tiszteletben tartva „felszámoló”, regionális ál-
lamszövetségekből összenövő egységes európa felé tett minden egyes lépés 
1 Jacques Maritain: az európai és a német föderációról, Magyar Napló, I. évf., 5. sz., 

1989. nov. 10.
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nemcsak társadalmi és gazdasági reményeinket növeli, de nemzeti fájdal-
mainkat is oldja.

Pontosabban oldaná, ha közben kétmillió erdélyi magyar nem vált 
volna egy olyan anakronisztikus politikai berendezkedés foglyává, amely a 
permanens bűnténynek tekinthető nemzetállam pusztító, mindent egyne-
műsítő logikáját épp most, európa szeme láttára viszi el a végső konzekven-
ciákig. a szándék világos: a valamikor volt közép-európa egyik legcsodála-
tosabb tartományában tabula rasát kell teremteni, hogy a maradék zsidóság 
kivándorlása, a szászok és a svábok döntő többségének németországba való 
áttelepülése után immár a magyarkérdésben is érvénybe léphessen a „vég-
leges megoldás”.

a nemzeturalmi, etnokratikus eszme azonban nem ismer határokat. 
ami néhány hónappal ezelőtt még csak távolabbi célnak tűnt, hirtelen köz-
vetlen politikai céllá változott. románia bejelentette igényét Besszarábiára.

Diverzió? lehet. a nemzeti legitimitás változatlan fenntartására irá-
nyuló belpolitikai célzat világos. De attól még nagyon is lehetséges, hogy 
komolyan gondolják. Ion Stoian, a nemrég kinevezett új román külügymi-
niszter a most lezajlott és a ceaușescu-rendszer politikai szilárdságát bizo-
nyítani hivatott bukaresti pártkongresszuson kijelentette: „Fel kell monda-
ni a fasiszta németországgal kötött összes egyezményeket, érvénytelenítve 
azok minden következményét. ezzel egyidejűleg az érdekelt államoknak 
tárgyalásokat kell kezdeniük a békeszerződések megkötése végett.”

ceaușescu tehát új békeszerződést akar. nem veszi észre, hogy a mai 
európában már nem arról van szó, hogy romániának történelmi értelem-
ben joga van Besszarábiához – vagy Magyarországnak erdélyhez –, hanem 
arról, hogy a nemzeti összetartozás alapvető emberi igénye minden megkö-
töttség nélkül, szabadon érvényesülhessen, a valamilyen értelemben mindig 
igazságtalan határokon túllépve.

a Minotaurusz nyilvánvalóan eltévedt a saját, túlságosan is jól kiépí-
tett labirintusában.

eggyel több ok arra, hogy fokozott figyelemmel ügyeljünk minden 
mozdulatára.

(1989. december)
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nEmzEtpolitiKai stratégiánK a Változó 
EurópáBan1

Hölgyeim és Uraim, elnézést kérek a kis késésért, aminek az az oka, hogy 
csak most érkeztek meg a nyomdából folyóiratunk példányai, amelyeket a 
szünetben meg lehet majd vásárolni. a mai este témája valójában – a limes 
bemutatása ürügyén – a magyar nemzetpolitika. egy nemzetpolitikai 
szemle esetében ez, gondolom, érthető. (…)

valójában itt kétfajta program lehetősége, csírája villan fel. egy euró-
pa-programé és egy nemzetpolitikai programé.

ami az elsőt illeti, vannak olyan biztató tendenciák a mai európában, 
amelyekre éppen csak jelzésszerűen szeretnék utalni. a nemzetállamiság fő 
fészkében, Franciaországban például nagyon határozott vélemények fogal-
mazódnak meg, amelyek e történelmi képződmény meghaladását tartják 
kívánatosnak. ez év júniusában a victor Hugó klub az egyesült európáért 
elfogadta és közzétette az ún. Strasbourgi Fogadalmat. nagyon sokan írták 
alá, de a neveket most nem sorolom fel. De idézek néhány gondolatot a szö-
vegből: „az európai egyesült államok nem valamilyen haza fölötti haza 
lesz, hanem olyan hazán túli haza, amely meghaladja, magában foglalja, és 
tiszteletben tartja a hazát. nem állam fölötti állam, hanem egy olyan új po-
litikai forma, amely magában foglalja és szabályozza a nemzetállamokat. 
a nemzetállami abszolutizmus korszaka véget ért, épp úgy, mint két évszá-
zaddal ezelőtt a királyi abszolutizmusé. Mindez nem az állam, hanem az 
állami mindenhatóság elhalását jelenti.”

Mit jelent ez a mi szempontunkból, különös tekintettel erdélyre? azt, 
véleményem szerint, hogy a határok létét mi tudomásul vehetjük, de a nem-
zetállami abszolutizmust soha. ez az, amit soha nem ismerhetünk el legi-
timnek. tehát nem feltétel nélküli a részünkről a status quo elismerése. és 
ebből adódik az a bizonyos nemzetpolitikai program, amire még röviden ki 
szeretnék térni.

ez előtt azonban még talán annyit, hogy ahol véget ér a nemzetálla-
mi abszolutizmus, ott kezdődik a konföderációk ma már nem teljes mér-
tékben utópisztikus világa. a legfrissebb európai fejlemények, mindenek-
előtt a német újraegyesítés napirendre kerülése, véleményem szerint, már a 
közeljövőben aktuálissá teheti a két kontinentális hatalom, németország és 
oroszország közötti térség kis államainak valamiféle egységesülését. ez ed-
dig nem volt közös érdeke a nagyhatalmaknak. Hol az egyiknek, hol a má-
siknak átmenetileg lehetett ez az érdeke, de közös világpolitikai érdek ehhez 
nem fűződött. az a tény, hogy most ez a térség nem egymással ellentétes 

1 előadás a kossuth-klubban, a limes című folyóirat bemutatóján. 
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nagyhatalmi érdekek terrénuma, hosszú távon erősítheti a konföderációs 
törekvéseket.

ez most még a jövő zenéje. De van valami, amit mi, magyarok már 
most elkezdhetünk kiépíteni, anélkül, hogy kivárnánk, anélkül, hogy azt 
lesnénk, hogy megvalósul-e ez a bizonyos konföderáció vagy sem.

Miről van szó? arról, azt hiszem, hogy elérkezett az a pillanat, ami-
kor az összmagyarság fogalmát a kultúrából, a szellem szférájából át kell 
vinnünk a politikába. az összmagyarság mint politikai társadalom, mint 
egymás felé törekvő részekből álló, mint valamilyen formában egységre tö-
rekvő, politikailag is definiálható tömb ma már nem puszta illúzió. erről ma 
már elkezdhetünk gondolkodni. természetesen olyan dolog ez, amit össze 
lehet és össze is kell kapcsolni – mint előadásom elején már jeleztem – a 
jelenlegi határok nemzetközi jogi sérthetetlenségének az elismerésével. ez 
nem valamiféle kibúvó, nem annak a jele, hogy ennek az árnyékában mi 
tulajdonképpen valami másra törekszünk, hanem ugyanannak a dolognak 
a két oldala. nem hiszem, hogy ez ma még, vagy akár holnap is pártpoliti-
kai programként meghirdethető volna. nem hiszem. ez nem pártpolitikai 
kérdés, sőt nem közvetlenül politikai kérdés, bár használtam – és nem vélet-
lenül – a politikai társadalom kifejezést. De a közvetlen politika és az elmé-
let között van még egy köztes szféra, az ideológia szférája. és abban biztos 
vagyok, hogy egy ilyen ideológia kidolgozására megérett az idő.

Hogy konkrétan mire is gondolok, azt leginkább a csehszlovákiai 
magyarság példájával tudnám illusztrálni, és majd ennek kapcsán áttérek 
bizonyos erdélyi tanulságokra is. csehszlovákiában, mint tudjuk, a fantasz-
tikus iramú változások sodrában az ottani magyarság is megmozdult. így 
létrejött a Független Magyar kezdeményezés, amely nem az egyetlen, de az 
egyik legkorábban megalakult szervezete az ottani magyarságnak. ez na-
gyon határozott álláspontot foglal el. általános emberjogi megfontolások 
alapján áll, csehszlovákia általános demokratizálódásához fűz reményeket, 
és az ebben érdekelt csehszlovákiai pártokkal működik szorosan együtt.

ez egy elfogadható perspektíva, egy elfogadható stratégia, de nem 
az egyedüli. én elkerülhetetlennek tartok egy olyan stratégiát is, amely a 
felvidéki magyarság belső parlamentjének a kiépítésére koncentrál, tehát 
az ottani magyarság egészének a megszervezésére, és ezen belül képzeli 
el a különböző lehetséges irányvonalakat. anélkül természetesen, hogy a 
más pártokkal való együttműködés parancsát és az állampolgári lojalitás 
kritériumait felrúgná. az FMk stratégiája, még akkor is, ha más ideo-
lógiai vértezetben jelentkezik, engem kísértetiesen emlékeztet azokra az 
illúziókra, amelyeket a második világháború után berendezkedő román 
demokráciához fűztek a Magyar népi Szövetség köréhez tartozó erdélyi 
magyar politikusok.

ezért mondom én, hogy ma egy alapvetően új helyzet teremtődött. 
nemcsak azért, mert közép-európa immár visszavonhatatlanul megindult 
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a demokratizálódás útján, hanem abban az értelemben is, hogy ezzel egy-
idejűleg a mi nemzeti tudatunkban is végbement egy döntő fontosságú 
mutáció. talán nem egészen véletlen, hogy erre éppen erdélyben került sor, 
hogy egy új magyar nemzetkoncepció kialakulásának a feltételei éppen ott 
teremtődtek meg. annak a rettenetes tragédiának ugyanis, ami ott most 
végbemegy, magyar szempontból van egy fontos pozitívuma is. az erdélyi 
magyarság, gondolom, egyszer s mindenkorra kiábrándult abból, hogy ön-
magát egy – bármennyire is demokratikus – főhatalommal összefüggésben 
definiálja. egy lehetséges új helyzetben az erdélyi magyarság is törekedni 
fog a természetes együttműködésre, arra, hogy partnereket keressen, de azt 
hiszem, hogy a második világháború után kialakult és azóta folyamatosan a 
hatalom irányába mutató politikai irányultsága radikálisan meg fog változ-
ni. nekünk ezzel számolnunk kell.

Mi elég gyakran ecseteljük a – korábban így mondtuk – elszakított 
magyarság, vagy a szomszédos országokban élő magyarság sorsának súlyos 
problémáit. azt, hogy az adott körülmények között nem lehetnek képesek 
arra, hogy normális, teljes, emberhez méltó, vagyis autonóm életet éljenek. 
De arról nem szívesen beszélünk, hogy ez milyen mélységekben érinti ma-
gának az anyaországnak a normális, teljes értékű életét is. Hogy – mint 
Makkait idézve korábban már utaltam rá – az sem lehet ép és teljes, amíg 
a jelenlegi állapotok fennmaradnak. ez a mi nemzeti léthelyzetünk alap-
kérdése, amire csak az jelenthet megfelelő választ, ha keressük egy olyan 
egységesülésnek az útját, amely összeegyeztethető a nemzetközi joggal, de a 
mi nemzeti traumáinkat is feloldhatja.

Szándékosan nem mentem bele abba, nem is vagyok szakértője ennek, 
hogy egy ilyen típusú program jogi részleteit is felvillantsam. én csak egy 
ilyen irányú program szükségességét óhajtottam kinyilvánítani, valamint 
azt, hogy született egy folyóirat, amely lényegében erdélyből „települt át” 
ide, és azt a célt tűzte maga elé, hogy ennek a fórumává váljon.

De ezzel az áttelepüléssel az elszakítottság, az egység hiánya éppúgy 
fennáll és éppannyira elfogadhatatlan, mint akkor, amikor 1985 őszén Bu-
karestben néhányan erdélyi magyar értelmiségiek – most csak a Gyimesi 
éva, Balázs Sándor és Fábián ernő nevét említeném, amelyek talán isme-
rősen csengenek ebben a közegben – összejöttünk, és a legteljesebb illega-
litásban megteremtettük a limes-viták intézményét, amely remélem, most 
majd itt is meghonosodik. a limes-kör közel két éven keresztül jól és azt 
hiszem, színvonalasan működött, egészen addig, amíg a Szekuritáté le nem 
csapott ránk, de hál’ Istennek nem százszázalékos eredménnyel, amit ez a 
most megjelent folyóiratszám is bizonyít.

akkor az volt a legfőbb gondunk, hogy a szépen gyarapodó anyago-
kat hogyan juttassuk át Magyarországra, és hogyha azok egyáltalán át is 
jutnak mint egyfajta tragikus létanalízis dokumentumai, hiszen a legtelje-
sebb kilátástalanság körülményei között folytattunk önvizsgálatot, sokszor 
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önmagunkkal szemben is kíméletlenül, akkor mi lesz majd itt velük. Milyen 
esélye lehet itt – a még a kádár-korszak teljében lévő Magyarországon – 
a mi megközelítésmódunknak? át tudjuk-e törni a hivatalos nyilvánosság 
sáncait, vagy ha nem, akkor az ellenzék vajon befogad-e majd bennünket?

Most, hogy megjelent a folyóiratunk és – legalábbis ami az elemi fel-
tételeket illeti – helyet kaptunk a magyarországi nyilvánosságban, most az 
a legfőbb gondunk, hogy hogyan juttatjuk az anyagainkat vissza, és hogyan 
tudunk hatást gyakorolni az ottani folyamatokra. Fordult tehát a kocka, de 
a probléma maradt. Politikai rendszerek inognak meg és omlanak össze, de 
úgy látszik, a mi sorsunknak vannak olyan állandói, amelyek változatlanul 
meghatározzák az életünket. ezért kell olyan programban gondolkoznunk, 
amely ebből a rettenetes kátyúból segít kiemelkedni bennünket. köszönöm 
a figyelmet.

(1989. december 11.)
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a román nacionalizmus  
magyarságKépE

Jó adag mazochizmus kell ahhoz, hogy az ember a címben megjelölt tárgy-
gyal érdemben foglalkozzék. Beszélhetnénk persze – mégpedig teljes jog-
gal – „román balgaságok gyűjteményéről” is. De sem – nevelő szándékú 
– görbe tükröt nem akarunk a magyar közvélemény elé tartani, sem a nyil-
vánvaló ostobaságok láttán bennünk ágaskodó szellemi fölényt nem óhajt-
juk olcsó tüzelőanyaggal táplálni.

Mi a célunk akkor az eminescutól máig a román szellemiség fő vo-
nulatát alkotó nacionalizmus nyilvánvalóan torz magyarságképének bemu-
tatásával? a román nemzeti öncélúság kizárólagosságon alapuló szellemi-
sége, ideológiája és politikája érdekel bennünket elsősorban. önmagában 
is, úgy, mint a mai európában teljességgel anakronisztikus, zsákutcába 
torkolló jelenség, és úgy is, mint az erdélyi magyarságot létében fenyegető 
veszélyforrás.

*

Megközelítésmódunk tehát – a fentieknek megfelelően – kettős. egyrészt 
a tudományos kíváncsiság, másrészt a nemzeti önvédelem erkölcsi és poli-
tikai igénye vezérli. a román nacionalizmus magyarságképével megismer-
kedve jobban megismerjük a román nemzeti öncélúság természetét, és – ta-
lán – valamivel jobban fogunk tudni védekezni ellene.

Mihai eminescu (1850–1889) nemcsak a románok legnagyobb nem-
zeti költője, hanem az európához való felzárkózást mindennél fontosabb-
nak tekintő, nyugatos beállítottságú ún. negyvennyolcas nemzedék irány-
zatával való szellemi, ideológiai és politikai szembefordulás elindítója, a 
nyugatellenes, antiliberális és idegengyűlölő román nacionalizmus, az ún. 
autochtonizmus megteremtője is. éppen ezért különös fontossággal bír 
minden sora, amit rólunk, magyarokról írt, hiszen politikai cikkei talán 
még verseinél is inkább meghatározták az utána következő román értelmi-
ségi nemzedékek mentalitását.

egyik ifjúkori, bécsi kézirata az alábbi szavakkal kezdődik: „a ma-
gyaroktól sohasem féltünk. túlságosan barbárok ahhoz, semhogy lenyel-
hessenek bennünket. olyanok, mint a kő, amely ránk nehezedik, nem mint 
a nap, mely felszív.”1

nemcsak leigázó és leigázott, elnyomó és elnyomott ellentétéről 
van itt szó, hanem két nép valóságos inkompatibilitásáról. „a fizikai test 

1 M. eminescu: Scrieri social-politice (társadalompolitikai írások), ed. Ion Scurtu, 
București, 1905.
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áthatolhatatlansága – mondja eminescu – nem teszi lehetővé, hogy ugyan-
azon a helyen két test helyezkedjen el egy időben.” a fizikai törvény emi-
nescu szerint – akinél a romantikus pátosz a pozitivizmus, a szcientizmus 
pátoszával keveredik – morális síkon, a két nép egymáshoz való viszonyá-
ban is érvényesül. Minél inkább elnyomják a magyarok a románokat, annál 
nagyobb esélyük lesz az utóbbiaknak arra, hogy „önmagukra összpontosít-
sanak”, „hogy minden más előtt önmagukat akarják”.

„nyomjatok csak el bennünket – amíg gyűlöletünk formája immár 
nem az érzelem lesz, hanem az értelem. és gyönyörűséges a logika mosolygó 
gyűlölete – mert igazságos, mert maga az igazságtevés. ez a mosolygó gyű-
lölet – a rabszolga gyűlölete zsarnokával szemben.

Háború ez… Megöllek, hogy meg ne ölj. veszned kell, hogy én lehes-
sek… Inkább meghalok, mint hogy magyar legyek.”

ezek a szavak mély és sajnos máig ható lelki traumáról árulkodnak; 
és egyben arról is, mennyire más természetű a románok viszonyulása a 
magyarsághoz, mint a magyarságé a románsághoz. Számunkra a románok 
pszichológiailag nem jelentenek problémát. nagyon komoly politikai, sőt 
egzisztenciális veszélyt jelentenek, de nem épültek be kitéphetetlen trauma-
ként lelkünk mélyrétegeibe. ezt a traumát – sajátos módon – épp a fun-
damentalista színezetű román nemzeti öntudatosodás „teremtette”, hiszen 
minél régebbi, minél előkelőbb ősöktől származó lakói ők az ókori Daci-
ának, annál felfoghatatlanabb és elviselhetetlenebb számukra, hogy annyi 
évszázadon keresztül éltek erdélyben „a magyaroknak kiszolgáltatottan”, 
tehát rabszolgaéletet.

Innen a gyengeségből, a „méltatlan” állapot kényszerű érzékeléséből 
fakadó túlzó elfogultság. „ki veheti rossz néven tőlem, ha azt akarom, hogy 
a gyermekeim is románok legyenek, mint én vagyok. a kormány? nem is-
merem el ebben a vonatkozásban a kompetenciáját.” ez az eminescu által 
megfogalmazott, százszázalékosan jogos igény szinte törvényszerűen csa-
pott át önnön ellentétébe: a nagyon is „rossz néven vehető” kizárólagosság-
ba, a benső bizonytalanságból táplálkozó hamis felsőbbrendűség hajszolá-
sába: „azt akarom, hogy a gyermekem saját nyelvemen tanuljon, ne a saját 
nyelvemen is. – nem tudok magyarul, nem kínozom magam, hogy meg-
tanuljam ezt a szép ázsiai nyelvet. – túlságosan is érezzük felsőbbrendűsé-
günket, a művelt magyar nemzettel szemben eredetünk, nyelvünk, művelt-
ségünk vonatkozásában.”2

eminescu joggal háborog azon, hogy a magyar politikai elit, általá-
ban a magyar „intelligencia” a románokat nem hajlandó egyenrangú nem-
zetnek, sőt egyáltalán nemzetnek tekinteni. „a magyar országgyűlésben 
egy arcátlan képviselő azt merészelte mondani, hogy román nemzet nem 
létezik” – írja eminescu a Budapesten megjelenő Federațiunea című lap 

2 I. m.
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hasábjain.3 ez az „arcátlan képviselő” nem más volt, mint maga tisza kál-
mán, aki a magyar parlament költségvetési vitájában felszólalva 1870. febru-
ár 11-én kijelentette, hogy Magyarországon egyetlen nemzet, a magyar poli-
tikai nemzet létezik, következésképpen a román képviselők nem tarthatnak 
igényt költségvetési támogatásra az erdélyben felállítandó román nemzeti 
Színház számára.

Bár a nemzetiségi törvény nem ismeri el a román nemzet létét – hang-
súlyozta válaszában az egyik román képviselő –, „a román nemzet igenis 
létezik, éspedig mint politikai nemzet”.4

a valóság az, hogy ebben a kérdésben mindkét fél tévedett. tisza kál-
mán is, amikor az egész magyar „intelligenciával” egyetemben azt állította, 
hogy – Magyarországon – román nemzet nem létezik, és azok a románok 
is, akik szerint nemcsak hogy létezik, hanem a politikai nemzet attribútu-
maival is rendelkezik.

a magyarság – politikai értelemben – nemzetnek tekinthető legalább 
a 15. század óta, és a magyar nemzeti liberalizmus a reformkor idején tette 
meg az első, elhatározó lépéseket abba az irányba, hogy mint társadalom 
váljon nemzetté. a forradalom és szabadságharc bukása, az abszolutizmus, 
majd a kiegyezés után meghonosodó egész álliberális rendszer nem tette 
lehetővé, hogy az öntudatra ébredt magyar társadalom önmaga fölött sza-
badon rendelkező politikai társadalommá5 váljék, és így a politikai nemzet 
jogi fikciója vált a társadalomban érvényesülő hatalom szimbolikus szub-
jektumává. ez azonban nem tudta megakadályozni a mélyben és a magas-
ban, a népben és a szellemi szférában megkapaszkodó „alternatív” nemzet, 
a nemzet mint politikai társadalom fokozatos, ellenállhatatlan térnyerését, 
ami, ha a közvetlen hatalomgyakorlás szintjén maradéktalanul nem jutha-
tott is kifejeződésre mind a mai napig, latens formában végig jelen volt a 
magyar történelem utolsó másfél száz esztendejében.

ezzel a folytonos önvédelmi, a puszta fennmaradásért folytatott el-
keseredett harccal azonban, mivel közben végig egy fiktív, társadalmi le-
gitimitással nem rendelkező politikai nemzet cselekedett a „valóságos” 
nemzet nevében, az utóbbi hatóköre nagymértékben beszűkült, expanzív 
ereje meggyengült, a nemzeti érdeket érvényesítő, azt megtestesítő cselek-
vőképessége súlyos csorbát szenvedett. Ha Wesselényiék radikális reform-
programja sikerrel jár, akkor az minden valószínűség szerint nemcsak a 
magyar nép tömegeit integrálhatta volna a magyar politikai társadalomba, 
tette volna politikai nemzetté, hanem a teljesen archaikus viszonyok között 
élő, társadalmon és politikán kívüli erdélyi románság jelentős hányadát is. 

3 Să facem un congres (kongresszusi toborzó). Federațiunea, III. 33. 1870. ápr. 5/17, 
in: M. eminescu: opere, IX., București, 1980, 88. 

4 vö. opere, IX., 522.
5 a politikai társadalom fogalmának bővebb kifejtését lásd: Molnár G.: Ó anglia, 

anglia… [1983], in: AK, II., 452–455. (M. G. – 2014.) 
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a magyarországi hatalmi-politikai viszonyokat radikálisan meg kellett vol-
na változtatni a múlt század hetvenes éveire ahhoz, hogy a magyar – va-
lóban nemzeti – liberalizmus olvasztótégelyében a románok – legalábbis 
társadalmi értelemben – a magyarsághoz idomuljanak, és egy közös érték-
renden belül definiálhassák önmagukat.

a magyar politikai nemzet fikciója két ellentétes előjelű, de a magyar-
ságra nézve egyformán súlyos következménnyel járt: egyrészt az „alsóbb 
néposztályokat” megfosztotta a nemzeti polgárosodás, a politikai társada-
lommá válás lehetőségétől, és ezzel a nemzetileg asszimilálódni nem óhajtó 
románokat és szlovákokat teljesen szembefordította a magyarsággal, más-
részt az asszimilálódni óhajtók számára nem az érthető és általánosan elfo-
gadható polgári, hanem a sok ellenérzést kiváltó, súlyos társadalmi anomáli-
ák forrásává váló kasztszerű felemelkedés útját jelölte ki.

Mindkét fejlemény rendkívül súlyos deformációkhoz vezetett a ma-
gyar nemzettudat első világháború utáni alakulásában, és szinte még a tény-
leges hatalmi tényezőknél is inkább hozzájárult a magyar társadalom igazi 
politikai társadalommá válásának késleltetéséhez. ezt a folyamatot azonban 
szerencsére megállítani már nem, legfennebb késleltetni lehetett. amikor – 
sajnos nem is egy alkalommal – már-már úgy tűnt, hogy a társadalmi legiti-
mitással nem bíró történelmietlen és nemzetietlen politika mindent végzete-
sen elrontott és tönkretett, a magyarság nemzeti géniusza többnyire mindig 
megtalálta a helyes irányt, a megcsúfolt és megalázott történelmet. nem for-
dult a történelem – nem fordult önmaga – ellen.

és ezen a ponton jutunk vissza a románság legnagyobb nemzeti géniu-
sza, Mihai eminescu gondolatmenetéhez.

amikor eminescu sok tekintetben jogos felháborodásában a lehető 
legélesebb formában szembefordul a magyar politikai nemzet szupremáciá-
ját hirdető Magyarországgal – „Megegyezésről vagy valamilyen egyezségről 
itt szó sem lehet, hiszen az alapfogalmak és a rendszerező elvek ellentétes-
sége a belőlük fakadó következtetések örök ellentétességét eredményezik”6 
–, nemcsak egy meghatározott rendszert utasít el, hanem – a már említett 
trauma ideológiai kivetüléseként – a magyarságot mint olyat, a románságot 
a magyarsággal összekapcsoló sorsközösség eszméjét is: „csodálkozom azon 
– írja Egyensúly című, Budapesten megjelent írásában –, hogyan is jövünk mi 
románok ahhoz, hogy sorsunkat a legcsekélyebb mértékben összekapcsoljuk 
a magyarokéval. Mert mellettük élünk, vagy mert ők méltóztatnak a miénket 
a magukéval összekapcsolni?”7

Hasonlóképpen, amikor eminescu a magyar polgárosodás negatív 
következményeire mutat rá – „Szent István koronájának népei proletár sors-
ra jutnak, a parasztság elszegényedik, életképessége csökken, és megnő az 

6 Ecuilibrul (egyensúly). Federațiunea, III. 38–39. 1870. ápr. 22. (máj. 4.) – ápr. 29. 
(máj. 11.), in: opere, IX. 93. 

7 I. m. 94. 
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ügyvédek és mindenféle írnokok inproduktív rétegének a súlya”8 –, egyben 
elutasítja magát a polgárosodást is mint olyat, a nyugati civilizáció formáinak 
bárminemű átvételét. ennek a nyugat-ellenességnek a mélyén szintén egy 
irracionális, pszichikai tényezó rejlik: eminescu Bukovinából („Galíciából”) 
magával hozott szélsőséges antiszemitizmusa.

a románok – mondja eminescu – „nemzetiségük megőrzését akarják, 
semmi többet”. és a magyarok nemcsak azért jelentenek számukra veszélyt, 
mert nem tartják tiszteletben egyházuk és iskoláik autonómiáját, hanem 
elsősorban azért, mert „feláldozták saját hazájukat és az öt együttélő nem-
zetiséget a zsidó molochnak”. eminescu szemében „az igazi veszélyt nem 
árpád utódai jelentik, hanem a zsidó-német-szlovák fattyú, minden nemze-
tiség ördöngős ellensége”. Magyarország „gazdaságilag az osztrák-zsidó ke-
lepelő népség rabszolgájává tette népeit”. a politikai, gazdasági és kulturális 
életet valósággal ellepik a „zsidó látszat-civilizáció” bajnokai, a „liberálisok”. 
„azok az emberek, akiknek nincs se nemzetiségük, se múltjuk, se történel-
mük. ausztriában ők a »németek«, Magyarországon ők az »újmagyarok”. 
Parvenük, hetérák.”9

Ismerős szavak, ismerős gondolatok. Mintha Szabó Dezső 1920-ban 
meghirdetett „új magyar ideológiájának” jellegzetes fordulatait hallanánk. 
Még az is közös elem, hogy a zsigeri antiszemitizmus eminescunál is egyfajta 
elvi, ideológiai természetű zsidóellenességgé szublimálódik. ettől persze sem 
eminescu, sem Szabó Dezső zsidóságképe nem lesz számunkra elfogadha-
tóbb, csak éppen értelmezhető, nem pusztán abszolút adottság.

„Magyarország és románia belső állapotai – írja eminescu – rendkí-
vüli mértékben hasonlítanak – mindketten közös kizsákmányolás áldoza-
tai. csakhogy míg románia az idegen elemektől való jogos félelmében, saját 
sebeit látva hozzákezdett az erőgyűjtéshez, a lábadozáshoz, Magyarország 
nemes ereiben méreg csörgedezik. (…) Magyarország megnyitotta kapuit az 
ausztriai zsidó ipar, a nyugati civilizáció üres formái előtt…”10

az eminescu által ajánlott megoldás a gazdasági életben: kemény pro-
tekcionizmus; a szociálpolitikában: az idegen eredetű, „parvenü” rétegek ra-
dikális visszaszorítása; a kultúrában: a közvetítő nyomorúságos szerepének 
feladása. végül pedig egy olyan hatalmi rendszer kialakítása, amely a román 
társadalom két „organikus” rétegén, a parasztságon és a bojárságon alapul, 
amelyben „a román népelem játssza a meghatározó szerepet, ő nyomja rá 
bélyegét az államformára, az ő nyelve, becsületes és nagylelkű hajlamai, jó 

  8 românia și austro-Ungaria (románia és ausztria-Magyarország). 1876, in: M. 
eminescu: Scrieri social-politice, 136.

  9 I. m. 137. 
10 I. m. 138.
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érzése, az ő géniusza marad az ország fejlődési normája”. egyszóval: „nem-
zeti államot akarunk, nem kozmopolita államot, nem dunai amerikát.”11

eminescu szerint a „románok politikai egységének eszméje, Decebal 
traianus Daciájává átalakított királyságának újjáteremtése az olcsó el-
méletek körébe tartozik, akárcsak a világköztársaság és az örök béke”, ők 
csupán „az eszményi, nem a politikai Dacia” kialakítására törekszenek, 
„csupán szellemük és öntudatuk legteljesebb értelemben vett szabadságát 
akarják”, „önmagukat, saját nemzetiségüket, de azt aztán egészen”.12 Isme-
retes, hogy a titu Maiorescu irányította Junimea-kör, amelyhez eminescu 
tartozott, valamint a konzervatív Párt, amelynek bukaresti szócsövében, 
a timpulban 1881-ben (megbetegedéséig) eminescu méltán híressé és 
hírhedtté vált hírlapi cikkeinek legnagyobb részét írta, az akkori bel- és 
külpolitikai helyzet adottságait alapul véve nem a francia, hanem a német-
osztrák orientáció híve volt.13

a meghirdetett cél nem „erdély elfoglalása” volt,14 hanem erdély 
közjogi leválasztása Magyarországról,15 sőt egyik írásában eminescu még 

11 Problema evreiască (a zsidókérdés), timpul, 1881. december 17, in: M. eminescu: 
opere, Iv., ed. crețu. București, 1940. 309.

12 românia și austro-Ungaria, in: i. m. 135–136.
13 l ásd ezzel kapcsolatban titu Maiorescu zur polilischen lage Rumäniens című 

cikkét a Deutsche Revue 1891-es évfolyamában.
14 „kép telenség azt feltételezni – írja eminescu –, hogy románia erdély elfoglalásá-

ra gondol.” (Drepturile românilor din monarhia austriacă – a románok jogai az 
osztrák monarchiában, timpul, 1881. aug. 19, in: opere. Iv. ed. crețu, 249.)

15 „nem – írja eminescu –, ausztria egysége nem követeli meg Magyarország létét, 
jelenlegi formájában; Magyarország, ahogyan van, nem feltétele ausztria lété-
nek. Mi élhetnénk saját jogainkkal, saját kezdeményezésünkből kimondhatnánk 
erdély autonómiáját anélkül, hogy ezzel veszélyeztetnénk ausztria egységét. ez 
ugyanis az egyetlen érv, amit tiszteletben tartunk, és ami kötelez bennünket” 
(Egyensúly [1870], in: opere, IX., 1980, 96.).
eminescu – titu Maiorescu felfogásával összhangban – egy olyan autonóm er-
délyre gondolt, amely a magyar királyságtól közjogi értelemben független Habs-
burg-tartományként kulturális, civilizatorikus értelemben a románok által lakott 
országok, illetve tartományok (az akkoriban osztrák- és németbarát politikát 
folytató román királyság, az ausztriához tartozó Bukovina, valamint a cári bi-
rodalomtól osztrák-német támogatással elszakítani remélt Besszarábia) vitatha-
tatlan központjává válhatott volna. ez az osztrák- német orientációjú nagyromán 
politikai stratégia – amennyiben sikerhez vezet – kétségtelenül előnyösebb lett 
volna a románság európai felzárkózása szempontjából, mint a románok által (is) 
lakott tartományokat nyugati (francia és angolszász) segítséggel Bukaresthez csa-
toló balkáni stratégia, de magyarellenesnek épp olyan magyarellenes volt, mint 
ez utóbbi. „nem kell külön hangsúlyoznunk – írja eminescu a románok jogai az 
osztrák monarchiában című cikkében –, hogy a románia és az osztrák birodalom, 
a Habsburg-monarchia közötti viszonyban mennyire nincs semmilyen befolyása, 
semmiféle szerepe annak a képződménynek, amit magyar királyságnak neveznek, 
s melyet teljességgel átitat egy műveletlen, öntelt és emberséget nem ismerő faj 
mindent elborító hiúsága.” (opere, Iv. ed. crețu, 248.) – a balkáni stratégiával 
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a „községi és megyei autonómia” alternatíváját is felvillantja, ami szerinte 
lehetővé tenné, hogy a „románok – és nemcsak az erdélyi, hanem a tulaj-
donképpeni Magyarországon élő bánsági, bihari és máramarosi románok 
is – végre nyugodt és saját életet élhessenek a magyarok mellett”.16

ezek a hol hideg, hol meleg, a mindenkori hatalmi erőviszonyok függ-
vényében értelmezendő állásfoglalások azonban csupán taktikailag színezik 
eminescu alapvetően fundamentalista beállítottságát (a taktikai hajlékony-
ság és fundamentalista rendíthetetlenség kettőssége nemcsak eminescura 
jellemző, hanem az egyébként éppen tőle eredeztethető modern román na-
cionalizmus szinte valamennyi irányzatára is, a vasgárda köréhez tartozó 
teoretikusokat leszámítva, akiknek a legfőbb célja immár nem a politikai 
Dacia sok-sok taktikázást, ügyeskedést, kompromisszumkészséget igénylő 
megteremtése volt, hanem annak radikális újjáteremtése, a románság már 
meglévő politikai impériumának totálissá tétele).

a románok természetesen „sehol sem bevándorlók vagy jövevények, 
ők mindenütt, ahol laknak, őslakók, kimondhatatlanul régi, sokkal régebbi 
lakói ők a területnek, mint bármelyik nép, amelyikkel együtt élnek”.17

a román „ősrégi nép egy olyan autonóm ország területén, amely év-
századokon át megőrizte függetlenségét, mind Magyarország királyaival, 
mind a törökökkel szemben”. ez a „szegény rusztikus nép”, amely ellen az 
egész világ összeesküszik, amelyet a tudósok és diplomaták mindenáron 
szeretnének eltüntetni Daciából, „hogy előbb a Pindusokba helyezve őket, 
onnan hozhassák őket vissza, 1200 körül, a Duna innenső oldalára”, amelyet 
trefort úr és a hozzá hasonló „magyarok” „mindenféle machiavellisztikus 
módszerekkel szeretnének kizárni a közéletből” – ez a nép a 15. század végé-
ig nemcsak erdélyben, hanem egész Magyarországon a politikai élet egyik 
legfontosabb alkotóeleme volt. „Megvoltak a saját földjei, a saját fejedelmei, a 
saját választott hatóságai, megvolt a saját törvénye – antiquam et aprobatam 
legem –, amely szerint élt, a magyar korona bármiféle beavatkozásától füg-
getlenül.” Ha pedig e nép évszázados munkáját vesszük szemügyre, ha fel-
mérjük az elfogyasztott izomerő nagyságát, elfog bennünket a csodálkozás. 
a románok által lakott vidékek minden talpalatnyi szárazföldjét a vadon-
tól, az évszázados erdőségektől kellett elhódítani. „Miközben a magyarok a 
síkvidéket foglalták el, az alföldön legeltették lovaikat és sétálgattak (sic!), 
a románoknak minden tenyérnyi földdarabért a természet erőivel kellett 
megvívniuk.”18

kapcsolatban lásd Molnár G.: észak- Dél vagy kelet-nyugat? hitel, 1988. nov. 2. 
lásd e kötetben. 

16 românia și austro-Ungaria, in: i. m. 135.
17 I. m. 136.
18 vö. Unitatea de rasă și de limbă a românilor (a románok faji és nyelvi egysége), 

timpul, 1882. ápr. 3.; Autonomia Ardealului (erdély autonómiája), timpul, 1882. 
nov. 4, in: opere. Iv. ed. crețu, 402–406, 496–500.
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S hogy kis katonanépből nagy földművelő néppé váltak? az ő dol-
guk. a legszentebb jognál, a munka jogánál fogva terjeszkedtek. „a ro-
mánság legnagyobb részét jobbágysorba taszították – de a finn-tatár 
uralkodó faj megfeledkezett arról, hogy épp a munka alapozta meg a ro-
mán nép jövőjét.”19

összegezve: eminescu nemzeti ideológiájának legfőbb jellemzői te-
hát a következők – ösztönös magyar- (és általában: idegen-) gyűlölet,20 nem 
kevésbé elementáris nyugat-ellenesség, fundamentalista történetszemlélet, 
politikai autoritarizmus.
19 autonomia ardealului, in: i. m. 501. – a munka mint abszolút és kizárólagos – 

mitikus – jogforrás, úgy látszik, nemcsak a bibliás diggereknek és az istentelen 
bolsevistáknak, vagyis az univerzalista forradalmiságnak volt kedvenc hivat-
kozási alapja, hanem a nemzeti kizárólagosság híveinek is. Itt van például P. P. 
Panaitescu, akinek karrierjét és tekintélyét soha nem ingatta meg a rövid ideig tar-
tó vasgárdista uralom alatt (1940–41 fordulóján) a bukaresti egyetem rektoraként 
és a Cuvântul című légionárius napilap igazgatójaként betöltött vezér-ideológusi 
szerepe. ez a kiváló történész például le tudta írni azt az ostobaságot, hogy az erdé-
lyi föld megművelői kizárólag a román parasztok voltak. „Jöttek ide másfajta né-
pek is – teszi hozzá – akik kereskedtek vagy a palotákban dőzsöltek, és gazdaként 
parancsolgattak, de nem dolgoztak erdélyért. nem túrták a földet, hogy terem-
jen, nem tenyésztettek marhát, nem dolgoztak a bányákban, nem vettek kezükbe 
kapát, nem ragadták meg az eke szarvát, verítékük soha nem öntözte az erdélyi 
barázdát.
Minden munkát mi végeztünk. erdélyt mi teremtettük. Mert lakóinak munkájá-
ból épül fel minden ország.
és ne beszéljen nekünk senki másfajta, a munka jogát keresztező jogokról. nem 
vagyunk a feudalizmusban, a munka századában élünk, és követeljük a munkán-
kért nekünk kijáró jogokat.” (transilvania este a celor cari au muncit (erdély azo-
ké, akik dolgoztak), transilvania Noastră, 11. évf. 12. sz; 1944. febr. 20.)

20 eminescu Fölérendelt réteg című, az óromániai viszonyokat elemző nagy hatású 
tanulmányában xenokráciának nevezi „a görög, bolgár, zsidó söpredék uralmát”. 
ez a réteg – írja –, „amelynek számára szégyen a munka, amely nem tud és nem 
képes dolgozni, rátelepedett népünkre és népünk vérét szívja”. (Pătura superpusă, 
in: opere, Iv. ed. crețu, 212–213.)
Ugyanez a vád, minden irányban agresszív idegengyűlölet hatja át a századvég má-
sik jelentős szellemi emberének, az íróként és történészként is jelentőset alkotó B. 
P. Hașdeunak a munkásságát is. Mi és ti című előadásában például azt fejtegeti, 
hogy magyar nemzet egyszerűen – nincs. „volt – Mohács előtt. De nagyszerűségét 
akkor is Hunyadinak, Mátyásnak, olahusnak, vagyis a vlah egyéniségeknek kö-
szönhette.” (Noi si voi – Mi és ti. a román athaeneum évadnyitó előadása. 1892. 
december 20, in: B. P. Hașdeu: Scrieri literare, morale și politice, I–II. ed. Mircea 
eliade, București, 1937, II., 137–140.)
„a zsidókat és a muszkákat – mondja Hașdeu előadása végén – még a halottas 
ágyamon sem fogom kímélni, mert ők a legveszedelmesebbek a románok számá-
ra.” (I. m. 149.) ez a stílus ihlethette meg a Hașdeu „erkölcsi és politikai” írásait 
kötetbe válogató Mircea eliadét, amikor a következőket írta le egyik cikkében ró-
lunk, magyarokról: „a világ legimbecilisebb népe – a bolgárok után!” („Ungurii, 
neamul cel mai imbecil care există în istorie, dupa Bulgari.” – Elogiu transilvaniei 
– erdély dicsérete –, vremea, 1936. nov. 29.)
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Azok a lelki sérülések, politikai és ideológiai anomáliák, amelyek a ma-
gyar társadalom- és nemzetfejlődést deformálták, a románok esetében sokkal 
súlyosabb, mondhatni végzetes következményekkel jártak. Mivel magának a 
román nemzettudat kialakulásának a folyamatában, nem pedig azután lép-
tek fel, annak konstitutív, nem csupán járulékos elemeivé váltak. így a „má-
soktól elszenvedett sérelmek” által predeterminált nemzeti közérzület, az 
önmagát az európai civilizáció alapvető vívmányaival szembefordulva meg-
határozó nemzeti önazonosságtudat, a többnyire megfoghatatlan, de min-
den nép létében meghatározó jelentőségű nemzeti szellem ahelyett, hogy 
segítene a románoknak az újabb és újabb történelmi zsákutcákból kijutni, 
épp hogy azokból táplálkozik, mintegy rögzíti és „lakhatóvá teszi” azokat.

a nyugati civilizációs formák bomlasztó és dezintegráló hatását gyű-
lölködve elutasító eminescu organicista utópiáját a század elején lelkesen 
felkaroló és a század első harmadának legnagyobb hatású román történeti 
ideológiájává tevő nicolae Iorga érthető módon nem sokra becsülte azokat a 
kelet-közép-európai államokat, amelyek épp a nyugati társadalmi és kultu-
rális formák átvételével léptek be az európai történelembe. „Sem a magya-
roknak, sem a cseheknek, sem a lengyeleknek – írja Iorga – nincs teljesnek 
mondható nemzeti életük. (…) Itt minden túl hirtelen, mondhatni szervet-
lenül, katasztrófaszerűen jött, szemben a nyugati királyságokkal, amelyek 
belső rendje szerves, lassú és természetes folyamat eredményeképpen ala-
kult ki. nyugaton a királyság nem létrehívója volt azelőtt nem létező társa-
dalmi állapotoknak, mint keleten, ahol a királyság intézménye nem a saját 
történelmi fejlődés eredménye. Itt maga a királyság teremt mindent, de nem 
a belső jogszokásoknak, hanem a külső hatásoknak megfelelően.”21

Iorga itt nagyon lényeges dolgokra tapintott rá. Magyarországot, a 
magyar királyságot valóban „elárasztotta az idegen világ”, a katolicizmus, a 
telepesek tömege, és ez kétségtelenül egyfajta kollíziós állapothoz vezetett. 
a magyarság sajátos lelkivilága, szokásrendszere valóban nem alkothatott 
szerves egységet a nyugattól átvett intézményi és ideológiai formákkal, úgy, 
ahogyan nyugat-európa népei saját, belső fejlődésük eredményeként, tehát 
„organikusan” kialakíthatták a maguk hűbéri, majd polgári viszonyait. ez a 
„szervetlenség” azonban nemcsak Nyugat-Európától különítette el a magyar, 
a cseh és a lengyel fejlődést, hanem az ortodox Kelet-Európától is, amelynek 
népei az életfeltételeikkel és adottságaikkal messzemenően összhangban 
lévő keleti kereszténységnek és a bizánci intézményi formáknak köszönhe-
tően szintén megőrizhették nemzeti életük tömbszerű teljességét.

ezeket a vagdalkozásokat nyugodtan elengedhetnénk a fülünk mellett, ha történe-
tesen nem a román kultúra legnagyobbjairól, a román nemzeti géniusz legautenti-
kusabb képviselőiről volna szó.

21 n. Iorga: Desvoltarea așezămintelor politice și sociale ale Europei. I. evul mediu 
(európa politikai és társadalmi berendezkedései. I. középkor). előadások a kato-
nai akadémián, București, 1920, 143.
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a románság legnagyobb alkotói, írói és gondolkodói érthető mó-
don a történelmi teljesség lehetőségét keresték, és ezt mind szellemi, mind 
társadalmi, mind pedig politikai téren a saját autochton népi teremtő ere-
jükben bízva próbálták megvalósítani. ez persze nem azt jelentette, hogy 
teljesen elzárkóztak volna a nyugati hatásoktól, csupán azt, hogy szerin-
tük még a legkönnyebben terjedő-terjeszkedő kulturális irányzatok sem 
tesznek mást, mint hogy a „hely” tudatalatti és időtlen kategóriáit öntik 
„modern” formákba. Úgy vélték, hogy egy nép kulturális alkotóképessé-
ge és történelmi esélyei szempontjából nem az idegen hatások, hanem a 
„földalatti, évszázados vagy éppenséggel évezredes” tér- és időkategóriák 
a döntőek, amelyek igazi identitását meghatározzák.

„nem tagadjuk – írja lucian Blaga –, hogy néha az európai irány-
zatok és a tudatalatti lokális kategóriák közötti meg nem felelésből is 
érdekes jelenségek születhetnek. De az ilyesmi nem a kulturális fejlődés 
fővonalához tartozik. Ilyen jelenség például Petőfi és ady költészete a 
magyaroknál; egyfajta elemi és nagyszerű vadság jellemző kettejükre, 
mely Petőfi költészetében a romantikus gesztussal, ady költészetében pe-
dig a szimbolista kifinomultsággal keveredik. De ezek csupán ellentétes 
elemek vegyülékei, amelyek másfajta elfoglaltságok körébe tartoznak.”22

az európai történelem kiteljesedésének pillanatai mindig más és 
más helyen következnek be. Blaga szerint most – 1938-ban! – a délkelet-
európai térség, és ezen belül mindenekelőtt a román nép ideje jött el.

Szenczei lászló, aki – épp Blaga neobizantin filozófiája kapcsán – 
már 1936-ban rámutatott az európai szellemi és hatalmi-politikai struk-
túrákat tagadó román autochtonizmus politikai veszélyeire,23 1940-ben, 
ezúttal a nemzeti sajátosságok szerepét túlhangsúlyozó magyarokkal 
vitázva azt hangsúlyozta, hogy a népzenében, általában az esztétikum 
szférájában az emberek érzületvilágában hangsúlyozottan érvényesülő 
nemzeti specifikum nem terjeszthető ki az egyetemes érvényű erkölcsi és 
jogi normák és a szintén egyetemes kritériumok szerint megítélendő poli-
tikai intézményrendszer területére.24

a román szellemi élet legjobbjai eminescu óta mégis szinte kivé-
tel nélkül arra törekedtek, azt követelték, hogy a társadalmi és politikai 
életben is a saját maguk felállította normák szerint cselekedhessenek. 
nekünk, románoknak – mondja Iorga – „nem kellenek nyugati teóriák, 
amelyek azt hiszik, meg tudják változtatni népünk gondolkodásmódját”. 

22 lucian Blaga: Despre plenitudinea istorică (a történelem kiteljesedéséről). a ko-
lozsvári egyetem kultúrfilozófiai kollégiumának évadnyitó előadása, 1938. nov. 17. 
Gând Românesc, 1939/1–6., 13. 

23 Szenczei lászló: A jobboldali román politika szellemi gyökerei, Független Újság, 
II. évf. (1936) 2. sz., 7.

24 Szenczei lászló: néhány szó az egyetemesebb magyarságért, Brassói lapok, 1940/ 
27., 9. vö. limes, 1989/1., 1–13.
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a románok sohasem éltek más civilizációktól átvett eszmékkel, éppen 
ezért a modern kor kísértései közepette is meg kell maradniuk az „ösz-
tönös, a nép tömegeiből, a nép természetéből fakadó nacionalizmus” 
vonalán, mely soha nem kerülhet szembe a nép lelkiismeretével, és így 
minden körülmények között demokratikus marad.25

a 18. századi erdélyi román (görög katolikus) írástudók „bűne” az 
volt – Iorga szerint –, hogy rómát tekintették kiindulópontnak. Ugyan-
így a 19. századi ún. negyvennyolcas nemzedék, mely oly sokat tett a 
modern románia korszerű intézményrendszerének kialakításáért, el-
szakadt a nép lelkiismeretétől, és az európától átvett, szépen hangzó 
elvek és jelszavak bűvöletében letért a régi „ösztönös nacionalizmus” 
biztos útjáról.

„nos – hangsúlyozta Iorga –, mi másként ítéljük meg a dolgokat! 
Mi azt mondjuk – még akkor is, ha ez elméletként nem a legszebben 
hangzik –: ennek a népnek joga van ahhoz, az a hivatása, hogy ezen a 
földön éljen – amelyen született –, akár a szabadság ellenére, vagy a jogi 
normák áthágása árán is, mert ő öntözte vérével és izzadságával, mert az 
az ő szerzeménye, nem egyszerűen csak egy terület. Igen, a földet, me-
lyen élünk, mi kuporgattuk össze, darabonként; közöttünk mint nem-
zeti szervezet és e föld között olyan kapocs van, hogy nyugodtan félre-
tehetjük a szabadsággal és a joggal kapcsolatos összes aggályokat, és ki 
merjük jelenteni: itt vagyunk, és itt is maradunk, mert az a hivatásunk, 
hogy itt maradjunk.

Mit törődöm én az 1520-as elvekkel, mit törődöm az erdélyi ius 
tripartiummal, és mit törődöm akár a nagy francia forradalom eszmé-
ivel is, ha egyszer a saját nemzetem érdeke a legfontosabb számomra? 
Hogy ez nem túlságosan szép? annyi baj legyen!”25

túlságosan egyszerű volna minderre azt válaszolni, hogy a Iorgát 
szadista módon meggyilkoló vasgárdista diákok is valami hasonlóra hi-
vatkozhattak. De a iorgai attitűd lényege éppen abban ragadható meg, 
hogy ő mind a liberalizmussal, a parlamentáris demokráciával, mind 
pedig a totalitarizmussal szembefordult, de egyikkel sem elvi alapon. 
Ugyanígy azt is teljes joggal állíthatnánk, hogy Iorga minden politi-
kai irányzatot elfogad és megengedhetőnek tart – idők és körülmények 
szerint. amikor 1937 januárjában a román vasgárda Madrid alatt hősi 
halált halt két önkéntesének tiszteletére romániában nemzeti gyászt 
rendeltek el, Iorga így búcsúzott lapjában a fanatikus fiatalemberektől: 
„keresztény hitükért és népük becsületéért küzdöttek, azért, ami örök-
kévaló, drága és tiszta a nem bolsevizálódott latinságban. két fiatal ro-
mán, két vitéz fiú. Moța és Marin elesett a vörösök által védett Madrid 
falai alatt. (…)

25 vö.: n. Iorga: Doctrina naționalistă, București, 1921, 2–3. 
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őket olyan lelkesedés fűtötte, amit irányítani, nem elfojtani kell!”26

végeredményben Iorga relativista, nemzeti utilitarista felfogása is azt 
bizonyítja, hogy a románok tulajdonképpen nem tudtak mit kezdeni a po-
litikával. Mivel soha nem volt saját politikai életük, mivel nem alkothattak 
politikai nemzetet,27 a politikához mindig úgy viszonyultak, mint valami 
tőlük teljességgel idegen, más létszférához. vagy fatalista belenyugvással, 
vagy – az újabb időkben – vad, kíméletlen kritikával, vagy – a leggyakrab-
ban – folyton ügyeskedve, abban a hitben, hogy ami „ott fenn” történik, 
illetve amit ott fenn ők maguk csinálnak, erkölcsileg nem érinti őket.

ez a sajátos amoralitás mutatkozik meg Iorgának a román-magyar 
viszonyt érintő állásfoglalásaiban is. „Mikor katolikus, mikor lutheránus 
vagy kálvinista, ám a mélyben ortodoxnak megmaradó erdély – írja Iorga 
egyik 1932-es tanulmányában – soha nem volt nemzeti állam, hanem a 

26 Neamul Românesc, 1937. jan. 19. lapja 1938. április 6-i számában Iorga a szélsősé-
ges megoldásokat kerülő, a gazdasági, szociális és kulturális szférát kívülről „jó-
tékonyan” megszervező korporativizmust dicséri. a nemzeti szolidaritás „józan” 
utópiája azt tanácsolja neki, hogy a túlzott dinamizmustól óvakodni kell. a dik-
tatúrák látványos eredményekhez vezethetnek, de „a dinamizmus elhasználja a 
nemzeteket”, és „azok a népek, amelyek túlfeszítik magukat, nem élnek sokáig”. 
(vö. Istoria, marea judecată, în sens moral, a Statelor și națiunilor – a történelem, 
az államok és nemzetek nagy erkölcsi ítélőbírája. 1940, in: Generalități cu privire 
la studiile istorice, București, 1944, 328–29.) 
 Iorga óvott a többpártrendszertől és óvott az egypártrendszertől is. legszíveseb-
ben mindenestül megóvta volna népét a politikától. egyik utolsó írásának címe: 
zárkózzunk önmagunkba (Să ne închidem în noi înșine, Neamul Românesc, 1940. 
május 19.) szimbolikus jelentőségű. az idegen nagyhatalmak által uralt politika 
túlhatalmával szemben, mondja Iorga, nem lehet a politika eszközeivel védekezni. 
a nép, mely évszázadokon keresztül amúgy is a politika, a történelem keretein 
kívül rekedve „politizált”, a külső kataklizmák elől nyugodtan zárkózzék önmagá-
ba. az nyilván meg sem fordult a nagy tanítómester fejében, mi történik akkor, ha 
népének – mivel a politikát, úgy látszik, még sem lehet büntetlenül megspórolni 
– önmaga elől kell „önmagába zárkóznia”.

27 Ilie Moscovici, a két háború közötti korszak vezető román szocialista politiku-
sa meglehetősen kíméletlen formában mutatott rá 1929-ben arra, miért maradt 
az erkölcsi szempontú politizálás mindig egzotikus növény romániában. az ok 
paradox módon a török fennhatóság alatt önkormányzatot élvező román feje-
delemségek történelmi szerencséjében keresendő. „a nemzeti jelleg és a vallás 
megvédéséért, a nemzeti felszabadulásért és a szabadságért folyó harcok helyett 
– írja Moscovici – nálunk, ritka kivételektől eltekintve, a törököktől támogatott 
uralomért folytak harcok, hogy megvásárolják a román paraszt szolgaságát. (…) 
amikor a törököktől elfoglalt területeken a törökök ellen megindított harcok for-
radalmárokat, hazafiakat és nagy jellemeket teremtettek, a törökök védelme alatt 
nálunk lefolyt harcok szétrombolták a jellemeket, olyan embereket teremtettek, 
akik minden pillanatban készek voltak eladni mindent, családjukat, hazájukat, 
csak azért, hogy saját személyüket minél magasabbra tolják. a hosszú török ura-
lom a mi vérünkbe az erkölcstelenséget és a baksist vitte be.
ezért vagyunk csaknem az egyedüli európai ország, amelynek semmi tradíciója 
nincsen. a nagy nemzeti harcok, a vallásháborúk, a demokráciáért folytatott küz-
delmek tradíciói nálunk nincsenek meg.” (Munkás Újság – kolozsvár, 1929. okt 
30. átvétel a Mișcarea socială című szociáldemokrata lapból.) 
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jogokkal bíró nációk és a jogokkal nem bíró régi román lakosság közötti 
szövetség. éppen ezért szó sem lehet itt a románok valamiféle nemzeti el-
nyomásáról, vagy arról, hogy a románok ellenséges érzelmekkel viseltettek 
volna uraikkal szemben.”28 egy, főként kisebbségi hallgatóság előtt tartott 
vălenii de Munte-i előadásában Iorga még azt is hajlandó volt elismerni, 
hogy „»az ezeréves magyar elnyomás« a mesék világába tartozik. nem 
nemzetiségi elnyomásról volt itt szó, hanem társadalmi osztályuralomról, 
mint európa többi országaiban. a nemesség, melynek tagjai nemcsak ma-
gyarok voltak, hanem az országban lakó mindenféle más nép elemeiből 
tevődtek össze, egyformán uralkodott a jobbágyok felett, és ha volt elnyo-
más, az társadalmi elnyomás volt, nemzetiségre és vallásra való tekintet 
nélkül. nemzetiségi elnyomásról beszélni egyáltalán nem lehet, hiszen a 
nemzetiségi eszme, a nemzeti gondolat csak a 19. században született meg. 
a múlt század második felétől kezdődik az a nemzetiségi ellentét, amely a 
két népet annyira szembeállította egymással”.29

és ugyanaz a nicolae Iorga, alig néhány hónappal azután, hogy – mint 
ő maga mondotta – megpróbálta „szomszédaink felé közvetíteni mindazt, 
ami összeköt bennünket”, ugyanez a Iorga – ezúttal erdély romániával 
való „egyesülésének” „történelmi elkerülhetetlenségéről” értekezve – a kö-
vetkezőket tartotta fontosnak félreérthetetlenül leszögezni, „mert hogy e 
szavak máshová is eljutnak, és így az ottani [vagyis a magyarországi] embe-
rek olyasmiről is értesülhetnek, amiről mindeddig nem volt tudomásuk”.

„Uraim – mondotta Iorga 1933. december 1-jén, bukaresti hallga-
tósága előtt –, önök annyira bizonyosak kell hogy legyenek a jogaikban, 
hogy nincs szükségük semmiféle történelmi leckére. (…)

a történelemleckére másoknak van szükségük, és ezt most megkap-
ják tőlem.

Uraim, ez az erdély [ardealul], mellesleg, számunkra nem is »er-
dély«, hanem a román ország egy darabja. Mindig is az volt. erdély magyar 
elnevezés, és erdély nyugati, erdős részét jelenti, amelyet valamikor elfog-
laltak a magyar királyok, akik előrehaladva jókat faltak a román Földből. 
ezenkívül ott a Fogarasföld és a Barcaság, amelyek szintén a nagy román 
Föld darabjai, és fellelhetők azoknak a hajdan volt magyar királyoknak az 
okleveleiben is, akik szünet nélkül rágták és gyötörték ezt a földet, és azt 
forgatták a fejükben, hogy egészen a székely hegyekig elérjenek, aminthogy 
el is értek odáig. ez az erdély tehát nem erdély, hanem a román nép kárára 

28 n. Iorga: Contra dusmăniei dintre nații. Români și Unguri (a nemzetek közötti 
ellenségeskedés ellen. románok és magyarok), București, 1932, 25.

29 B. S.: „az állam nemzeti jellege nem ad jogot nemzetiségi elnyomásra.” Iorga Mik-
lós előadásai a vălenii de Munte-i népegyetemen. Ellenzék 1934. aug. 21. – Mint 
érdekességet érdemes megemlíteni, hogy az előadás során Iorga nagy elismeréssel 
emlékezett meg kós károly írásairól, és Erdély című történelmi tanulmányát be is 
mutatta a hallgatóságnak.
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szünet nélkül elkövetett jogbitorlások sorozata, idegenek által idegenek szá-
mára teremtett tartomány, amellyel mi, a minden vonatkozásban évszáza-
dok óta érvényesülő abszolút román egységet állítjuk szembe.”30

Ugyanez a sziklaszilárd, rendíthetetlen fundamentalizmus szó-
lal meg a megértést, a „gyűlölködésben való felülemelkedést” prédikáló 
Iorga-szövegekben is – ha figyelmesebben olvas az ember. Fentebb idézett, 
1932-es brosúrájában például azt fejtegeti, hogy a magyar nép körében már 
csak azért sem igen lehet a vérre és a származásra hivatkozva gyűlöletet 
kelteni a románokkal szemben, mert a magyarság valójában a hódítók és 
a meghódítottak keveredéséből alakult ki. a nyelv különbözősége nem 
jelent szükségképpen faji különbözőséget is, hiszen a magyar lakosság 
zömét kitevő elmagyarosodott szlávok nagy része tulajdonképpen római 
eredetű volt. a szlávok és a magyarok csupán rátelepültek arra az ősi bal-
káni romanizálódott trák-dák etnikumra, amelynek évezredeken átnyúló 
kontinuitása a Dunától délre és északra fekvő területek legalapvetőbb, leg-
döntőbb adottsága. a 9. századi hódító magyarok Iorga szerint még na-
gyon is tisztában voltak ezzel. „Mivel jelentékeny, de az európai keresztény 
népekénél alacsonyabb rendű kultúrával rendelkeztek, jóindulattal voltak 
azok iránt, akik megmutatták nekik az utat, akik enni adtak nekik, akik 
mellettük harcoltak, akik készek voltak őket mindenben segíteni és min-
denben rendelkezésükre álltak. a magyarok megértették, hogy mindenek-
előtt ez utóbbiak számára kell államot alapítaniuk, és eszükbe sem jutott, 
hogy kizárják a szövetségből azt a számukra olyannyira fontos etnikumot 
(neamul), amelyet bejövetelükkor ott találtak.”31

Iorga kétségtelenül zseni volt, a Balkán zsenije, aki mindig kiábrándít, 
és mindig, újból és újból bámulatba ejt. valami elképesztő naivitás keve-
redik egész lényében a balkáni huncutsággal.32 Számunkra azonban a két-
ségtelenül izgalmas személyiségnél sokkal fontosabb a hol burkoltan, hol 
nyíltan meghirdetett szándék: erdély egészének kizárólagos és teljes birtok-
bavétele. „erdély földjét minden viszonylatban kizárólag a mi életünknek 
kell betöltenie.”33 és itt, ezen a ponton már nincs szó semmiféle naivitásról. 
Iorga nagy lélegzetű, összegező tanulmányában, melyet a Dimitrie Gusti 

30 n. Iorga: Rostul istoric al Unirii (1933), in: Conferințe (előadások), București, 1987, 
280. (kiemelés tőlem – M. G.) 

31 n. Iorga: Contra dusmaniei dintre natii. 6. – Iorga egy helyütt említést tesz ar-
ról, hogy 1932-ben íródott 31 oldalas „könyvét” le akarják fordítani magyarra. 
előadásainak 1987-es kiadásában ehhez az alábbi lábjegyezetet fűzik: „a magyar 
fordítás csak 1940-ben jelent meg.” (Conferințe, 277.) Jó volna tudni, hol és kinek a 
tollából.

32 Iorga (akinek édesanyját arghiropolnak hívták) a román kereskedelem történeté-
ről szóló munkájában büszkén említi apai ági ősét, aki „Iorga, a kupec” névre hall-
gatott, és 1750-ben bukkan fel Botoșani-ban, szatócsként. a Iorgák balkáni romá-
nok voltak, és a nevüket görögül Gheorghiunak írták. (vö. Barbu Theodorescu: 
Nicolae Iorga, București, 1968, 7.)

33 n. Iorga: Conferințe, 281. 
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szerkesztésében 1938-ban megjelenő Román Enciklopédia számára írt, a 
nagy-románia határain kívül rekedt románok sorsán sajnálkozva ugyan, 
de világosan megmondja, miről van szó: „Ha egykor nem volt jellemző ez 
a mostani dühödt elnemzetietlenítő szándék, manapság az államnak olyan 
félelmetes eszközök állanak rendelkezésére, hogy könnyűszerrel meg tud 
fosztani minden olyan kisebb csoportot nemzeti identitásától, mely egy 
másfajta nemzeti állam bélyegét viselő földön található. Úgyhogy előrelát-
ható azoknak a népcsoportoknak a gyors eltűnése, amelyek más körülmé-
nyek között hosszú évszázadokon keresztül fenn tudtak maradni.” Iorga itt 
természetesen nem a románia 1938-as – Besszarábiát és Dél-Dobrudzsát is 
magában foglaló! – határain kívül rekedt románokat siratja el (bár kétség-
telenül rájuk is gondol), hanem a román nemzeti állam „bélyegét viselő föl-
dön” élő idegen népcsoportok, mindenekelőtt a magyarok beolvasztásának 
programját hirdeti meg. világosan kiderül ez abból, amit a „több hullám-
ban is” a Székelyföldre beszivárgó magyar népelemről mond, mely – szerin-
te – „rátelepült a román lakosságra”. ez a székelyföldi „ősrománság” – írja 
felháborodottan Iorga – „még most [1938-ban!] is minősíthetetlen elnem-
zetietlenítő folyamatnak van alávetve. nekünk a szívünket emésztik ott el, 
hiszen a román települések középpontjáról van szó!”34

a magyar és a román nép egész habitusa, szokásrendszere, vallási, 
kulturális és politikai hagyományai annyira különbözőek, hogy egymáshoz 
való viszonyukat lehetetlenség csak az egyik vagy csak a másik érték- és szo-
kásrendszere felől megközelíteni, értelmezni és még kevésbé – megnyugta-
tóan rendezni. a 18. század második feléig ez a kulturális és történeti-jogi 
inkompatibilitás látható és mindenki számára nyilvánvaló volt ugyan, de 
nem okozott különösebb problémát. egészen addig, amíg a románok meg-
tűrt státusa immár sem az őket nemcsak külsőlegesen, nemcsak bizonyos 
szolgáltatásokat teljesítő passzív alattvalókként, hanem öntudatos jogala-
nyokként is integrálni akaró magyar politikai elitet, sem magukat a nemzeti 
öntudatosodás útjára lépő románokat nem elégíthette ki. Wesselényiék az 
erdélyi románság társadalmi felemelkedését óhajtották, hogy ezáltal kultu-
rálisan, sőt nyelvileg is asszimilálni lehessen őket.35

Ha Wesselényiék nemzeti liberális reformpolitikája sikerrel jár, a 
szabad tulajdonosok közösségeként konstituálódó, a magyar nép „mély-
rétegeinek” polgárosodása előtt szabad utat nyitó (és nem kasztszerűen 
megszerveződő) magyar politikai társadalom talán még integrálni tudta 
volna az erdélyi románokat, vagy legalábbis az erdélyi románok gazdagod-
ni-polgárosodni vágyó legdinamikusabb rétegeit. a nem polgári értékek 
és kritériumok szerint szerveződő kiegyezés korabeli pszeudoliberális és 
pszeudonacionális magyar politikai nemzet azonban tényleges társadalmi 

34 n. Iorga: originea, firea și destinul neamului românesc (a román nemzet eredete, 
természete és sorsa), 1938, in: enciclopedia românesca, vol. I.

35 vö. Wesselényi Miklós: Balítéletek, lipcse–Bukarest. 
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integrálódás helyett csak a hatalmi integrálódást, a politikai asszimiláció 
esélyét tudta nyújtani azoknak a főként német és zsidó származású egyének-
nek, akik saját nemzeti (vallási) közösségeiktől amúgy is elszakadva – a fenti 
értelemben – magyarrá akartak válni. Mivel a kompakt tömegben, több-
nyire archaikus viszonyok között élő románokat és szlovákokat (a magyar 
parasztság jelentős részével egyetemben) ez a sajátos peszudopolgárosodás 
alig érintette, sokak – magyarok és nem magyarok – számára valóban úgy 
tűnhetett, hogy csak az igazságtalanul és méltánytalanul háttérbe szorított, 
politikailag kihasznált és gazdaságilag kizsákmányolt „nép” képviseletében 
fellépő értelmiségiek intranzigens retorikája kínálhat megoldást a felhalmo-
zódó problémákra.

octavian Gogának a „bűnös várost” ostorozó filippikája a mi fü-
lünknek is ismerős motívumokat vonultat fel, de egy olyan hosszú távú 
politikai stratégia keretében, amely az ostorozott (magyar) álpolgári és 
álnemzeti világot immár nem a magyar nemzeti polgárosodás, hanem az 
etnikailag homogén és nyíltan autoritárius (román) nemzetállam pers-
pektívájából láttatja.

íme, hogyan emlékezik vissza Goga 1923-ban a volt kolozsvári ma-
gyar egyetem (immár I. Ferdinánd király egyetem) nemzeti eufóriában 
élő diáksága előtt a volt kolozsvári magyar nemzeti színházban (immár 
román nemzeti színházban) megtartott előadásában – a budapesti alma 
materre:

„Hideg és szürke falai alatt érlelődött négy éven át az én lázadásom. 
nagyon jól emlékszem akkori háborgásainkra. az erdélyi falvak árnyé-
kából kiszakított háromszáz román diák az ellenséges metropolisban, 
a molochnak prédául odavetve. Megalázó, keserű tanulságokkal terhes 
történet ez. Mintha most is látnám azokat a fiúkat, amint tanácstalanul, 
paraszti félénkséggel botorkálnak az idegen forgatagban. Felkavart csep-
pek voltunk egy olyan tengerben, mely meg akart bennünket semmisíte-
ni, mi voltunk a létében fenyegetett romanizmus megfigyelőposztjai és 
előőrsei. nagy hozzáértéssel megszerkesztett, hatalmas gépezet dolgozott 
a megsemmisítésünkön. az elnyomók pedagógiája a magyar kultúra ja-
nicsárjaivá akart tenni bennünket. Minden célirányosan összeműködött: 
az iskola, a környezet, az újságok, minden lélegzetvétel. egyenlőtlen és 
folytonos harcban álltunk. Minden sarokból a hódítás szelleme áradt 
felénk, amelynek nagy gonddal kimunkált hálóján kellett nekünk, a 
háromszáz gyökértelennek átsurrannunk. Micsoda energiákat tékozol-
tunk e küzdelemre! a bronzkupolák alatti utcákon mi, félszeg falusiak 
ijedt, támasz nélküli utasok voltunk, a hungaro-szemita hangyabollyal 
nem érezhettünk semmilyen rokonságot. a moloch az előadótermek-
ben, a könyvtárakban, a laboratóriumokban, az újságok tárcarovataiban, 
a színházban, napi viccelődéseinkben, mindenütt utánunk lopakodott, 
hogy megmérgezzen leheletével…
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és mindennek ellenére, uraim, nem tudtak legyőzni bennünket! (…)
Mint ama mítoszbéli Janus: egyik arcunk előre, a másik hátrafelé né-

zett. a civilizáció széles mezeje tárult elénk, ám mögöttünk ott állt a domb-
oldali házikó, mely beszélt hozzánk az éjszakából. (…) amikor esténként 
néha összejöttünk vagy tizenöten valamelyik gellérthegyi sváb kiskocsmá-
ban, emlékszem, ahogy felmorajlott a mélyből Babilon üvöltése, melynek 
béklyóiból épphogy megszabadultunk. a helyiségbe, ahol ittuk a savanykás 
bort, beáradt erdély minden keménysége és szenvedélyessége, az otthoni 
rög minden tiltakozása, s a dojnák síró recitativóját néha megszakította egy-
egy coșbuc-vers cirógatása vagy egy-egy villámló eminescu-strófa. Mintha 
valami szekta tagjai lettünk volna, annyira összetartottunk, a harcos elvba-
rátság világos tudata hatott át bennünket. ebben a sajátos légkörben alakult 
ki az ősi tűzhely (vatra) misztikus kultusza, mely a növekvő elnyomással 
egyenes arányban a rajongásig erősödött bennünk. az idegen pedagógus 
minden módszere hiábavalónak bizonyult: sorra mondtak csődöt a meg-
ingatásunkra és megsemmisítésünkre irányuló teóriák, az aszfalt csápjai 
tehetetlenül hullottak alá, Budapest kísértései nem tudtak rabul ejteni ben-
nünket.

azóta sokszor feltettem magamnak a kérdést: milyen vallásnak is ál-
doztunk mi, hogy a lelkünk ennyire érintetlen maradt, ennyire ellenálló-
nak bizonyult a minden irányból felénk áradó méreggel szemben? Mi volt 
a titkunk, mivel magyarázható ennek az elkülönülésnek a csodája, a biztos 
ösztön, mely mindig megóvott bennünket a szakadéktól? ez, uraim, nem 
más, mint a nemzeti eszme, a nemzet sajátos értékeibe vetett fanatikus hit. 
a 19. század eszmevilágából, mely földrészünket egészen a zsigereiig vissza-
vonhatatlanul áthatotta, mi ezt az eszmét kaptuk örökül.”36

a nemzeti eszmét, a népi gondolatot a mi irodalmunkban is sokan 
megpróbálták szembeállítani a városi civilizáció „molochjával”, nálunk 
is sokan hirdették, hogy a „hungaro-szemita hangyaboly”, a liberalizmus 
politikai-gazdasági-kulturális nyüzsgése fölött csak a magyar falu őserejé-
re támaszkodva lehet győzedelmeskedni. De miközben ez a Magyarorszá-
gon Szabó Dezső által elindított irányzat érthető módon mindenekelőtt a 
magyar lelkület és a legkülönfélébb nemzeti és internacionális lobogók kö-
zött hánykolódó magyar politikai társadalom közötti inkompatibilitásokat 
hangsúlyozta, miközben jogos felháborodásában sokszor már-már azon 
volt, hogy a pszeudoliberális fürdővízzel együtt azon a bizonyos történelmi 
ablakon magát a szabadságpártiságot is kiöntse, soha nem vált hatalmi és 
még kevésbé államhatalmi tényezővé, a nemzeti eszme, a nemzeti érdekek 
által „parancsolt” követelményeket a rakoncátlankodó társadalomra rá-
kényszeríteni akaró autoritárius vagy totalitárius ideológiává.

36 octavian Goga: ldeea națională (a nemzeti eszme), 1926, in: Precursori (elődök). 
București, 1989, 48–49. 
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a népi gondolat nálunk, a nem kevés belső bizonytalanság, zavar 
vagy éppen hamis magabiztosság ellenére végeredményben a magyar nem-
zeti polgárosodást egyértelműen igenlő, a polgárosodás sajátos útját kere-
ső demokratikus ideológiává vált, s ezzel nagymértékben előse gítette – a 
keresztény és a nemzetiliberális tradíció ébrentartóival együtt – egy olyan 
nemzeti centrum kialakulását, mely az idegen kommunista totalitarizmus 
vagy peszudototalitarizmus meghaladásának döntő tényezőjévé válhatott – 
nemcsak politikai, hanem szellemi értelemben is.

romániában ennek pontosan az ellenkezője történt. az erdélyi-
ek (mindenekelőtt octavian Goga és liviu rebreanu) által képviselt népi 
gondolat, az ortodox kereszténység metafizikája és ideológiája, valamint a 
demokratikus nemzetállam mitológiáját hallatlan mohósággal politikai 
valósággá alakító nemzeti liberalizmus vagy éppen hatalmon volt, vagy 
egyértelműen hatalomra tört. a nemzeti eszme kizárólagossága, a nemze-
ti öncélúság mindhárom irányzatot mélyen áthatotta – még az önmagukat 
demokratikusnak tartó, a nemzeti liberalizmus erdélyi és ókirályságbeli ha-
gyományát képviselő ún. történelmi pártokat is –, ami sajnos oda vezetett, 
hogy a potenciális nemzeti centrum nem konfrontálódott, nem konfrontá-
lódhatott igazán sem az alkotmányosságot felrúgó királyi diktatúrával, sem 
a vasgárdista szélsőjobboldallal, sem a mindkettőt felváltó antonescu-féle 
jobboldali autoritarizmussal. a nemzeti gondolat és az antidemokratizmus 
nélkülözhetetlen polarizációja helyett így a különféle nemzeti irányzatok 
sajátos konvergenciája, egymáshoz való közeledése, egybemosódása követ-
kezett be.

néhány példával szeretném ezt illusztrálni.
kezdjük talán a már előbb hosszasabban idézett octavian Gogával. 

Hogyan jelenik meg a Goga által képviselt népi gondolat mint politikai 
eszme?

a négy különböző uralmi rendszerből jövő, négyféle állami beren-
dezkedés és négy, egymással semmilyen tekintetben sem rokon kultúra ha-
tásait mutató románság Goga szerint csak úgy kerülheti el az 1918–19-es 
látványos győzelem utáni elernyedést és degradálódást, ha a tehetetlenség 
mocsarában megfeneklett parlamentarizmus válságát legyűrve minden 
rendelkezésére álló hatalmi eszközt egyértelműen a nemzeti eszme, a „nép 
szent egoizmusának” szolgálatába állít.37

Goga mindenekelőtt az országot új kaliforniának vélő „szerencselo-
vagok”, a – nyilván zsidó – „paraziták” elleni hathatós önvédelem megszer-
vezését szorgalmazza. „Határainkat – írja – minden oldalról megrohanják 
a fürkésző szemű idegenek, kiknek nyomában csak korrupció és átok te-
rem, akik csak felverik a városok amúgy is bizonytalan állagú habját, ami 
elkeseredést és kínos tanácstalanságot szül szeplőtelen lelkű parasztjainak 

37 vö. octavian Goga: i. m. 52–53. 
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szívében. az idegenség hulláma egyre növekszik, mindenütt a hódítók had-
oszlopába ütközünk, akiknek meggyőződése, hogy mi csakis azért szaba-
dultunk meg az egyiptomi rabságból, hogy ők jussanak el a kánaánba.”38

a megoldás magától kínálkozik: „kergessük ki a kufárokat, és mos-
suk tisztára templomaink földjét!”39

a gazdasági élettől a sajtón keresztül a nemzeti kultúra szentélyéig 
mindent elborító idegenség pusztító hatásainak érzékeltetésekor Goga a ma-
gyar példára hivatkozik: „Minket nem ijesztenek meg a kisstílű condittierik 
rikoltozásai, akik huliganizmusról beszélnek, amikor mi a tehetség respek-
tálását követeljük, vagy antiszemitizmusról, amikor magunknak igényel-
jük a jogot, hogy a saját közvéleményünket a nemzeti eszme hagyományos 
szellemében alakítsuk. Ha megengednénk, hogy a sajtó feladja apostoli kül-
detését, és a nemzetközi kapitalizmusnak kiszolgáltatott kereskedelmi vál-
lalkozássá süllyedjen, ezzel sorsunk irányítását engednénk ki a kezünkből, 
és elkerülhetetlen módon megindulnánk a lejtőn lefelé. Módunkban állt 
végignézni egy ilyen összeomlást magyar szomszédainknál, akiknek hábo-
rú előtti sajtója az iparszerűen űzött újságírás klasszikus példája volt. ez a 
minden meggyőződés nélküli, neofiták és kalandorok által monopolizált, a 
tömegösztönöket aprópénzre váltó sajtó mindent és mindenkit kiszolgált: 
dicsőítette a háborút, amelyben nem hitt, lábbal tiport, anélkül, hogy ismert 
volna bennünket. tisza alatt a reakciós, károlyi alatt a republikánus, kun 
Béla alatt a bolsevik nótát fújta, és voltak elegen olyanok is, akik – utólag és 
távolról sem önzetlenül – igyekeztek szimpátiájukról biztosítani bennünket.

Mi tanulni akarunk a más kárán, éppen ezért nyitva tartjuk a sze-
münk, és vagyunk néhányan, akik készek vagyunk felvilágosítani a világot, 
még akkor is, ha ezzel kiváltjuk a mi közvéleményfabrikálóink kérlelhetet-
len gyűlöletét.”40

Goga támadásainak éle – eminescuhoz, Hașdeuhoz, Iorga háború 
előtti korszakához hasonlóan – elsősorban a zsidóság ellen irányult. amikor 
azonban – pártpolitikusként, parlamenti képviselőként – a „román földet” 
felszabdaló „etnikai beszivárgások”, és az ennek nyomán fellépő „égbekiáltó 
aránytalanságok” felszámolását követelte, a dolgok természetéből kifolyólag 
a nemzeti kisebbségeket sem kímélte. az „idegenek” az ősi népelem valósá-
gos kizsákmányolóivá váltak, a nemzeti kisebbségek „túlságosan megerő-
södtek”, és „semmibe veszik azt az országot, amelyben élnek”.41

38 I. m. 53.
39 Uo.
40 I. m. 56.
41 Primejdia străinilor din România. Dizolvarea Gărzii de fier și arestările din țara. 

cuvîntările rostite la camera de d-ul octavian Goga, președintele Partidului 
național-agrar (az idegen veszedelem romániában. tiltakozás a vasgárda betil-
tása és tagjainak letóztatása ellen. o. Gogának, a nemzeti-agrárius Párt elnöké-
nek parlamenti beszédei), București, 1934, 8–9. 
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Az idegen veszedelem Romániában című 1934-es parlamenti felszólalá-
sában Goga azon háborog, hogy „az idegenek elözönlötték a közhivatalokat 
és a magánvállalatokat, olyannyira, hogy a románok szinte minde nütt kisebb-
ségbe kerültek”. elrettentő példaként néhány határmenti város községtaná-
csának nemzetiségi összetételét hozta fel. eszerint Máramarossziget község-
tanácsának 32 tagja közül csak 6 román, a többi zsidó és magyar. további 
példák: Szatmár: 7 román, 19 magyar, 6 zsidó tanácstag, Szalonta: 4 román, 13 
magyar, 1 zsidó, Bălți (Besszarábia): 13 román, 26 zsidó tanácstag.42

Hiába érvelt victor Iamandi belügyi államtitkár azzal, hogy a vezető 
pozíciókat azokban a helységekben is románok töltik be, ahol egyébként ki-
sebbségben vannak, Goga hajthatatlan maradt. ő „a nemzeti energiák teljes 
és módszeres bevetését”, a „kullancs-emberek” eltávolítását, „a lakosság ho-
vatartozásának pontos megállapítását”, egyszóval a zsidók 1919-es honosítá-
sának visszavonását követelte.43 teljes zsidótlanítást és a nemzeti kisebbségek 
gazdasági, valamint a helyi közigazgatásban betöltött pozíciójának radikális 
visszaszorítását.

a Goga felháborodását kiváltó anomáliák, ha nem olyan mitológiai 
méretekben is, de kétségtelenül jelen voltak a húszas–harmincas évek romá-
niájának gazdasági és részben politikai és kulturális életében. erre a kihívás-
ra valamilyen módon valóban válaszolni kellett. az igazi válasz azonban – a 
nemzetállamiság exkluzivitását a meghatározó erejű nemzeti, etnikai, vallási 
és nem utolsósorban civilizációs különbözőségek ellenére is erőltető fanatiz-
mus helyett – az lett volna, ha magát a közvetlen államhatalmi szférán kívül 
vegetáló és sokszor kétségtelenül torz formákat öltő polgárosodást próbálják 
meg a népi gondolat román hívei mind társadalmi, mind pedig nemzeti ér-
telemben szervessé tenni. Politikailag pedig nem a felemás és sok tekintetben 
balkanizálódott liberalizmus által engedélyezett gazdasági, politikai és kultu-
rális szabadságok lerombolását, megsemmisítését, hanem a meglévők kiszéle-
sítését kellett volna szorgalmazniuk.

42 vö. I. m. 29–35.
43 vö. octavian Goga: Mustul care fierbe (Forr a bor), București, 1927, 395–398. az 

1866-os román alkotmány 7. cikkelye kimondta, hogy akik nem keresztények, 
nem kaphatnak román állampolgárságot. a zsidók honosítását azonban csak 
1919-ig tudták meggátolni, a szövetséges nyugati hatalmak és románia között 
1919. december 9-én megkötött szerződés ugyanis egyszerűen kötelezővé tette 
románia számára a zsidók egyenjogúsítását. Ugyanez a szerződés mondta ki azt 
is, hogy a székelyek és a szászok vallási és iskolai kérdésekben helyi autonómiát 
élvezhetnek, s hogy a jogaikban megsértett kisebbségiek jogorvoslatért a nemze-
tek Szövetségéhez folyamodhatnak. Goga tehát lényegében ezt a nemzetközi szer-
ződést akarta hatályon kívül helyezni a zsidók és az egyébként „honos” nemzeti 
kisebbségek elleni fellépésével. – a kérdésről bővebben lásd: Molnár Gusztáv: „In-
kább egy romhalmazt con brio, mint a jellegtelen jólétet”, valamint: „éppen olyan 
ez, mint az antiszemitizmus.” Interjú. Magyar hírlap melléklet, 1989. május 20.; 
június 17. 
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a magyar népi gondolat képviselőinek körében is sok bizonytalanság 
volt tapasztalható ebben a kérdésben, de tény, hogy e gondolatkör meghatáro-
zó személyiségei és irányzatai saját jobb- és baloldali szélsőségeikkel is szem-
ben álltak, a jelzett anomáliák meghaladását társadalmi és kulturális, nem 
pedig közvetlenül hatalmi programként fogták fel. a népi írók, ideológusok 
és szociográfusok többségében túlságosan is mély volt a társadalmi és nemzeti 
igazságérzet, a tudatos vagy ösztönös szabadságpártiság ahhoz, semhogy a 
konzervatív államhatalmi autoritarizmus vagy – ami még katasztrofálisabb 
következményekkel járt volna – a nyílt totalitarizmus, a szélsőjobboldali radi-
kalizmus híveiül szegődjenek. Ezzel meg tudták őrizni magukat a jövő számá-
ra, ami a népi gondolat román híveiről sajnos a legkevésbé sem mondható el.

Goga például nem elégedett meg az egyébként meglehetősen primi-
tív és fantáziátlan elitváltás programjával, hanem áldását adta a radikális 
(és misztikus) totalitarizmus vasgárdista híveire is. Félreérthetetlenül ki-
derül ez a már többször idézett és épp az elmúlt hónapokban újra meg-
jelentetett (nem árt erre az apróságra odafigyelni!) Nemzeti eszme című 
előadásának alábbi soraiból:

„vajon kiskorú nép volnánk, mely csupán más, kiválasztott nemzet-
ségek számára szolgálhat emelvényül? (…) vajon a román állam nem több, 
mint a világtörténelem szeszélyes, az uralkodó faj érdekeit megvédeni képte-
len improvizációja?

Megannyi kérdés, mely az embereket megállásra készteti, és nyug-
talanítja a köz ügyeiért aggódókat. ez nem a román társadalom kirobbanó 
idegengyűlölete, mint ellenségeink állítják, hanem az önvédelem természe-
tes gesztusa. önök, diákok, a fiatalság szuverén ösztönével (…) megérezték 
a veszélyt, és elállták annak útját. önök egyáltalán nem a haladás szűkkeblű 
ellenfelei, önökben maga a nemzet nyilatkozik meg, őszintén és maradékta-
lanul. tízezer ifjú, a nép testéből való test, e csapat, melyben minden társa-
dalmi osztály képviselve van, melynek tagjait egyazon hit vezérli, a kollektív 
elmezavar példája volna? önök néha, meglehet, téves jelszavakat hangoztat-
nak, de szellemük múltunk természetes medréből fakad, felvonulásuk maga a 
mozgásba lendült nemzeti eszme. önök – a holnap. (…) amikor kivonulnak 
és hangosan megvallják hitüket, még csak a holnap építő munkájának a pro-
lógusát mondják.”44

Gogát olyannyira felháborították „a szubverzív elemek aljas vádjai”, a 
vasgárdista ifjúsággal szemben tanúsított „felháborító szigorúság”, hogy még 
Ioan Motát, a vasgárdisták későbbi spanyolországi mártírját is védelmébe vet-
te, amikor azt – egyetemi hallgatóként – perbe fogták.

„Félre az alkalmi bölcsekkel – írta lelkiismereti kérdés című cikkében –, 
csak nem képzelik, hogy az ő kedvükért majd kinyilvánítjuk húszezer egyete-
mista erkölcsi csődjét!”45

44 o. Goga: Precursori, București, 1989, 60–61.
45 o. Goga: Precursori, Bucuresti, 1989, 60–61.
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ez az erdélyi román értelmiség szemléletmódját lényegében máig 
meghatározó, részben eminescui ihletettségű, részben a történelmi Ma-
gyarország polgárosodási anomáliáiból született, e polgárosodási folyamat 
melléktermékeként is értelmezhető népi fundamentalizmus azonban nem-
csak a közvetlen politizálás különböző formáit – a gyilkosságokat is etikus-
sá szublimáló szélsőjobboldali fanatizmust, a „legális” hatalmi eszközök 
igénybevételét követelő idegengyűlöletet és nem utolsósorban az 1923-as 
alkotmány alapján álló nemzeti-parasztpárti és liberális, önmagát messze-
menően demokratikusnak tekintő nacionalizmust – hatotta át, hanem az 
európai értelemben vett történelmen és politikán túli, pontosabban azokon 
kívüli, időtlen paraszti értékekre hivatkozó ideológiákat is.

liviu rebreanu akadémiai székfoglaló beszéde, A román paraszt 
dicsérete például nem a polgári demokrácia, a polgári értékek politikailag 
értelmezhető kritikája. rebreanu egy olyan paraszti „örökkévalóság” ne-
vében beszélt, amely egyszerűen összeegyeztethetetlen bárminemű polgá-
risággal. „nálunk – mondotta 1941-ben a 20. század talán legjelentősebb 
román prózaírója – a paraszt volt és maradt az egyedüli permanens, ma-
radandó valóság. (…) a paraszt megmaradt románnak a régi barbárok és 
az újabb kori leigázók alatt is. ezzel szemben a városiak többnyire törökök-
nek bizonyultak a törökökkel, görögöknek a fanariótákkal, oroszoknak a 
muszkákkal, németeknek az osztrákokkal szemben, mielőtt – a románok 
alatt – százszázalékos románokká váltak volna.”46

Ha a román paraszt ennyire élesen különbözik a román városlakó-
tól, elképzelhető, mennyire – egészen a teljes kulturális és civilizációs in-
kompatibilitásig – más az „egykori barbárok” utódaihoz, azoknak a mai 
nagy és kis nemzeteknek a fiaihoz képest, akiknek, „úgy tűnik, nem voltak 
parasztjaik”. rebreanu itt természetesen nem arra céloz, amire a modem 
társadalomelmélet már elég régen felfigyelt, nevezetesen, hogy a földmű-
velő nem feltétlenül paraszt, hogy nyugat- európában és mindenekelőtt 
angliában már a középkorban is egy határozottan nem paraszti jellegű, a 
polgáriság ősformájának tekinthető földművelés folyt, s hogy paraszton, 
e jellegzetesen kelet-európai, s azon belül is elsősorban a szláv népekre 
jellemző társadalmi kategórián „nem akármilyen földművelőt” kell érte-
nünk, „hanem csakis olyant, aki a társadalom többi részével szemben s 
annak a javára valamilyen módon megkötött állapotban s megszűkült for-
mák között él, akár jogi megkötöttségben nyilvánul ez meg, akár a termelő 
helyhez való kötöttségben”.47

46 lauda țăranului român, in: liviu rebreanu: Amalgam, cluj-napoca, 1976, 161. 
a városiakra vonatkozó mondatot az új kiadásból kicenzúrázták. 

47 Bibó István: erdei Ferenc munkássága a magyar parasztság válságának irodalmá-
ban, [1940] In: válogatott tanulmányok, I. Budapest, 1986, 190. – a kérdés angol 
szász vonatkozásairól lásd alan Macfarlane: The origins of English Individualism, 
oxford, 1978. 
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Bár rebreanu – mint azt Ion című regénye is tanúsítja – tisztában volt 
azzal, hogy az erdélyi román falu is megindult a polgárosodás útján, ő ezt 
mindenekelőtt negatívumként, az örök paraszti értékekre mért sorscsapás-
ként fogta fel. a paraszt földművelő polgárrá való átalakulásának perspek-
tívája, amit erdei Ferenctől Bibó Istvánig és németh lászlótól Szabó zoltá-
nig a magyar népi irányzat legkiválóbb képviselői a magyar modernizáció 
igazi történelmi esélyének tekintettek, rebreanunál fel sem merül.48 ő csak 
a földdel misztikus kapcsolatban álló, a földet időtlen idők óta művelő őspa-
rasztokat és háborúzó vándornépeket ismer.

nem nehéz kitalálni, kikre gondol rebreanu, amikor – 1941-ben! – 
„hódítókról” „állhatatlan, zsákmány után kajtató, vérszomjas betolakodók-
ról” beszél, „akiknek nemigen fűlött a foguk ahhoz, hogy a földet túrják”. 
ennél az elképesztően primitív és sematikus magyarságképnél49 minden-
esetre sokkal érdekesebb számunkra mindaz, amit ez a nagy román író ma-
gáról a román népről, a román parasztról mond:

„a román nemzet születését és kezdeteit sokan fogják fel titokként, 
vagy tekintik valóságos, a megszokott történelmi módszerekkel meg nem 
magyarázható csodának. kétségtelenül csodálatos dolog, hogyan tudott a 
mi népünk ezen a helyen, annyi vihar közepett meg- és fennmaradni. e ti-
tok nyitja – annyi más bennünket érintő titokéval egyetemben – a román 
parasztban keresendő, aki e tájak lakója volt és maradt örökkön-örökké. 
a paraszt a kezdet és a vég. Békés paraszti népként maradhattunk csak 
fenn, s maradt meg e föld is a birtokunkban. (…)

a román paraszt számára a föld nem a meggazdagodás eszköze, nem 
gazdasági objektum, hanem élőlény, akivel szemben különös tiszteletet és 
félelmet érez. érzi, hogy ő ebből a földből való, hogy egész létének a föld ad 
értelmet. (…) érzi, hogy ez a föld csak románokat teremhet.

Úgyhogy elkerülhetetlen módon annak a földnek a sorsa határozta 
meg a mi népünk sorsát is, amely szült és felnevelt bennünket. ez a föld 

48 Ugyanez mondható el lucian Blagaról, aki 1937-ben A román falu dicsérete 
(Elogiu satului românesc) címmel tartotta meg akadémiai székfoglalóját, de a 
Gusti-iskola olyan kiváló képviselőiről is, mint traian Herseni, Henry H. Stahl 
és Mircea vulcănescu. a román falu, a román valóság sui generis mivoltát, egye-
dülállóságát hangsúlyozó nagyon eredeti és ilyen értelemben figyelemre méltó 
filozófiai és szociológiai nézetekkel külön tanulmányban foglalkozunk. (ez a 
tanulmány nem készült el, de A magyar–magyar viszony című 1988-as előadás 
egyik jegyzetében már említett román eszmetörténeti kurzusban foglalkoztam a 
kérdéssel. – M. G. – 2014.) 

49 ezzel nem állt egyedül. Gheorghe I. Brătianu, a Iorga utáni történésznemzedék ta-
lán legkiválóbb képviselője, 1941 augusztusának utolsó napjaiban az orosz fronton 
szolgálatot teljesítve, magyar csapatokkal is találkozott. Benyomásait Întoarcerea 
în patrie (Hazatérés) című cikkében összegezte, amely olyan élesen magyarellenes 
volt, hogy antonescu romániájában „természetesen nem jelenhetett meg”. Hogy 
impressziói mégse vesszenek kárba, a cikk fontosabb részleteit 1942. március 2-i 
előadása keretében felolvasta a Bukaresti egyetem történész hallgatóinak. 



alternatívák könyve III.
összmagyar alternatíva

114

évszázadokon keresztül majdhogynem növényi, kínokkal, megaláztatá-
sokkal teli létformát kényszerített ránk, melyet csak a paraszt képes kibírni. 
Minél több szenvedést hozott ránk az idő, a béketűrő román paraszt annál 
szívósabban megmakacsolta magát. (…)

az eredmény? a mai románia nemcsak földrajzi értelemben vág töké-
letesen egybe az egykori Daciával, hanem néprajzilag is. (…)

a történelemben vagy a kultúrateremtő, vagy a kultúraromboló népek 
játszanak vezető szerepet. a csendben élő népek többnyire a történelem alag-
sorában foglalnak helyet. és a román a világ legcsendesebb nemzete volt. (…)

A paraszt soha és semmilyen formában sem társul idegenekkel. tekin-
tete és vágyai soha nem lépnek túl nemzetének határain. A paraszt mindenbe 
beletörődik és mindent elvisel. Reménysége Istenben van.

zokszó nélkül képes meghalni, és ami még fontosabb: anélkül, hogy sor-
sa ellen lázadozna. Béketűrése félelmetes, olykor mintha valamiféle kábult 
szendergés kerítené hatalmába, mintha az etnikai fennmaradásért folytatott 
néma, véget nem érő harcban elhasználódott volna minden agresszivitása.

Béketűrő, mindenbe belenyugvó természetét azonban – ahelyett, 
hogy értékelték vagy legalább elismerték volna – lustaságnak és pimasz-
ságnak vélték. (…)

a román évszázadok óta vagy talán kezdettől fogva mindig másnak 
dolgozott, fizetség nélkül, örömtelenül, reménytelenül. ebben a helyzetben 
csak a lustaság és a nemtörődömség válhatott természetes életelemévé. rá-
adásul életében a szegénység és a nyomorúság vált a legfőbb erénnyé, minden 
tette eszerint nyert értelmet és célt. Mivel az emberhez méltó lét elérhetetlen 
volt számára, a nyomorúság elkerülhetetlennek érzett közegében szervezte 
meg mindennapi életét.

Bármilyen különösnek és szomorúnak tűnjék is, a szegénységhez való 
alkalmazkodás, annak minden következményével létfontosságúvá vált a 
román nép számára. Máskülönben nem tudta volna elviselni az életet, és a 
környező népekbe beolvadva megsemmisült volna. a szegénységben mint 
valami burokban meghúzódva elkülönült a többiektől, ki tudta fejleszteni 
sajátos vonásait, saját nemzeti arculatra tudott szert tenni.”50

ebben a mitikus és mégis kíméletlenül reális, „már-már neolitikus ar-
culatú”51 világban, ebben az öntörvényű paraszti univerzumban nincs hely 
a társadalmi és politikai szabadság értékei számára. Mindenekelőtt azért, 
mert ez a világ nem alkot a szó európai értelmében vett társadalmat, a po-
litika mindenestül és mérhetetlenül idegen tőle, azt e világban csak elviselni 
vagy legfeljebb kijátszani lehet. ez azzal a társadalomtörténeti ténnyel függ 
össze, hogy a románok a múlt század közepéig, vagyis egészen addig, amíg el 

50 lásd rebreanu: lauda țăranului român, 162–170.
51 rebreanunak ez a valóban kissé meghökkentő és a Bukarest környéki román 

falvak harmincas évekbeli állapotára vonatkozó kifejezése szintén hiányzik a 
lauda… új kiadásából. 
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nem kezdték a nyugati politikai intézményeket meghonosítani a két román 
fejedelemségben, nem voltak abban a helyzetben, hogy a politikához mint sa-
játjukhoz viszonyulhassanak.

amikor az első bizánci források a 11. században a vlahokról mint meg-
bízhatatlan, hazug és tolvaj népségről beszélnek,52 ebben nem valamiféle, a 
mai értelemben vett elfogultságot, hanem a bizánci szuperállam és az ún. 
népi valahiákban élő, a maga belső, politika- és történelemalatti életrendjét 
tekintve „autonóm”, de a mindenkori politikai hatalomnak mindig teljesen 
alárendelt és kiszolgáltatott népesség közötti civilizatorikus konfliktus nyelvi 
kifejeződését kell látnunk. Ugyanígy, a későbbi Havasalföld rumânjei (jobbá-
gyai) a tőlük mind etnikailag, mind társadalmi és politikai megszerveződé-
sük tekintetében idegen, elszlávosodott bolgár bojároknak voltak alávetve.53

ez a román társadalomtörténeti (a 8–9. századtól a 13–14. századig 
terjedő „előtörténeti” időszakot szintetizáló) minta (a sajátos kvázi-társada-
lomként megszerveződő paraszti lakosságra ráépülő idegen társadalmi és 
politikai szerkezet) a török fennhatóság utolsó korszakában, az ún. fanari-
óta uralom idején újból aktuálissá vált, hogy aztán a 19. század harmincas 
éveitől kezdődően végre hatalmas lendülettel megindulhasson a románok 
„saját” politikai társadalmának a kiépítése. De minekutána ez a folyamat a 
nyugati politikai és kulturális intézmények szervetlen beépítését hozta ma-
gával, lényegében az történt, hogy a múlt század második felében egységessé 
és függetlenné váló ország a török birodalom perifériájából fokozatosan a 
nyugat perifériájává vált. így, miközben lázasan „nyugatosodott” az ország, 
egyre erőteljesebben jelentkezett az új, nemzeti fordulatot is teljes egészében 
idegennek minősítő és azt radikálisan elutasító irányzat.

liviu rebreanu nem tartozott ennek az irányzatnak a legszélsősége-
sebb hívei közé. nem ment el odáig, mint például a neoortodox szellemi és 
politikai forradalom hívei, mint lucian Blaga, nichifor crainic, nae Ionescu 
és a híressé vált vagy a névtelenségbe visszazuhant tanítványok (Mircea 
vulcănescu, nicolae Polihroniade, vasile Băncilă, Mircea eliade, emil 
cioran stb.), akik a radikális totalitarizmus híveiként az egész politikai tár-
sadalmat és az egész „magaskultúrát” mindenestül népivé, románná és orto-
doxszá óhajtották tenni.

a maga darabos módján azonban rebreanu valahogy mégis aktuáli-
sabb maradt, mint a harcos ortodoxia hívei. ők valóban egy villanásnyi időre 
bevilágították a harmincas években a román kultúra és egy kicsit talán egész 

52 vö. al. Philippide: originea românilor (A románok eredete), I. București, 1926. 
(az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kalandozások-korabeli nyugati krónikák 
rólunk, magyarokról sem írtak sokkal hízelgőbben. – M. G. – 2014.) 

53 vö. P. P. Panaitescu: Numele neamului și al țării noastre (népünk és országunk ne-
véről). 1943; valamint: Perioada slavonă la români și ruperea de cultura Apusului 
(a románok szláv korszaka és elszakadásuk a nyugat kultúrájától), 1944. 
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Délkelet-európa egét. De éppoly hamar alá is hullottak, kihunytak vagy más 
egekre szálltak – mert a lehetetlent akarták.54

a román paraszt azonban a maga komor és rémisztő béketűrésével, 
úgy látszik, valóban időtlen tényező maradt. „Parasztnemzet voltunk és az is 
maradunk, örökkön örökké.” rebreanu megállapítása valóban prófétainak 
bizonyult. Mivel a román paraszt „képtelen megszerveződni, képtelen arra, 
hogy társadalmi felfordulásokat kezdeményezzen, és az örökkévalóságig visel-
te volna a szolgaság jármát”, hagyta, hogy az idegen szellemiségű városi ak 
felszabadítsák. „az egyéni szabadság szentségét kinyilvánító nagylelkűen 
humanitárius irányzatok a múlt század elején benne voltak a levegőben, 
az egész világon. ezeknek a kívülről jött liberális eszméknek köszönhetjük 
nemcsak a paraszt felszabadulását, hanem magát a román nemzet szabadsá-
gát is, annak természetes folyományával, valamennyi román egyetlen, füg-
getlen államba való egyesülésével együtt.”55

azt ugyan még megtapasztalhatta rebreanu, hogy az „analfabéta és 
éhes parasztnak általános választójogot hozó” liberális filantrópia „nagy túl-
zásokba esett”, de arra bizonyára még álmában sem gondolt, hogy az egyént 
gúzsba kötő új uralkodó irányzatoknak nem a hitleri, hanem a sztálini, kom-
munista változata fogja – immár másodszor – felszabadítani az ő béketűrő, 
mindenbe beletörődő parasztjait.56

ez a második „felszabadulás” annyit mindenesetre elért, hogy a 
„megszüntetve-megőrzött” parasztok tömegei megszállták, a szó szoros 
értelmében elfoglalták a romániai városokat, amelyekről most már egy-
általán nem mondható el az, amit rebreanu 1940-ben még kénytelen volt 
róluk megállapítani, nevezetesen, hogy „nem a román nemzeti sajátossá-
gok kifejeződései”.57

a kérdés most az, hogy a kívülről jött liberális eszmék, majd a szintén 
kívülről jött kommunista eszmék honosításának nyilvánvaló csődje után a 
városinak nevezett civilizáció nyomorúságos ketreceiben élő román parasz-
tot ki fogja immár harmadszorra is – „felszabadítani”?

(1990. július-augusztus)

54 vö. emil cioran: románia színeváltozása, válogatta és fordította Molnár G., in: 
hitel, 1993/6., 49–59.

55 lásd rebreanu: i. m. 171. a kiemelt szövegrészek az új kiadásban nem szerepelnek. 
56 1940 és 1944 augusztusa között rebreanu a viața című Hitler-barát napilap fő-

szerkesztője volt, és a román-német Baráti társaság elnöki tisztét is betöltötte. 
nem volt fasiszta, de nyilván nem volt demokrata sem. antonescuhoz és köré-
hez hasonlóan abban bízott, hogy a németek katonai győzelme után a románok 
– mintegy jutalomképpen a háborúban tanúsított eltökéltségükért – vissza fogják 
kapni észak-erdélyt. ennek érdekében több alkalommal is propagandakörúton 
vett részt németországban. rebreanu 1944. szeptember 1-én halt meg. 

57 lásd rebreanu: i. m. 170. 
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azon töröm a fejem, hogy vajon ki súghatott a londoni times vezércikkíró-
jának, amikor a december 26-ai számban lényegében hazugságnak minő-
sítette a romániai „forradalmat”. a neokommunista nomenklatúra képvi-
selői gyakorolják az országban a hatalmat, úgyhogy a románoknak ezen az 
évfordulón nem nagyon van mit ünnepelniük. talán jövőre, jegyezte meg 
reménykedve a times, Mihály király váratlan bukaresti megjelenésére utal-
va. amire azonban, karácsony másodnapjának hajnalán, a times odakerült 
a brit újságolvasók lakásának küszöbére, Mihály és kísérete már egy román 
katonai gép fedélzetén röpült vissza zürich felé.

egy mítosszal kevesebb. Úgy tűnik, mégiscsak igazuk lesz azoknak a 
román ellenzékieknek, akik szerint romániában ma diktatúra van. Gabriel 
andreescu, a Polgári Szövetség egyik vezetője szerint a diktatórikus hata-
lomösszpontosítás a SrI, a román Információs Szolgálat áprilisi megala-
kításával kezdődött. egy nemrég fegyelmi úton nyugállományba helyezett 
SrI-tiszt a társadalmi Dialógus csoport 22 című bukaresti hetilapjában 
megírta, hogy május elején az államfőnek alárendelt új biztonsági szolgálat 
„valamennyi osztálya megkapta a Front támogatására felszólító rózsa-akció 
csomagtervet, majd a választások után egy Bukarestben megtartott vezető-
ségi értekezleten a Szolgálat igazgatója gratulált a SrI egész állományának, 
hogy hozzájárult a nemzeti Megmentési Front választási kampányának si-
keréhez és a Front győzelméhez.1

azóta – hangsúlyozza Gabriel andreescu – a román parlament dön-
tése értelmében Iliescu elnököl a legfelső katonai tanács ülésein is. „alig 
szabadultunk meg az egyik elnök-főparancsnoktól, és máris egy újabbal 
szolgálnak nekünk. és mivel ez még mindig túl kevés volt neki, Iliescu úgy 
döntött, hogy a kormány ülésein is részt kíván venni, hogy a végrehajtó ha-
talom ügyeibe is beleavatkozhasson.

ez bizony nem játék! Sokkal hamarabb rá kellett volna ébrednünk a 
veszélyre, hogy a parlament lényegében diktatórikus hatalommal ruházta 
fel az elnököt! ez politikai értelemben szintén egyfajta bányászakció. csak-
hogy az áldozatok – a törvényesség, a jogállam – egy kicsivel később fogják 
érezni az ütéseket. egészen más körülmények között, de ceaușescu ugyan-
így kezdte. Sorban megkaparintva minden hatalmat. (…)

és ha Iliescu úgy dönt, hogy a Szekuritáté, a hadsereg és a kormány 
fölötti hatalmával élve késő öregkoráig fog uralkodni fölöttünk? De a helye, 
a legapróbb részletekig menően, ki van már jelölve a történelemben. csak 

1 adrian Ionescu tartalékos kapitány: Ion Iliescu úr személyes Biztonsági Szolgálata. 
Nyílt levél a Román Parlamenthez. 22, 1990. nov. 30. 
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egy diktátor veti rá magát ilyen lendülettel a hatalomra, ahogy Iliescu teszi, 
szolgái hadától körülvéve.”2

Ismétlem: vajon a román ellenzéknek és a times-nak, a Washington 
Postnak (a libérationról, a le Point-ről és a l’Express-ről nem is beszélve) ki 
súg? Hogy egyáltalán nem „mértéktartóak” a romániai helyzet megítélésé-
ben, az ottani helyzet hiteles bemutatásában?

lehet találgatni. Mint ahogy azon is elgondolkodhatunk, hogy a 
magyar sajtó vajon miért nem hajlandó ugyanerre. a Magyar hírlaptól a 
vasárnapi hírekig csak azt halljuk, hogy nyugati barátaink meghúzzák a 
fülünket, ha bírálni merészeljük romániát.3 Sőt, újabban már „az rMDSz 
vezetéséhez közelálló személyiségekre” is hivatkoznak, akik úgymond „fel-
hívták a hazai politika irányítóinak figyelmét az eddiginél is érdemibb gesz-
tusértékű lépések fontosságára Budapest és Bukarest viszonyában”.

az persze lehetséges, hogy az rMDSz vezetésében vagy annak kör-
nyékén vannak olyan baloldali elkötelezettségű személyek, akik Iliescut is 
baloldalinak vélve úgy gondolják, hogy a román államfő szorultságában ki 
van ugyan szolgáltatva a nacionalistáknak, de éppen azért kell a hóna alá 
nyúlni, hogy a jó útra mielőbb visszataláljon. De nem a hazai politika, ha-
nem a hazai politikai közvélemény irányítóiról van itt most szó.

vajon kik és mi célból igyekeznek a közvéleményt olyan értelemben 
befolyásolni, hogy szomszédságunkban, ha vannak is visszásságok itt-ott, 
lényegében minden a legnagyobb rendben van? a magyar sajtó kiváló és 
tapasztalt művelői nyilván a legteljesebb jóhiszeműséggel hagyják magukat 
liberális vagy szocialista-szociáldemokrata fogantatású illúzióiktól vezettet-
ni. Senkinek sem érdeke – mondják –, hogy „Magyarországon és romániá-
ban olyan szélsőségek kerekedjenek felül, amelyek erősítik egymást”.

erről van hát szó. attól félnek egyesek, hogy amennyiben a valóság-
nak megfelelően, előítélet-mentes szakmai kíméletlenséggel mutatjuk be a 
környező országok – és mindenekelőtt románia – helyzetét, fegyvert adunk 
az ottani és itteni szélsőségesek kezébe. én azt hiszem, hogy sokkal inkább 
ez a valós vagy megjátszott naivitás válhat az új diktatúrák által képviselt 
szélsőség eszközévé.

romániában ugyanis diktatúra van. Moszkvában – lassan ráébred a 
világ – diktatúra van. Szerbiában szintúgy. reformkommunista, szocialista 

2 Az RKP-tól a diktatúráig, 22, 1990. nov. 30. 
3 a szerkesztőség ehhez a mondathoz a következő jegyzetet fűzte: „a szerző szabad 

véleményét tiszteletben tartva is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy lapunkat ez 
az elmarasztalás igaztalanul éri.” – ez volt az első cikkem a Magyar hírlapban, 
amelynek (pontosabban a vélemény-rovatnak) éveken keresztül állandó mun-
katársa voltam. Bánki andrás főszerkesztő-helyettessel és a szerkesztőség többi 
tagjával végig kitűnő volt a kapcsolatom. Sokan nem értették, hogy „emdéefesként 
mit keresek én egy liberális ellenzéki lapban”. nem is tudom. talán úgy gondol-
hattam, hogy jobb nekem konzervatívnak lenni a liberálisok közt, mint liberális-
nak a konzervatívok közt. (M. G. – 2014.) 
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vagy pszeudoszocialista csomagolásban. Mindhárom kelet-európai ország-
ra az jellemző, hogy

1. a rendőrség, a titkosszolgálatok és a hadsereg egy bizonyos, a régi kom-
munista nomenklatúra hatalmát „megszüntetve-megőrző” politikai 
csoportosulásnak van alárendelve;

2. ezek az új típusú, leginkább bonapartistának nevezhető, látványos vá-
lasztási győzelmekkel és referendumokkal legitimált diktatúrák nem 
„ártatlanul”, nem a nemzeti fundamentalisták esélytelen, őszinte lo-
bogású korlátoltságával viszonyulnak a nacionalizmushoz, hanem 
diderot-i szenvtelenséggel. Mint profi politikai színjátékosok.

Marosvásárhelyt és a Dnyeszter-parti Dubosszariban ugyanaz a 
technika érvényesült. Mindenütt vannak fanatikusok, akik készek egy 
másik közösség ellen fordulni. csak tudni kell mozgatni őket. Szer-
biában vuk Drašković őszintébb és autentikusabb nacionalistának 
bizonyult, mint Milošević. Meg is lett az eredménye: csúfos vereséget 
szenvedett. Mert őszinteségi rohamai egyikében például egyezkedést 
ajánlott a koszovói albánoknak.

ezek az új, a szemünk láttára kialakuló kelet-európai diktatúrák 
képesek lehetnek arra, hogy megbénítsák a nagyrészt értelmiségiekből 
álló vagy általuk vezetett ellenzék törekvéseit. De arra már kevésbé, 
hogy tényleges politikai alternatívát nyújtsanak. az ellenzék ma még 
erőtlen kelet-európában, mert nincs civil társadalmi háttere. ám a Bal-
tikumban, nyugat-Ukrajnában, erdélyben (mindenekelőtt a nem ma-
gyar többségű Bánságban), Horvátországban és Szlovéniában, vagyis 
azokban a térségekben, amelyek történelmileg a nyugati kereszténység-
hez tartoznak, és ahol az ortodoxia kizárólagosságát a bizánci öröksé-
get továbbvivő népek körében is megtörte a görögkatolicizmus, vagyis 
a maradék kelet-európa nyugati sávján (ez az új Frontier!) kissé más a 
helyzet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a Moszkvában, leningrádban, 
Bukarestben, Belgrádban és Szófiában hagyományosan erős européer 
értelmiségi és szakembergárda nem fogja támogatni az elkerülhetet-
lenül autarkiába fulladó új autoritarizmusokat, a legkevesebb, amit 
elmondhatunk a lengyelország, csehország és Szlovákia, valamint 
Magyarország nélküli kelet-európáról az az, hogy a mindenkit sújtó 
gazdasági válságon túlmenően komoly és tartós politikai válsággal kell 
szembenéznie.

Igaza van Göncz árpádnak, amikor azt mondja, hogy „a válság-
gócok kialakulása (szomszédságunkban) érdekünk ellen való, az állam-
szerkezetek bomlása is érdekünk ellen való”.

De, ha bizonyos államszerkezetek bomlásnak indulnak, ha a kró-
nikus válsággócok kialakulnak, függetlenül attól, hogy mi kívánatos-
nak tartjuk-e ezt, avagy sem, akkor mi a teendő?



alternatívák könyve III.
összmagyar alternatíva

120

vajon érdekeink szerint való-e, ha behunyjuk a szemünk, és úgy te-
szünk, mintha semmi sem történne közvetlen környezetünkben?

a Bukarestből nagyszülei curtea de argeș-i sírhelye felé tartó Mihályt 
és kíséretét Pitești előtt egyenruhás fegyveresek vették körül, és fegyveres 
kíséret mellett vitték vissza az otopeni-i repülőtérre. ez, a román kormány-
szóvivő által „nem túl leleményes fickónak” (un tip nu prea isteț) nevezett 
férfiú 1990. szeptember 27-én a londoni royal United Services Institute ke-
let-európa-konferenciáján éppen arra figyelmeztette a nyugatot, hogy ne 
engedje kelet-európát stratégiai értelemben kettéhasadni, vagyis „ne eresz-
sze el” romániát és Bulgáriát.

nem lehet nem levonni bizonyos tanulságokat abból, hogy a román 
politika irányítói így bántak el azzal az emberrel, akinek a „visszatérése” a 
legbiztosabb garancia lehetett volna arra, hogy románia egésze a képzelet-
beli új frontier vonalán belülre kerüljön.

Ha a magyar közvélemény irányításában döntő szerepet játszó ma-
gyar sajtó, ha a legfontosabb magyar politikai pártok nem felejtették még 
el, mit jelent a szolidaritás érzése azok iránt, akiket a megízlelt szabadság, 
a tocqueville-i goût de la liberté ma még tragikus, kilátástalan küzdelemre 
késztet, akkor most, ahelyett, hogy az új frontier kihívásának tudatos ellen-
érdekeltségből vagy széplelkűsködésből hátat fordítanának, igazi történelmi 
küldetést teljesíthetnének.

(1990. december)
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BalKáni Bonapartizmus.  
BuKarEst – gyulaFEhérVár és chişinău 

Között

a román kormány harapófogóba került. a besszarábiai kérdés, valamint 
az ellenzék következetes magatartása miatt a kormány irányításával vagy 
legalábbis hallgatólagos támogatásával működő diverziós központok im-
már nincsenek abban a helyzetben, hogy egy nagyarányú magyar- és 
Magyarország-ellenes akcióval az ország közvéleményét maguk mellé ál-
lítsák. Ha a román kormányzat vagy annak hazardírozásra hajlamosabb 
tagjai mégis ezt a megoldást választanák, még azokat a nyugati kapcso-
latokat is kockára tennék, amelyek most – a januárban esedékes európa 
tanács-i szavazás előtt – kínkeservesen sikerült összegründolniuk. Ma 
már nem lehet az erdélyi magyarságra lesújtani anélkül, hogy az ne érin-
tené egyben a román ellenzék legjavát. nem lehet úgy Magyarország-elle-
nes hisztériát kelteni, hogy az ne csapna át nyugat-ellenességbe is, és így 
ne hívná ki maga ellen – az eddigi tartózkodásnál sokkal határozottabb 
formában – európát.

a román kormányzat, mindenekelőtt Ilisecu elnök láthatóan fél. 
a nyugatot nem tudta megnyerni magának, és most éppen azon a pon-
ton van, hogy – Besszarábia miatt – ráadásul elveszítse Moszkva bizalmát. 
a két mankó persze szabadabb mozgásteret engedélyezne neki, legalábbis 
látszólag, de úgy tűnik, immár biztosabb mentsvár számára – a tolószék. 
a régi rendszerrel voltaképpen nem szakító, s éppen ezért a lakosság egyre 
nagyobb részének szemében törvénytelenné és elfogadhatatlanabbá váló 
hatalom tolószéke.

*

románia három eltérő politikai tradíció ütközőpontja.
1. az egyik a távolról sem eszményi, hisz történelmi konfliktusoktól 

terhelt, de a történelmi megbékélés, a demokratikus kibontakozás esélye-
it is jelentő közép-európai tradíció. erdély, valamint a 19. században, és 
különösen a századfordulón Budapest mellett a legintenzívebben polgáro-
sodó Bánság és Partium önmagában is komplex, sokoldalú hagyománya. 
amikor Szőcs Géza, az rMDSz főtitkára a gyulafehérvári nemzeti Gyű-
lés 72. évfordulóján rendezett ünnepségen azt mondta, hogy a romániai 
nemzeti kisebbségek „elvárják a román néptől, hogy számadásra szólítsa 
fel a törvényhozó és végrehajtó szerveket az 1918-as gyulafehérvári foga-
dalmak betartását illetően”, félreérthetetlenül kifejezésre jutatta, hogy az 
erdélyi magyarság csak egy olyan romániában érezheti otthon magát, 
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amely elismeri az ott élő magyarok „nemzeti mivoltát, önálló, kollektív, 
történelmi, politikai és jogi személyiségét”.

ennek módja természetesen nem valamiféle külön és pláne, nem 
valamilyen „különb” magyar közép-európaiság lobogtatása, hanem a ro-
mánsággal szemben messzemenően lojális, de határozott igény: „a modern 
román államot megteremtő Gyulafehérvári Határozat III. pontjának be-
emelése az alkotmányba”.

az erdélyi románság legértékesebb hagyományának tekinthető kö-
zép-európaiság képviselői ma:

a) a magyarországi román nemzeti Párt hagyományait továbbvivő 
Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (melynek vezetőjét, mint utóbb 
a román kormánypárti sajtóból kiderült, a Bem téren1 nemrég tett vatra-
ellenes kijelentései miatt fütyülték ki Gyulafehérváron; az incidens után 
egyébként a Parasztpárt a román sajtóban közzétett nyilatkozatában nyil-
vánította ki, hogy nemcsak hogy elítéli a kormánypárti manipulációk esz-
közeként mindenre képes vatrát, hanem meg is tiltja tagjainak, hogy bár-
minemű kapcsolatba lépjenek ezzel a „kulturális” szervezettel),

b) a román nemzettudat kialakításában döntő szerepet játszó görög 
katolikus egyház (melyet ma a nagy román ortodox egység megbontásával, 
magyarbérencséggel vádolnak, ahelyett, hogy visszaadnák neki 1948-ban 
elkobzott templomait), és

c) a román diktátor uralmát megdöntő temesvár, az a temesvári 
vagy bánsági szellem, amelyről a román parlament december 17-i „ünnepi” 
ülésén radu ceontea vatrás szenátor azt állította, hogy multikulturális és 
multinacionális jellegének hangsúlyozásával ki akarja szakítani a Bánságot 
romániából.

2. a második politikai tradíció a leginkább a Brătianukkal fémje-
lezhető munténiai, illetve bukaresti modell, amely a közép-európai régió 
egésze fölött merészen átszökellve, a Balkán és nyugat-európa között köz-
vetlen hidat tudott teremteni. Meg kell adni: rendkívüli leleményességgel 
és tehetséggel. a Franciaországot könnyedén Mère-Patrie-nak tekintő múlt 
századi eufóriától a később egyre sűrűbben hangoztatott „Mindent a sa-
ját erőnkből!” etatista jelszaváig, az önfeledt nyitottságból a külső és belső 
„idegenek” befolyását a minimumra csökkentő, de a nyugattal szembeni 
szalonképesség megtartását mindamellett alapvetőnek tartó nemzeti önvé-
delmi politikáig széles a bukaresti román „nyugatosság” skálája.

a nyugatos tradíció folytonosságának és összetartó erejének leg-
főbb biztosítéka a monarchia volt, amelyet a nyugat – a tényleges politikai 
és pénzügyi hatalmat birtokló nemzeti liberális Párttal együtt – mindig 
posszibilis partnernek tekintett, annak ellenére, hogy a Bukarestben dúló 

1 a corneliu coposu vezette kereszténydemokrata nemzeti Parasztpárt küldöttsé-
ge – kezdeményezésemre – látogatást tett az MDF székházában és tárgyalt a párt 
vezetőségével. (M. G. – 2014.) 
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politikai morál sosem volt ínyére, akárcsak a román politika mélyrétegeiben 
zajló események sötét kiismerhetetlensége. ez utóbbi – áldatlan – állapotból 
a mindenkori román politikai elit tulajdonképpen még előnyt is tudott ma-
gának kovácsolni. Hisz mindenki arra gondolt, hogy ha megvonja bizalmát 
a sajátos arculatú román liberálisoktól, akkor felszínre kerülhet egy csomó 
kellemetlen szörnyűség, amivel aztán tényleg nem lehet mit kezdeni.

a monarchia visszaállítása ma már úgy tűnik, nemcsak politikai, 
hanem egyben társadalomlélektani lehetetlenség. a román „tömegek” Mi-
hály királyban nem a legitimitás megtestesítőjét látják. Számukra ő mind 
életformáját tekintve, mind pedig etnikailag – „idegen”. a Front aljas esz-
közök bevetésétől sem visszariadó propagandájának köszönhetően ma 
Mihály királyról legfennebb mint árulóról esik szó, aki antonescut kiadta 
az oroszoknak. a liberális Párt pedig, mint klasszikusan „hatalmi” párt, a 
monarchia védőszárnyai nélkül nem képes önmagára találni. a mozgalmi 
jelleg pedig sohasem tartozott az erősségei közé. Inkább abban emlékez-
tet egykori önmagára, hogy eddig már legalább három „önálló” párta vagy 
szárnyra szakadt, s így valamelyik előbb-utóbb csak kivívhatja magának – 
mint tătărescu 1946–47-ben – a koalíciós partnerséget.

a közép-európa „feje fölött” európát megcélzó bukaresti modell hi-
teles képviselői ma a társadalmi Dialógus csoportban tömörülő szellemi 
elit és a Polgári Szövetségben önmagát megszervezni kívánó parlamenten 
kívüli ellenzék. a Polgári Szövetség a román kormányt, a parlamentet, a kö-
zös Piacot, az európa tanácsot, a nemzetközi valutaalapot, a világbankot, 
az amerikai kongresszust szólítja meg követeléseivel, illetve elvárásaival. 
november 15-i alapító nyilatkozata azonban – jellemző módon – egyetlen 
szót sem ejt a politikai pártokról. lehet, hogy tudja, miért cselekszik így. 
De vajon fog-e találni – amikor eljön az óra – egy bukaresti václav Havelt?

3. a harmadik „politikai” tradíció a moldvai szentimentális funda-
mentalizmus. a politikai azért van idézőjelben, mert ennek az irányzatnak a 
hívei mindig a boldog felelőtlenség állapotában – ellenzékben vagy nemzeti 
elnyomatásnak kitéve – gondolkodtak a politikáról. lobogójuk – eminescu. 
„ennek az országnak a történelme és fejlődésének folyamatossága szem-
pontjából döntő kérdés az – írja a románok valóban legnagyobb történelmi 
géniusza –, hogy továbbra is a román népelem játssza benne a meghatározó 
szerepet, ő nyomja rá bélyegét erre az államformára… Nemzeti államot aka-
runk, nem kozmopolita államot, nem dunai Amerikát.”2 és a Himnuszként 
tisztelt, a betiltás miatt csak még vitathatatlanabbá váló Dojna!

amelynek „a Dnyesztertől a tiszáig” immár lobogóként hasz-
nált kezdősorát nem kisebb személyiség, mint a román szenátus elnöke, 
Bîrlădeanu idézte, a parlament december 17-i ülésszakát a jól végzett munka 
örömével berekesztve. örülhetett Bîrlădeanu, örülhetett a Front, örülhetett 

2 A zsidókérdésről, 1881. december 17.
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az Iliescuval és Petre romannal lefolytatott „nagy jelentőségű” tárgyalásai-
ról sokat sejtetően beszámoló liberális radu câmpeanu. Sikerült – legalább-
is a román parlament kupolája alatt – a december 16-i, több mint félmilliós 
chișinăui tömeggyűlést (mely önmagát nagy nemzetgyűlésnek deklarálva 
kimondta a „valamennyi megszállt román területen élő románok” nemzeti 
függetlenségét) temesvár ellen kijátszani. chișinăuban – mondta egy „ro-
mánságára büszke” szónok – nagyszerű érzés volt az egyet akaró 800 ezres 
tömegben románnak lenni.

Ugyanez a szónok – Bîrlădeanu elnök lelkes szavaitól kísérve – a min-
dent elindító december 16-ra emlékeztető temesvári tömeggyűlést „szé-
gyen”-nek nevezte. a kör bezárult.

a két háború közötti időszakban, úgy a harmincas évek elejéig, úgy 
tűnt, Bukarestnek sikerül európai mércének megfelelő módon egységbe ko-
vácsolnia nagy-romániát. amikor azonban a liberális Pártnak át kellett 
volna adnia nemcsak a kormányzás terhét, hanem a tényleges hatalmat is 
az erdélyi bázisú nemzeti Parasztpártnak, amikor a felületen működő po-
litikai váltógazdálkodás folytán a közép-európai tradíciót képviselő román 
politikai erők (a Parasztpárt és az akkor még szintén erdélyi bázisú Szociál-
demokrata Párt) vehették volna át a kezdeményezést, Bukarest úgy döntött, 
hogy inkább kiegyezik a csapongó királlyal, vagy a moldvai politikai misz-
tikát harci programmá alakító vasgárdával – de nem engedi ki a kezéből 
nagy-románia irányítását.

az eredmény: a diktatúrák véget nem érő láncolata. Mert a királyi, a 
vasgárdista és a katonai diktatúrát követte – ezúttal nem Bukarest hibájából 
– a mindannyiunk által ismert negyedik.

Most pedig, hogy felszabadult százmillió kelet-európai, s mint tel-
ler ede itt Budapesten találóan megjegyezte, végre abba a helyzetbe került, 
hogy „a saját hibáit tudja elkövetni”, most mi következik?

vladimir tismăneanu, a Philadelphiában élő román származású po-
litológus szerint – romániában –: az ötödik diktatúra, a „nyájas despota” 
uralma. „a totalitárius demokrácia kedvenc eszköze – írja tismăneanu – a 
népszavazás, a választási színjátékok megszervezése, melyek során a töme-
geket káprázatos ígéretekkel elbódító karizmatikus vezér látványos győ-
zelmet arat, és kialakítja magáról a sans peur et sans reproche demokrata 
imázsát. amikor aztán – mint a június közepi tragikus bányászjárás idején 
– a törvényesen megválasztott elnök úgy érezte, hogy fel van hatalmazva 
(ugyan ki által?) arra is, hogy törvényen kívüli erőkhöz folyamodjék és túl-
áradóan érzelmes köszönetet mondjon egyértelműen törvénybe ütköző cse-
lekedeteikért, elkövetkezett a Thermidor ideje à la Roumaine.

a tragédia az, hogy Iliescu egyáltalán nincs tudatában annak, 
hogy milyen végzetesen anakronisztikus ez a születőben lévő balkáni 
bonapartizmus, amelynek kialakulásához döntően hozzájárult és hozzájárul. 
Michel tatu, a le Monde veterán publicistája és az egyik leg jobban értesült 
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nyugati szovjetológus a romániai júniusi eseményeket elemezve nemrég 
arra a lesújtó következtetésre jutott, hogy a gorbacsovi neoleninizmus »túl-
szárnyalása” helyett Iliescu és követői sokkal inkább a korai fasizmus és a 
kései sztálinizmus módszereit látszanak egyesíteni (gondoljunk a terrorista 
különítmények bevetésére, valamint a kisebbségek, és mindenekelőtt az ér-
telmiségiek üldözésére).”3

*

Romániának megértésre van szüksége – mondja victor Meier, a Frankfurter 
allgemeinéban. Igen, meg kell, meg kellene érteni Romániát.

lehet úgy is, hogy azt mondjuk: nem várható el Romániától, hogy 
egyik napról a másikra megteremtse a nyugati értelemben vett demokráci-
át. A Nyugatnak racionális alapokra kell helyeznie kapcsolatait Romániával. 
Ahogyan azt a térség más államaival, a szintén nem kifejezetten mintade-
mokráciának tekinthető törökországgal vagy Görögországgal is megtette. Ro-
mániában mindig is voltak zavaros, „bizánci” dolgok. Ezeken – jegyzi meg a 
német újságíró –, a román ellenzékiekkel és a „közép-európai Erdély” lakóival 
együtt, mi nyugatiak is megbotránkozunk. De hát „minden országnak meg-
van a saját történelme”.

Mindenestre, ha a nemrég Márton áron-emlékéremmel megjutalma-
zott és térségünk folyamatait „kivételes érzékenységgel figyelő” viktor Meier 
így gondolkodik, akkor a Magyar Hírlap cikkírója, Bokor Pál vajon miért 
adná alább? Magyarország mondjon le „a békés területi revízió alacsonyabb 
kormánykörökig felhatoló gondolatá”-ról, jelentse ki ünnepélyesen, „hogy ez 
az ország sem erőszakos, sem pedig egyéb eszközökkel nem törekszik a hatá-
rok megváltoztatására”. (nemlegesség, 1990. december 3.)

Ez ma egy, „a kormányhoz közel álló” magyar napilap legfőbb gondja.
ha így haladunk, ha egy önmagára valamit is adó magyar publicista 

megengedheti magának, hogy „a nemlegesség és kérlelhetetlenség sztálinista 
diplomáciáját” emlegesse, mely „más fővárosokból nézve nem lesz megbocsát-
ható” (?!), mintha csak két afrikai törzs acsarkodásáról beszélne, ha mindez 
ma itt, Magyarországon lehetséges, akkor valóban nincs kizárva, hogy holnap 
„a Dnyeszertől a tiszáig” fog terjedni az idegengyűlölő fundamentalizmus, 
anélkül, hogy a határok egy milliméternyit is elmozdulnának.4

ám az is előfordulhat, még az a csoda is megtörténhet, hogy az ön-
magára találó, politikailag stabil és prosperáló európai Magyarország 

3 România literară, 1990. 35. sz., 24.
4 a kurzívval szedett részt a Kritika szerkesztősége kihagyta, és helyébe az alábbi 

mondatot írta be, megkérdezésem nélkül: „térségünkben végre nem a mindenko-
ri határmódosulások mögött meghúzódó nagyhatalmi érdekek, hanem a túlélést, 
majd a gazdasági, társadalmi és civilizációs gyarapodást biztosító társadalomépí-
tő programok küzdelme folyik.” (M. G. – 2014.)
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mintaország lehet nemcsak erdély, hanem egész románia számára. Mégpe-
dig nem románia, s kiváltképpen nem a románok ellenében.

az, hogy romániában ne a „bizánci” vagy a nyugathoz csak kül-
sőségekben felzárkózó irányzat, hanem a meglévő, autentikus nemzeti 
gyökérzetű közép-európai hagyományok erősödjenek meg és – miért ne? 
– győzedelmeskedjenek, ez a történelmi lehetőség nemcsak a nyugat segítő-
készségén, hanem rajtunk, magyarokon is múlik. csakhogy ehhez valóban 
meg kell értenünk Romániát, tisztában kell lennünk a bonyolult romániai 
helyzet valamennyi összetevőjével. Hogy holnap (ha netán a hatalmat bir-
tokló posztkommunista nómenklatúra újból átrendezi sorait) nehogy azt 
higgyük (már megint!): minden megváltozott.

Majd. az ötödik diktatúra, a balkáni bonapartizmus után.

(1990. december)
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az úJ FrontiEr1

Minél többet beszélünk az egységes európáról, annál nyilvánvalóbb, hogy 
európa végérvényesen kettészakadt. az egyik oldalon: rend, politikai és tár-
sadalmi stabilitás, szilárd (vagy legalábbis annak tűnő) értékek és normák 
– a másikon: káosz, instabilitás, irányvesztettség. az egyik oldalon: a sok 
évszázados status quót érintetlenül hagyó integráció, a másikon: állandóan 
változó kontúrú, bizonytalan hagyományú államiságok elkerülhetetlennek 
tűnő széthullása.

Mit tehet egy liberális érzelmű és gondolkodású európai ebben a hely-
zetben? Mindenekelőtt azt, amit például kende Péter megpróbált: magas-
ba emeli a politikai nemzet kissé avittnak tűnő lobogóját, és azt mondja: 
beszélhet mindenki azon a nyelven, amelyiken csak akar, lehet egy ország 
lakosságának százféle néphagyománya, sokféle kultúrája, de politikai szub-
jektumként mindenki az államot alkotó nemzet szerves része. éppen ezért 
nincs szükség nemzetiségi vagy kisebbségi kollektív jogokra.

„Minthogy a nemzet – írja kende Péter – többnyire állam is, a nemze-
tiségben való gondolkodás hallgatólag minden kisebbséget valamilyen kül-
ső állam politikai közösségéhez sorol (…) ebből következik, hogy minden 
kelet-közép-európai állam valamiképpen… a kisebbségek megszüntetésé-
ben érdekelt, mert hiszen ezek fogalmilag idegen testet jelentenek az állam-
nemzeten belül.”

a közös vallási és civilizációs örökségben gyökerező, közösen vallott 
értékeken alapuló és a valamennyi országban egyformán működőképes 
politikai és jogi intézményekre támaszkodó európai reálpolitika alapköve-
telményként egyedül az emberi jogok feltétlen tiszteletben tartását hirdeti, 
és hirdetheti meg. a különböző anyanyelvű egyének egyenjogúságát csak 
az szavatolhatja, ha minden hátsó gondolat nélkül beilleszkednek az adott 
ország politikai és jogi intézményrendszerébe.

ezt a reálpolitikai, vagy ha úgy tetszik, empirikus szemléletet nekünk 
Budapesten, Prágában és varsóban nagyon jól el kell sajátítanunk, ameny-
nyiben az európai integráció folyamatában való teljes körű bekapcsolódást 
tekintjük közvetlen – és legfontosabb – politikai célunknak.

Magyarország, csehország és lengyelország ma már nem tartozik 
kelet-európához.2 eddig is csupán a szovjet jelenlétből adódó politikai 

1 a liberalizmus és kollektív jogok című, Dunaszerdahelyen 1991. január 11–13-án 
megtartott nemzetközi konferencián elhangzott előadás. 

2 Szlovákiát azért nem említem, mert a szlovák politikai közvéleményben a jelek sze-
rint nincs konszenzus a szlovák önállóság kérdésében. Ha Szlovákia elszakadna 
csehországtól, kétségtelenül felerősödnének az országban a jelenleg sem elhanya-
golható kelet-európai tendenciák. 
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kényszerhelyzet miatt sorolták őket oda. Megszívlelendő persze még ma is, 
amit timothy Garton ash, még a nagy átalakulások előtt mondott,3 hogy 
tudniillik Budapest, Prága és varsó közép-európaisága voltaképpen azt je-
lenti, hogy mi itt megpróbálunk komolyan (sokszor a közvetlenül érintet-
teknél is komolyabban) venni bizonyos nyugati értékeket – nagyon is ke-
let-európai körülmények között. Mindenesetre ma mindhárom ország azon 
fáradozik, hogy tényleges társadalmi, gazdasági körülményeit is alapvetően 
megváltoztatva európai mércével mérhető normális, átlagos országgá vál-
jék, amelynek nincsenek különleges „metafizikai” problémái.

lengyel, cseh és szlovák kollegáink dolga, hogy mérlegeljék, orszá-
gaik életében hogyan aránylanak egymáshoz az empirikus és a „metafi-
zikai” dimenziók.

nekünk, magyaroknak is el kell végeznünk ezt a számvetést. Megál-
lapíthatjuk, hogy a gazdasági életben, a politikai pluralizmus, a pártoskodás 
kiépülésében viszonylag messzire jutottunk a számunkra is sok tekintetben 
kétségtelenül új empirikus vagy pragmatikus politikai szemléletmód kiala-
kításában. e szemléletmód legkövetkezetesebb képviselői és érvényesítői 
Magyarországon éppen azok a fideszesek, akik ezt a konferenciát is ilyen 
kiválóan megszervezték.

van azonban egy olyan terület, ahol mi is valóságos metafizikai falba 
ütköztünk. ez a nemzeti kérdés.

nem arra gondolok itt elsősorban, hogy a romániai, szerbiai és szlo-
vákiai magyarság helyzete fölerősítené, sőt potenciálian akár túlnyomóvá 
is tehetné a magyar társadalomban szunnyadó nyugatellenes tendenciákat. 
az a tény, hogy Magyarországon éppen egy olyan kormány képviseli a stra-
tégiailag egyedül elfogadható és a társadalom többsége által jóváhagyott 
nyugati orientációt, amely a hagyományos nemzeti értékek felvállalásában 
jeleskedő pártok támogatását élvezi, ez a sajátos belpolitikai konstelláció, ha 
sok mindenben rá is szolgál a kemény, sőt kíméletlen kritikára, a tekintetben 
feltétlenül szerencsésnek mondható, hogy elkerülhetetlenül marginalizálja, 
a politikai élet perifériájára szorítja azokat, akik nem riadnak vissza egy 
kis nyugatellenes nacionalista tömegmanipulációtól, akik – őszinte, fun-
damentalista elragadtatással vagy hideg politikai számításból – bármikor 
készek a nemzeti értékeket, a nemzeti jelszavakat európa ellen fordítani.

a nemzeti problematika, az a tény, hogy Magyarország tőszomszéd-
ságában több millió, kulturális és politikai önazonosságához hetven éve 
töretlenül ragaszkodó magyar él, más, sokkal prózaibb formában láncol 
bennünket kelet-európához, a kelet-európai országokban éppen most kör-
vonalazódó új diktatúrákhoz.

a mi alapvető, stratégiai célunk – mint mondottam – az európai 
felzárkózás. De erdélyben több mint kétmillió magyar él, aki ugyanezt 

3 vö. volt Európának egy különös tartománya…, 1987. lásd e kötetben. 
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akarja. Most szembe kell nézniük a ténnyel, hogy egy olyan, sok tekintetben 
neokommunistának nevezhető hatalom uralkodik fölöttük, amely mintha 
szántszándékkal arra törekedne, hogy még az eddigieknél is inkább eltávo-
lítsa romániát európától.

Bogdan Ghiu, a román szellemi elit, a társadalmi Dialógus csoport 
22 című hetilapjában nemrég keserűen állapította meg, hogy „románia 
azon az úton van, hogy európa élő vasfüggönyévé váljon, egyfajta »másvi-
lág«-gá, az éjszaka birodalmává, amelyben egy letűnt világ, kontinensünk 
láthatatlan fele mutatja meg magát, amelynek a forradalma is visszafelé for-
dult (une révolution révolue)…

az intézményesített halál 45 éve majdnem teljesen semmivé tette az 
európai felzárkózás több mint száz éves romániai kísérletét. a modernnek 
álmodott románia nullpontján állunk, és – akarjuk, nem akarjuk – ránk 
egy másfajta 21. század vár, mint a többi országra”.4

csakhogy az erdélyi magyarság – az erdélyi és nemcsak erdélyi ro-
mánság jelentős szegmentumaival egyetemben – nem akar, nem akarhat 
egy másfajta 21. századba lépni, mint a többi ország, mint a számára ter-
mészetes mintául szolgáló Magyarország. Ha a román ellenzéket, sajnos, 
marginalizálni lehet a tömegek hátborzongató szakszerűséggel végzett 
manipulációjával, az erdélyi magyarságról már távolról sem mondható 
el ugyanez, annak tömegei ugyanis immunisak ezzel a manipuláció-
val szemben. egyszóval, az erdélyi magyarság rendelkezik azzal a civil 
társadalmi háttérrel, amely valósággal kötelezővé teszi számára, hogy 
a túlcentralizált intézményekbe való integrálódás helyett, a politikai és 
kulturális önszervezés, az autonóm gazdasági, társadalmi, kulturális és 
politikai intézmények kiépítésének útjára lépjen, és határozottan szem-
beforduljon az államnak misztikus nemzeti szubsztanciát tulajdonító 
anakronisztikus törekvésekkel.

a romániai magyarság tehát – tényleges vonzerővel bíró, az európai 
értékekkel és normákkal összhangban álló politikai rendszer híján, amilyen 
lehetett volna akár az alkotmányos monarchia is – valósággal rákényszerül 
egy sajátos, új típusú, a kulturális és politikai autonómiát biztosító regiona-
lizmus felvállalására.

Hogy ez a törekvés mennyire nem etnikai, hanem civil társadalmi in-
díttatású, s főként, hogy mennyire nem valamilyen tudatosan előkészített 
„ördögi” forgatókönyv része, hanem válasz a bukaresti kormány, a bukares-
ti hatalmi tényezők románia stratégiai érdekeinek különös eltökéltséggel és 
módszerességgel „aláaknázó” politikájára, az nagyon jól látható a legújabb 
temesvári fejleményekből.

radu ceontea, a hírhedt vatra românească nevű fasiszta szervezet 
elnöke a román parlament 1990. december 17-i ünnepi ülésén megengedte 

4 22, I. évf. 22. sz. 1990. december 7. 
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magának, hogy elítélje a temesvári, a „bánsági szellem”-et. azzal vádolta 
az 1989. decemberi eseményekre újabb tiltakozásokkal emlékező temes-
váriakat, hogy a Bánságot „soknemzetiségű állam”-má akarják tenni, ki 
akarják szakítani az egységes román nemzetállam szent bölcsőjéből.

tegnap óta általános sztrájk van temesváron. azok a gyárak, ame-
lyeknek a dolgozói csatlakoztak a temesvári egyetemisták december kö-
zepén elkezdődött megmozdulásához, nem „szeparatisták”, nem akarnak 
„elszakadni” romániától. csak valódi decentralizációt, a piac törvénye-
inek tiszteletben tartását, önálló export- és importjogot, csak tényleges 
demokráciát akarnak, „csak” az ellenzék és a magyarság elleni uszítás 
megszüntetését, az államfő és a kormány lemondását követelik, és „csak” 
a televízió élén szeretnének az új állampártot kiszolgáló elnök helyett 
független személyiségeket látni. Mivel a román kormánynak esze ágában 
sincs teljesíteni ezeket a követeléseket, mivel a bukaresti minisztériumok 
gyakorlatilag gazdaságilag bojkott alatt tartják a temesvári vállalatokat, 
temesvár és a Bánság szinte valósággal rákényszerül arra, hogy a regiona-
lizmus, a gazdasági és közigazgatási autonómia útjára lépjen.

erdély és a Bánság Szlovéniával és Horvátországgal, nyugat-Uk-
rajnával és a Baltikummal együtt kelet-európa új Frontierjét, új határ-
övezetét alkotja. Magyarország, csehország, Szlovákia és lengyelország 
kelet-európából való kiválásával az autonóm társadalom és a hatalmilag 
integrált társadalom politikai modelljei közötti küzdelem fő színterévé ez 
az új Frontier válik.

Gorbacsov ejtőernyős deszantalakulatokat menesztett litvániába. 
Holnap lehet, hogy Iliescu is valami hasonlóra szánja el magát temesvá-
ron, ahol hetek óta tartanak a tüntetések, és a tartományi és városi köz-
igazgatás vezetői a rendőrség helyi parancsnokával egyetemben testüle-
tileg lemondtak. az ilyen és ehhez hasonló jelenségek arra kellene, hogy 
késztessenek bennünket, hogy ne elégedjünk meg a nyugati értékek és 
normák puszta szajkózásával, hanem legyünk politikai értelemben is szo-
lidárisak azokkal, akik kénytelenek esetleg az életüket is áldozni ezekért 
az értékekért.

vilniusban nem csak litvánok és oroszok állnak egymással szem-
ben, Marosvásárhelyen és temesváron nem csak egy sajátos hagyománya-
ihoz mindennél inkább ragaszkodó etnikum, illetve tartomány fordult 
szembe a többséggel, illetve a központi hatalommal. az új Frontier egész 
kelet-európán végighúzódó frontvonala a demokrácia és a diktatúra, a 
civil társadalom és az erőszakszervezetek politikai céljainak cinikusan 
alárendelő hatalom közötti történelmi erőpróba színtere.

az ebben résztvevőket nem hinném, hogy azzal segíthetjük a legjob-
ban, ha azt sugalljuk nekik, hogy integrálódjanak csak be minél alaposab-
ban az őket mindenekfölött birtokolni akaró, demokratikusnak egyálta-
lán nem mondható államszerkezetekbe.
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az üzenet, amit ők – gondolom, tőlünk is – hallani akarnak, a követ-
kező: őrizzétek meg autonómiátokat!

konferenciánk választott témája szempontjából ez azt jelenti, hogy a 
társadalmi autonómia, a civil társadalom önelvűségének igénye a kollektív 
jogok sajátos intézményesítését teszi szükségessé a nemzeti és/vagy tarto-
mányi önkormányzat formájában minden olyan esetben, amikor egy adott 
rendszer már nem képes arra, hogy hatalmi eszközökkel integrálja, „tu-
lajdonává tegye” az egész társadalmat, de ahhoz még elég erős, hogy meg-
akadályozza a demokrácia általánosan elfogadott értékeinek és normáinak 
megfelelő intézmények hatékony működését.
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KülpolitiKa és nEmzEtpolitiKa1

Bevezetésképpen a magyar és a román politikai berendezkedés különbsé-
geiről szólnék pár szót, majd a magyar nemzetpolitikai és külpolitikai stra-
tégia összefüggéseit fogom érinteni, végül pedig kitérek néhány, a kelet-kö-
zép-európai térség egészét érintő kérdésre.

Számolva azzal, hogy vendégeink egy része áttekintette azt az anya-
got, amit szétküldtünk, ami amolyan periszkóp-effektust tesz lehetővé, 
vagyis betekintést nyújt a román politikai közgondolkodás mai állapotába, 
mindenekelőtt azt emelném ki, milyen lényeges különbségek vannak a ma-
gyar és a román politika között.

az első különbséget abban látom, hogy a magyarországi nacionaliz-
mus nem tudott szervesen összefonódni a kommunizmussal. ez közhely, de 
ha megvizsgáljuk a környező országok helyzetét, az ottani fejleményeket, 
akkor már nem is olyan magától értetődő kérdés. ennek az lett a következ-
ménye, hogy a jobb- és a baloldali totalitarizmus fúzióját Magyarországon 
nem lehetett létrehozni. ez itt nem jöhetett létre. a nemzeti elkötelezettségű 
kommunisták itt, akarva-akaratlanul, végül is a kommunizmus meghala-
dását segítették elő. ez a magyarázata annak, hogy nálunk van szélsőbalol-
dali és szélsőjobboldali hangulatkeltés, de nincs belülről vagy kívülről ma-
nipulálható nacionálkommunista diverzió. ez egy lényeges pont.

a másik különbség, amire felhívnám a figyelmet, a román társada-
lom hatalmilag integrált mivolta, és nem civil társadalmi mivolta. amikor 
itt román társadalomról vagy magyar társadalomról beszélek, és bizonyos 
különbségekre mutatok rá közöttük, akkor természetesen a két ország poli-
tikai társadalmára és politikatörténetére gondolok, ezen belül is elsősorban 
az első világháború utáni korszakra. Ha a román politika és a román társa-
dalom első világháború utáni fejlődését közelebbről megvizsgáljuk, akkor 
szembetűnő az a tény, hogy ott mindig bizonyos hatalmi átrendeződéseket 
követtek választási legitimációs aktusok, rituális aktusok. Sohasem fordult 
elő, hogy a kétségtelenül demokratikus vagy legalábbis kvázi-demokrati-
kus választási rendszer, hogy tehát az éppen esedékes választások nyomán, 
azok eredményeképpen következzék be valamilyen hatalmi átrendeződés. 
ez csak egy olyan társadalomban történhetett meg, ahol az egész politikai 
élet, a politikai szféra az államapparátusra koncentrálódott, az volt a ge-
rince, és e nélkül a középpont nélkül gyakorlatilag nem tudott működni, 
autonóm élete nem volt.

természetesen eszemben sincs azt állítani, hogy ezzel szemben a ma-
gyar politikai társadalom viszont hű de nagyon autonóm volt, és a tisza, 
1 a Kelet-Európai Figyelő című intézeti kiadvány 1991. április 12-i bemutatóján 

megtartott bevezető előadás. 



EzERKIlENCSzázKIlENCvENEGY 
Külpolitika és nemzetpolitika

135

klasszikus nyugat-európai modell szerint működött. erről szó sincs. De az 
azért nem lényegtelen dolog, hogy a magyar társadalom 1918-ban, 1945-
ben és 1956-ban mégis csak eljutott abba az állapotba, mondom, háromszor 
is, hogy a saját autonóm logikája szerint rendezze át a politikai erőviszonyo-
kat. Háromszor bukott meg, ez tény, de háromszor tudta újrakezdeni. és 
nem lehet véletlen, hogy negyedszerre, 1989-ben végül is sikerült elérni azt, 
hogy egy adott hatalmi rendszer, a hatalmi erőviszonyok egy adott rendsze-
re szabad választások nyomán tartósan rendeződjön át.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy ezzel szemben romániában 1989 
decemberében politikai hatalomátvétel történt, amely áprilisban egy 
parlamenti választási rituáléban legitimálta önmagát. ott tehát valami 
egészen más jelenségről volt szó. egy olyan jelenségről, amely beleillik a 
román politikatörténet általam emlíett két háború közötti hasonló folya-
matába.

Persze, nincs szó tiszta modellekről, egyetlen társadalom sem le-
het teljesen autonóm vagy teljesen hatalmilag integrált, de a különbségek 
azért jól láthatóak. és pontosan ezek a különbségek segíthetnek bennün-
ket hozzá ahhoz, hogy megérthessük, miért nem folytathatta románia 
ott, ahol mondjuk 1946-ban abbahagyta, amikor is külső szovjet és belső 
kommunista nyomásra, lesöpörték a színről a román történelmi pártokat. 
elszomorító, hogy a jelek szerint a több mint negyven évig tartó kommu-
nista rendszer (hiszen ott a kommunista hatalomátvétel gyakorlatilag már 
1945-ben, a Groza-kormány hatalomra kerülésével megtörtént) romániá-
ban lehetetlenné tette az igazi áttörést.

Mindenki azt hitte, én is természetesen, hogy 1989 után ott folytató-
dik a román politikai élet, ahol 1946-ban abbamaradt, tehát jön a nemzeti 
Parasztpárt és a nemzeti liberális Párt és elsöpri a kommunistákat. nem 
ez történt. érdemes elgondolkodni rajta, hogy miért. ezt persze azonnal 
érzékeltük, már 1990 januárjában, és próbáltunk is elgondolkodni rajta, 
hogy miért lehet a legdurvább diverzióval marginalizálni és diszkreditálni 
a történelmi pártokat. egy kicsit elméletibb szinten, elszakadva a konk-
rét politikai viszonylatoktól, én azt mondanám, hogy egy társadalom a 
politikai kontinuitását annál inkább képes megőrizni, minél magasabb 
fokú az államhatalomtól való függetlensége, vagyis az autonómiája. vagy 
más megfogalmazásban: minél jobban ráfonódik a politikai és társadalmi 
elitje az államhatalmi szerkezetre, egyfajta nomenklatúrát alkotva, annál 
nagyobb a veszélye annak, hogy a hatalmi kontinuitás megmaradjon, mi-
közben kicserélődhetnek a politikai ideológiák, kicserélődhet a politika 
egész motívumrendszere. Míg a magyar társadalmat, a lengyel társadal-
mat, a cseh társadalmat „nem lehetett kicserélni”, mert az valamilyen 
szinten képes volt fenntartani magát a saját civil társadalmi lövészárok-
rendszerében, vagy legalábbis sokkal inkább képes volt fennmaradni, 
mint egy olyan társadalom, amely a hatalmi elit kicserőlédésével maga 
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is kicserélődött, azaz gyakorlatilag megszünt. vagy finomabban fogal-
mazva: „új alapokra helyeződött”. ez a magyarázata annak, hogy most 
mindenki csodálkozva látja, hogy a románok kapkodnak össze-vissza, és 
képtelenek ott folytatni a politikai életüket, ahol 1946-ban abbahagyták. 
és erre pontosan azért képtelenek, mert a politikai életük, a politikai tár-
sadalmuk a két háború közötti – a magyarországinál bizonyos értelem-
ben demokratikusabb – időszakban is teljes mértékben az államhatalom 
függvénye volt.

Harmadik tétel. civil társadalomról beszéltem. Mi történik akkor, 
ha egy országban, amely nagy vonalakban egy hatalmilag integrált társa-
dalom képét mutatja, van egy kisebbség, amelynek viszont van civil tár-
sadalma? Ilyen helyzetben állhat elő az a látszólag etnikai alapon történő 
szerveződés, amely például romániában az rMDSz égisze alatt végbe-
ment, és amit sokan – a tiszta liberális logika alapján – kifogásolnak, mert 
úgymond hegemonizál és nem ad teret a politikai pluralizmusnak. ez bi-
zonyos mértékig így is van. De felteszem a kérdést: mi történik akkor, ha 
egy kisebbség a maga pluralisztikus, civil társadalmi sokszínűségét kény-
telen önmagán belül képviselni és kibontani, ha nem tud kapcsolódni a 
többségi civil társadalomhoz? akkor az történik, hogy elkezdi kiépíteni és 
politikailag is artikulálni a saját civil társadalmát. ezen a ponton jutunk 
el az autonómia és az önrendelkezés kérdéséhez. Más színben tűnik fel 
az autonómia és az önrendelkezés problémája, ha ezt a civil társadalmi 
logikát tartjuk szem előtt, és egészen más színben, ha a társadalmi kontex-
tusból kiragadva pusztán jogi, vagy szimbolikus, mitologikus jelszóként 
lobogtatjuk, amivel csak elrémítjük európát.

negyedik pont. Ha ezt a jelenséget, amelyet magyar–román vonat-
kozásban jeleztem, extrapoláljuk, kitágítjuk Szlovákia, kárpátalja és a vaj-
daság felé, akkor azt látjuk, hogy a magyarságnak mindenütt erőteljes po-
litikai vagy kvázipolitikai szervezetei vannak, akár az rMDSz modelljét 
tarjuk szem előtt, akár a szlovákiai helyzetet, ahol a magyarságnak több 
szervezete is van. a lényeg, hogy ez az imponáló szervezettség – egy-két 
kivételtől eltekintve – a közvetlen többségi környezettől elütő aktivitású és 
agilitású. Megvan a saját autonóm társadalmi és politikai logikája.

Mit jelent ez? egyszerűen azt, hogy létezik vagy legalábbis létezhet 
magyar politikai nemzet – túl az országhatárokon. amikor ezt a nyilván 
tabunak számító mondatot kimondom, akkor tudatában vagyok annak, 
hogy ez nem egyszerű kérdés. Pontosan ezért szeretném világosan leszö-
gezni, hogy a nemzetpolitikai stratégia nem azonos a külpolitikai straté-
giával. amikor mi kijelentjük, hogy van egy határokon átnyúló, egységes 
magyar politikai nemzet – hogy ezt az „egység”-et pluralista módon kell 
felfogni, és az nem lehet a magyar állam által integrált struktúra, az ma-
gától értetődik –, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy ez – a jelen-
legi helyzetben – nem lehet a külpolitikai stratégia része. ez pillanatnyilag 
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csupán a nemzetpolitika része. De ez nem jelenti azt, hogy az ilyen érte-
lemben felfogott nemzetpolitikáról nekünk ne kellene gondolkodnunk.2

ez a kérdés kende Péternek köszönhetően került be a köztudatba. ő 
volt az, aki vissza a politikai nemzethez című tézissorozatában3 ezt a kér-
dést napirendre tűzte, és mindenkit arra késztetett, hogy gondolkodjon el 
ezen. én a magyar politikai nemzetre vonatkozó elképzelést véletlenül sem 
próbálnám meg a francia államnemzet logikája szerint értelmezni, hanem 
egy olyan kvázi-politikai nemzetként, amelyben autonóm egységekként ott 
vannak az anyaországban és a környező országokban autonóm alapokon 
megszerveződő magyar politikai társadalmak vagy kvázi-társadalmak. 
Megtehetjük persze azt, hogy behunyjuk a szemünket, és ezt a kérdést 
nemlétezőnek tekintjük.

Fehér Ferenc és Heller ágnes versailles-szindróma című cikkének4 
bizonyos kifejezéseit parafrazálva azt mondanám: ha mi, „magyar” és „sza-
bad” és „fiatal” demokraták vonakodunk kimondani, hogy van magyar po-
litikai nemzet a szónak ebben a tágabb értelmében, akkor majd ki fogják ezt 
mondani helyettünk politikai ellenfeleink, pontosabban ellenségeink, mert 
a szélsőbaloldal és a szélsőjobboldal mindazoknak, akiket felsoroltam, el-
lenségei, és ők ezt előbb vagy utóbb ki fogják mondani. Struccpolitika volna, 
ha ezt nem látnánk be, és nagy hiba volna, ha ezt a kérdést nem tudnánk 
demokratikusan kezelni. Most, amikor valamennyi európai nemzet egy új 
önaffirmációs korszakát éli, nekünk sem szabad homokba dugni a fejünket, 
és úgy tenni, mintha a magyarság csak kulturálisan alkotna egységes nem-
zetet. nem. Itt sokkal többről van szó. tehát, még egyszer: vagy be tudjuk 
ezt építeni valamilyen pozitív, az európai értékrendnek megfelelő stratégi-
ába, vagy hagyjuk, hogy a kérdés politikai ellenségeink, az európai demok-
ratikus értékrendet felrugó, azt el nem fogadó politikai erők manipulációs 
technikájának essen áldozatul. ez most még nem fenyeget bennünket, de 
nagyon hamar bekövetkezhet.

2 a nemzetpolitika korabeli „recepciójáról” lásd Medgyesi csilla interjúját kardos 
Gábor nemzetközi jogásszal: a nemzetközi jog nem ismer nemzetpolitikát, Ma-
gyar hírlap, 1992. aug. 19. 

3 Birtokomban van kende Péter vissza a politikai nemzethez! (tézisek Kelet-Kö-
zép-Európáról) című 1990. októberi keltezésű ötoldalas gépiratának egy, a szerző 
javításait is tartalmazó példánya. ez lehetett az 1990. november 22-én a budapes-
ti társadalomtudományi társaságban megtartott előadásának szövege, amelyet 
„némileg módosított” változatban Dunaszerdahelyen is felolvasott, ugyanazon a 
konferencián, amelyen az én Az új Frontier című előadásom is elhangzott. a tézi-
sek… eredeti szövege tudtommal sehol sem jelent meg. vö. kende Péter: Szakítani 
a nemzetállamisággal, in: Nemzetek és népek Kelet-Közép-Európában, kalligram, 
Pozsony, 2014, 87. ( M. G. – 2014.) 

4 vö. Heller á.– Fehér F.: külpolitika közép-kelet-európában. Kelet-Európai Figye-
lő, „F” sorozat: külpolitika, 1991/1. 26–51. lásd még: Heller ágnessel és Fehér 
Ferenccel beszélget Molnár Gusztáv. Idézett kiadvány, 1–25. 
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nem véletlenül tettem különbséget nemzetpolitikai és külpolitikai 
stratégia között. nem érzem különösebben saját területemnek a külpo-
litikát, sokkal közelebb áll hozzám a nemzetpolitikai kérdéskör. nem 
kerülhetem azonban meg a kérdést, hogy mi az, ami itt és most – még 
mindig maradva a magyar-román relációnál, hiszen ez a legkézenfek-
vőbb példa – külpolitikai stratégiaként érvényesíthető és érvényesíten-
dő. nyilvánvaló, hogy az alapvető európai, nyugati, atlanti orientáció 
mind a nemzetpolitikai, mind pedig a külpolitikai stratégiának a ge-
rincét kell hogy alkossa, ez közös elem a kettőben. De az is nyilvánvaló, 
hogy azt a fajta nemzetpolitikai stratégiát, amit az előbb felvázoltam, 
egy az egyben külpolitikai stratégiává tenni képtelenség, sőt ostobaság. 
annak ellenére, hogy a kettő talán nem áll olyan rettenetesen távol egy-
mástól, mint első pillanatban gondolnánk.

Most lássuk röviden, mit tehet ebben a vonatkozásban a külpoli-
tika. kiindulópontunk az európa tanács kisebbségi Munkabizottságá-
nak a kisebbségjogi konvenciója lehet, illetve ennek egy előzetes terve-
zete. ennek a tervezetnek az első cikkelye világosan kimondja, hogy az 
etnikai, vallási és nemzetiségi kisebbségek jogai szerves részét alkotják 
az emberi jogoknak, az egyetemes emberi jogok védelmi rendszerének, 
és ilyen értelemben a nemzetközi politikai kapcsolatok részét alkotják. 
ez nagyon diplomatikus fogalmazás, de benne van az a tétel, hogy ez 
nem lehet egy ország szorosan vett belügye.

ez az a terület, ahol mi nagyon is offenzív külpolitikát folytatha-
tunk. Mondom én ezt kívülről, minden pártpolitikai megfontolás nél-
kül, egyszerűen a kérdés elemzőjeként. azt hiszem, európa egyenesen 
elvárja tőlünk, hogy ezen a területen offenzív, aktív külpolitikát folytas-
sunk. természetesen nem zárkózhatunk el semmiféle tárgyalásos hely-
zettől, de ha valami el akarunk érni, akkor ott kell hogy legyen a kezünk 
ügyében egy, az említett konveció filozófiáján alapuló programcsomag, 
amivel elő is tudunk állni, ha tárgyalásokra kerül a sor.

Denis Deletant, a londoni egyetem szlavisztikai és délkelet-euró-
pai intézetének professzora és Jonathan eyal, a royal United Services 
Insitute kutatásvezetje (egyébként mindkettő kitűnően beszél románul, 
hisz eyal román származású, Deletant pedig évek óta romániával fog-
lalkozik, és a felesége is román), szóval ez a két angol úr nemrég egy ke-
rekasztal-értekezleten londonban a következőket mondta Sergiu celac 
volt román külügyminiszternek, aki jelenleg románia londoni nagykö-
vete: „Miért nem tárgyalnak maguk a magyarokkal? Miért gubóznak 
be, és mondják azt, hogy a kisebbségi kérdés nem lehet vitatéma, hogy 
ők arról nem tárgyalnak. ezzel óriási hibát követnek el. Inkább tegyék 
csak próbára a magyarokat, nézzék meg, mikkel fognak előállni, és ak-
kor majd európa azt fogja mondani, ezeket nem lehet teljesíteni, ezek 
irreális követelések.”
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rendkívül érdekes helyzet. Mi volt celac válasza? „kérem – mond-
ta –, mi kiváló kapcsolatokra törekszünk, épp most ajánlottuk fel a 
konstancai szabadkikötőt Budapestnek, Magyország a közös Piac társult 
országa, és nincs tengere, mi mindent elkövetünk…” egyszerűen nem 
fogta fel, miről van szó, vagy úgy tett, mintha nem értené. Miért nem 
ragadják ők meg ezt a lehetőséget? azért, mert pontosan tudják, hogy a 
magyar fél nem „erdélyt akarja”, vagy a területi autonómiát, amit európa 
könnyedén söpörne le az asztalról, mondván, hogy ez románia belügye. 
ők attól félnek, hogy olyan követelésekkel állhatunk elő, amelyek na-
gyon is kompatibilisek az európai és az európa tanács-i logikával: hogy 
nyithassunk konzulátust kolozsváron, hogy tartsák tiszteletben az em-
beri jogokat, és hogy olyan területeken, ahol a magyarok aránya eléri a 
10-20%-ot, vezessék be hivatalosan a kétnyelvűséget, a magyar is legyen 
hivatalos nyelv. Deletant ezt tételesen is megfogalmazta március 15-én 
Bukarestben a kisebbségi kérdésről tartott előadásában, kijelentve, hogy 
a kisebbségnek joga van követelni a kétnyelvűséget.

vagyis van értelme román viszonylatban az offenzív külpolitiká-
nak, ami persze nem azonos a mi nemzetpolitikai stratgiánkkal, nem 
azt fordítja le a napi politika szintjére. ezt természetesen vitaalapnak 
szántam.

végül mondanék néhány szót a közép- és a kelet-európai térség ál-
talános helyzetéről. Itt van a kezemben lengyel lászló Új Európa című 
tanulmánya, amely korábban megjelent több nyelven, magyarul ez a 
legteljesebb változat, összefüggően tárgyalja az egész kelet-közép-euró-
pai kérdést, az új és még újabb államokat, a különféle konstrukciókat, 
elképzeléseket és fóbiákat, azt, hogy kik a nyertesek és kik a vesztesek, 
egyszóval minden benne van. aki áttekintette ezt a néhány füzetet, a 
románia-sorozat 4. számában találkozhatott ennek a tanulmánynak egy 
korábbi, a moszkvai Novoje vremjában megjelent változatával, amelyre a 
románok természetesen felfigyeltek, és rögtön le is reagálták, „a geopoli-
tika boldogtalan hercegé”-nek titulálva a szerzőt, amiért őszintén szólva 
irigylem is egy kicsit. Mindenkinek ajánlom elolvasásra ezeket a román 
reakciókat.

elhoztam magammal a párizsi Commentaire című kitűnő folyóirat-
nak a tavaszi számát, amelyben többek között Pierre Béhar francia ger-
manistának az érdekes tanulmánya olvasható ausztria-Magyarországról 
mint a jövőbe világító eszméről (szándékunkban áll az ilyen fontos tanul-
mányokat azonnal lefordítani és szétküldeni). Itt most már nem Fejtő Fe-
rencnek a monarchia szétrombolását hibának minősítő tételéről van szó, 
hanem ennél jóval többről. nemrég tapasztalhattam ezt személyesen is, 
amikor néhány héttel ezelőtt Párizsban jártam, a francia hadügy-minisz-
térium mellett működő nemzetvédelmi kutatásokat patronáló alapítvány 
ugyanis meghívott néhány magyar külpolitikai szakértőt, és ott eléggé 



alternatívák könyve III.
összmagyar alternatíva

140

egyértelműen kiderült, hogy egy újfajta dunai konföderációnak a kérédését 
a franciák egyáltalán nem tekintik tabukérdésnek, és az is nyilvánvaló, 
hogy miért: mert a túlságosan erős német befolyás lehetséges ellensúlyát 
látják benne. nekik tehát politikai érdekük fűződik ahhoz, hogy itt a hatá-
rok ide-oda tologatása helyett egy önálló regionális tömb jöjjön létre. Béhar 
meglehetősen utópisztikus, ám mindamellett figyelemre méltó elképze-
lése szerint a Dunai Föderációt, ahogy ő nevezi, Magyarország, ausztria, 
csehszlovákia és lengyelország alkotná, és mellette jönne létre a Balkáni 
Föderáció, amibe ő Jugoszláviát, Bulgáriát, romániát és esetleg Görög- és 
törökországot sorolja be. Mindez az európai közösséggel együtt alkotna 
egy nagy európai konföderációt (a franciáknak nagyon tetsző gondolat ez).

Minden mozgásban van tehát, mindenki naivabb vagy kevésbé na-
ivabb tervekkel áll elő (Béhar elképzelését én azért tartom irreálisnak, 
mert nem számol az európai közösség rendkívüli szívóerejével, és éppen 
ezért magyar szempontból inkább egy, az európai közösségen belüli re-
gionális szövetség jöhetne számításba), de a lényeg az, hogy a téma – az 
általános európai átrendeződés – a levegőben lóg, nem lehet megkerülni. 
Heller ágnes és Feher Ferenc nagyon helyesen mutattak rá, hogy az egész 
versailles-i–jaltai rendszer összeomlott, lengyel lászló pedig ezt már ki 
sem mondja, annyira magától értetődőnek tekinti, és erre építi fel az új 
kelet-közép-európai elrendeződésről szóló tanulmányát. én azonban úgy 
gondolom, hogy ezeket a dolgokat igenis ki kell mondani, mert nekem a 
magyar sajtót olvasva sokszor az az érzésem, hogy egyesek valósággal ret-
tegnek attól, hogy széthullik Jugoszlávia, hogy széthullik csehszlovákia, és 
hogy akkor mi lesz.

ez teljesen történelmietlen és antipolitikus hozzáállás a kérdéshez. 
én azt mondom, hogy sem a siránkozásnak, sem az ujjongásnak nincs sok 
értelme. Figyeljünk oda, hogy mi történik, és hogy mi történhet a közelebbi 
és a távolabbi környezetünkben. ez a lényeg. ezt kívánja megkönnyíteni az 
általam vezetett kutatócsoport, amely úgy véli, az a legfontosabb felada-
ta, hogy hiteles információkkal lássa el a magyar politikai elitet. nekünk 
nemcsak a már nemzetközi politikai súlyú és dimenziójú eseményeket kell 
bemutatnunk, hanem azokat a még csak belpolitikai természetű folyama-
tokat is, amelyeknek messzebb vezető kihatásai lehetnek. elég sok olyan jó-
hiszemű magyar politikust ismerek, akik találkoztak négy-öt román vagy 
szlovák européer értelmiségivel vagy politikussal, és ebből rögtön arra kö-
vetkeztettek, hogy megvan a tökéletes partnerség, és minden rendben van. 
nincs rendben semmi. Itt sokkal mélyebb gyökerű jelenségekkel állunk 
szemben, amelyek állandó odafigyelést igényelnek.
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Európai napló.  
1991. április–1991. augusztus

1991. április 26.

1990. december 7-én az elte Bölcsészettudományi karán, Bence György 
kezdeményezésére láttuk-e, hogy jön? címmel vitát rendeztek arról, ki 
hogyan látta vagy nem látta előre a kommunizmus bukását közép- és ke-
let-európában. a vitára engem is meghívtak, s mivel akkor nem tudtam 
elmenni, hozzászólok most, utólag, hogy a Buksz 1991. tavaszi számában 
megjelent Bence György bevezető előadása és öt hozzászólás.

De van egy további, személyesebb természetű okom is arra, hogy 
megszólaljak. az a bizonyos meghívás, gondolom, elsősorban Bíró Péternek 
szólt, akinek Európai Naplóját kende Péter közölte a párizsi Magyar Füzetek 
1979-es évfolyamának 3-as és 5-ös számában, Bibó Istvánnak a naplóról 
szóló Megjegyzéseivel együtt, melyek szövege a 12-es számban jelent meg.1 
az álnevet a bukaresti Dorobanți Szálló ezervalahányadik számú szobá-
jában találtam ki, ahol tolnai ottó barátomnak köszönhetően megismer-
kedtem Predrag Matvejeviccsel (vajon zágrábban van-e még, és mit gondol 
most Horvátországról és Jugoszláviáról?), aki ugyanúgy lelkesedett claude 
lefort-ért, mint én (dörzsölte is a szemét eleget, hogyan lehetséges, hogy 
pont egy kóbor bukaresti magyar fog neki az antitotalitarizmus akkor – a 
klasszikus liberalizmus, locke, Mill, Mises és Hayek újrafelfedezése előtt 
– legtöbbet ígérő teoretikusáról beszélni), de azon meghökkent egy kicsit, 
hogy Gramscit és a fiatal lukácsot nem tekintem a kommunista totalitariz-
mussal szemben valóságos alternatívának. Baloldali, enyhén trockista lobo-
gással beszélt a nacionalizmusokon felülemelkedő Jugoszlávia eszméjéről is, 
és az önálló Horvátországnak még a gondolatától is irtózni látszott.

Matvejevic lopta tehát ki romániából és vitte magával Párizsba, Fej-
tő Ferenchez és kende Péterhez azokat az 1978 februárja és júliusa között 
papírra vetett naplójegyzeteket, amelyekben én mindenféléket jósoltam a 
kommunizmusról és kelet-európáról – egészen 1980. december elsejéig, 
amikor is Jaruzelski hosszú ideig elvette a kedvem mindenfajta jósolgatás-
tól.

Most, amikor az Új Magyarországban újrakezdem az Európai Nap-
lót, nekem is válaszolnom kell Bence György cseles kérdésére: láttam-e, 
hogy jön, és láttam-e, hogy jön? Bence férfiasan bevallja, hogy azok közé 
tartozik, „akik nem tudták elképzelni”. nagyon könnyű volna nekem most 
1 vö. európai napló. 1978. február–1978. július, in: AK, II. 14–161., valamint: Bibó 

István az európai naplóról, in: AK, II. Függelék, 594–599. 



alternatívák könyve III.
összmagyar alternatíva

142

azt mondani, hogy én viszont azok közé tartozom, akik nagyon is el tud-
ták képzelni, akik meg voltak győződve arról, hogy a kommunizmus össze 
fog omlani. 1978–79-ben is és 1987-ben is. (amikor nagy szorultságom-
ban, házkutatás, munkahelyemről való eltávolításom után, 1987 áprilisá-
ban Bence György Bukarestben meglátogatott, épp azon a napon, amikor 
kivándorlási kérelmemet a rendőrségen benyújtottam, s én, kissé euforikus 
hangulatban, magyarországi terveimről kezdtem beszélni, az én ellenzéki-
ségben megedződött barátom azt mondta nekem: „Fogd már fel, hogy te 
egy kommunista országba készülsz kivándorolni!”)

Mivel – Bencét parafrazálva – nem szeretném magam okosabbnak 
feltüntetni, mint amennyire ez, az igazság kedvéért, egyáltalán szükséges, 
inkább az foglalkoztat, mi az, amit nem úgy láttam, ahogy látnom kellett 
volna, s nem fenyeget-e mindannyiunkat az a veszély, hogy ne adj Isten, 
még igazam lehet abban, amiben tulajdonképpen tévedtem.

az olyannyira fontos elméleti, pontosabban (történet)filozófiai vo-
natkozásokat most félretéve (hogy például a homályos, intuitív meggyőző-
déseken alapuló jóslatok és az elméleti érvekkel és rendszerezett tapaszta-
lati bizonyítékokkal alátámasztott előrejelzések mellett vagy között nincs-e 
vagy nem lehetséges-e egy olyan történelmi érzékenység vagy látásmód is, 
amely a morini l’inattendu nous attend – a váratlan vár reánk – vagy a 
Bence által is idézett erdély Miklós-féle bátorság jegyében lehetővé teszi 
a felkészülést – azutánra), csupán két, gyakorlati vonatkozásra térnék ki.

az egyik a konkrét, pontosan bemérhető, ellenőrizhető tévedés. Mint 
becsületes kollapszista (összeomláshívő), 1978-ban meg voltam győződve 
arról, hogy – éppen a kommunizmus totalitárius természetéből kifolyó-
lag – lehetetlen a békés, fokozatos átmenet, s ez a pluralizmusra egyébként 
képes „peremvidék”-en (lengyelországban, Magyarországon és csehszlo-
vákiában) is balos, dogmatikus radikalizálódáshoz vezet, amit viszont e 
társadalmak immár nem fognak elviselni. azt tudtam, hogy az „elkerül-
hetetlen” törés az említett országokban fog bekövetkezni, de ehhez nekem 
a proletárdiktatúra passzív „magánvalóságának” „magáértvalóvá” válása 
kellett, mégpedig a rendszer szülőhazájában, a Szovjetunióban. egyszóval 
valamiféle szovjet „segítségnyújtásban” reménykedtem, ami a meghódított 
közép-európai kis országokat valósággal belekényszeríti majd a minden 
jelző nélküli demokráciába.

a bökkenő az, hogy voltaképpen pontosan így alakultak a dolgok, 
és mégis egészen másként, mint ahogy én elképzeltem. az történt, amire 
Bence György is tesz egy sokatmondó célzást idézett bevezetőjében, hogy 
ti. nem volt semmiféle összeomlás. kollapszus helyett a kommunizmus 
rugalmas visszavonulása következett be. a Szovjetunió kivonta immár 
hasznavehetetlennek bizonyuló politikai rendszerét közép- és kelet-euró-
pából, és visszavonult saját birodalmába, sőt most éppen azon van, hogy a 
birodalmon belül is egy még belsőbb körbe húzódjon vissza.
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1989-ben Magyarország, az nDk és a hatalmas Szovjetunió „harag-
jával dacolva” átengedte a keletnémeteket ausztriába. kelet-Berlinben a 
szovjetek világosan értésére adták Honeckernek, hogy amennyiben szem-
befordul az események menetével, nem számíthat semmilyen támogatásra. 
„november 17. előtt egy héttel magas szintű kGB-delegáció érkezett Prágá-
ba Grusko helyettes kGB- főnök vezetésével (…), s a küldöttségben ott volt 
minden fontos ügyosztály és részleg vezetője, akik a mi állambiztonsági 
Szolgálatunk instruktorai, tanácsadói és közvetlen irányítói voltak.”2 Sorin 
roșca-Stănescu, az „erdély-diverzió” bukaresti és még távolabbra mutató 
szálait több cikkében is feltáró ellenzéki újságíró3 nemrég találkozott Pá-
rizsban egy kóbor kGB-tiszttel, akinek a vallomása megerősíteni látszik 
azokat a korábbi híreszteléseket, amelyek szerint 1989 decemberében több 
mint 2000 szovjet rendszámú, minden egyes esetben két férfiutast szállító 
lada gépkocsi tartózkodott román területen.

„a névtelen szovjet tiszt – írja Sorin roșca-Stănescu – az alábbi nyi-
latkozat közzétételéhez járult hozzá: »volt egy beavatkozási terv, amit azon-
ban általam nem ismert okok miatt végül is nem alkalmaztak. Parancsot 
kaptam, hogy december 14-én lépjek át román területre, és menjek temes-
várra. természetesen fegyver volt mind nálam, mind pedig a kollegámnál. 
az események alatt a Gyaraki úti katonai zónában tartózkodtam. akik 
Bukarest felé mentek, azoknak szintén hasonló feladatuk volt. a nagyobb 
városokat vettük célba. egy adott pillanatban el kellett volna kezdenünk lö-
völdözni, hogy zavart keltsünk. De végül is ilyen parancsot nem kaptunk. 
December 26-án elhagytam romániát.«

nincs semmi okom – hangsúlyozza a román újságíró –, hogy kétel-
kedjem a fentiek hitelességében.”4

a technikai lebonyolítás részletei végül is nem érdekesek. a lényeg az 
eredmény: az eseményeket – nagyjából – sikerült ellenőrzés alatt tartani. 
a szovjet jelenlét, kicsit áttételesebb formában ugyan, mint korábban, de 
azért szemmel láthatóan megmaradt romániában, Bulgáriában, Szerbi-
ában és Szlovákiában. Horvátországban, Szlovéniában, Magyarországon, 
csehországban és lengyelországban pedig bármikor láthatóvá válhat – ha 
akar.

De remélhetőleg nem fog akarni, mert akkor olyan események indul-
hatnának el, amelyeket a Szovjetunió már nem tudna kontrollálni.

2 Jirí ruml, Beszélő, 1991. ápr. 27.
3 Utóbb kiderült, hogy besúgó volt, és valószínűleg a România liberă újságírója-

ként, majd a ziua című lap főszerkesztőjeként is a SrI ügynökeként tevékenyke-
dett. (M. G. – 2014.) 

4 România liberă, 1991. ápr. 18. nekünk viszont minden okunk megvan, hogy kétel-
kedjünk a román újságíró információinak hitelességében. ettől függetlenül tény, 
hogy 1989-ben Gorbacsov mindent megtett annak érdekében, hogy ceaușescu 
minél előbb a történelem süllyesztőjébe kerüljön. (M. G. – 2014.) 
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ez a viszonylagos kiszámíthatóság azonban csak addig tarthat, amíg 
nem következik be az összeomlás.

amely sajnos bekövetkezhet. ez a második, gyakorlati vonatkozású 
megjegyzésem. 1978-ban tehát nemcsak hogy melléfogtam (hiszen nem kö-
vetkezett be az összeomlás), de most ráadásul félni vagyok kénytelen attól, 
hogy netán mégis csak igazam lesz.5 attól, amit akkor mindennél erőseb-
ben reméltem.

(Új Magyarország – a továbbiakban: UMA –, 1991. május 15.)

1991. május 1.

tisztességes paraszt-polgári, csúnyább szóval kulák családból származom, 
amelynek egész életvilágát derékba törte a kommunizmus (nagyapám, 
aki ugyan soha nem volt habzó szájú antikommunista, 1946-ban inkább 
a tătărescu-féle román liberálisokra szavazott, mert a Magyar népi Szö-
vetség egy platformon állt a kolhozrendszert akaró kommunistákkal),6 a 
baloldaliság két alkalommal mégis hatalmába kerített. először 1968-ban, 
amikor a kolozsvári egyetemen az Új hajtás című önálló magyar diáklap,7 
Ștefan Pascu akkori rektor jóvoltából soha meg nem jelent első számában 
a nyugat-berlini diákmozgalom programját és dokumentumait ismertetve 
arra „figyelmeztettem” diáktársaimat, mekkora veszéllyel járna, ha a kom-
munista és nacionalista diktatúrával szemben állva, a polgári demokrácia 
alternatívájához folyamodnánk, s ezzel elszigetelődnénk a világ összes es-
tablishmentjei ellen küzdő radikális erőktől.

Másodszor a hetvenes évek második felében, amikor úgy gondoltam 
(talán némi joggal), hogy a nyugati liberális jobboldal és a szociáldemok-
rácia kiegyezett a kelet-európában hatalmon lévő kommunistákkal, és 
5 a Szovjetunió összeomlása fél évvel később valóban bekövetkezett. De egyáltalán 

nem olyan következményekkel járt, mint amilyenektől én akkor tartottam. (M. 
G. – 2014.)

6 Balogh edgár valamikor 1970-ben, amikor kezdő publicistaként és a Szekuritate 
figyelmét igencsak felkeltő korunk-kör egyik szervezőjeként gyakran megfordul-
tam a főtéri szerkesztőségben, egyik sétánk alkalmával megkérdezte tőlem: „nem 
lovagoltál te az én térdemen váradon gyermekkorodban?” „az nem én voltam, 
edgár bátyám, válaszoltam, hanem az egyik unokatestvérem. a család – egyik – 
váradi ága (egészen pontosan Molnár János cipészmester, aki az ötvenes években a 
váradi színház igazgatója lett) – mi tagadás – kommunista volt. De az én szűkebb 
családom nem, azok gazdálkodó parasztok voltak. nahát – kapta fel a fejét –, nem 
igazán rí le rólad az a nagy paraszti őserő!” (M. G. – 2014.) 

7 Főszerkesztője én lettem volna. Szerkesztőtársaim között volt ágoston vilmos, 
csáky zoltán és Szabó zsolt. a tanárok közül láng Gusztávot kértük fel, hogy 
segítsen a „lapalapításban”, és ő részt is vett tanácskozásainkon. (M. G. – 2014.) 
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a totalitarizmust toleráló status quót csak úgy lehet felrobbantani, ha az 
eurokommunistákkal és a kelet-európai disszidensek üzenetét Semprunhöz 
és Pierre Daixhez hasonlóan érdemben feldolgozó baloldaliakkal szövetke-
zünk.8 (1975 nyarán egy olasz–magyar szótárral a hónom alatt vonultam be 
bakának – ha József attilának sikerült Párizsban, nekem miért ne sikerülne 
a dobrudzsai török–tatár–román Medgidián? –, hogy fél év múlva esedékes 
„szabadulásom” után meg sem állva a milánói Gramsci Intézetig, ékes olasz 
nyelven fejthessem majd ki nézeteimet Berlinguer híveinek.9)

Még 1980-ban is, amikor Felkészülni – azutánra címmel megírtam 
a Bibó-Emlékkönyv számára a cikkemet,10 még ekkor is az „egyszerre an-
tifasiszta, antikommunista és antikapitalista” Mannheim károlyt dicsérő 
Bibót állítottam szembe a kommunista párt és a Szovjetunió partnerségé-
ben bízó háború utáni Bibó Istvánnal. annyira magától értetődő módon 
voltam világéletemben antikommunista, a hetvenes években annyira fontos 
volt nekem, hogy bebizonyítsam: a civil társadalom, a polgári demokrácia 
nem azonos a kapitalizmus marxi–lenini–lukácsi torzképével, hogy tulaj-
donképpen észre sem vettem a saját baloldaliságomat.

Mindenesetre ez a nagyon különös baloldaliság végül is nem aka-
dályozott meg engem abban, hogy az egykori trockista claude lefort-on, 
Marcel Gauchet antitotalitárius társadalomontológiáján és a teloson11 ke-
resztül végül is eljussak a nagyon helytelenül nivellálóknak nevezett angol 
levellerekig,12 és a locke-i Second treatise on Civil Government alapján végre 
megértsem: a magántulajon, amit 1962-ben elvettek tőlem (pontosabban 
a családomtól): szent és sérthetetlen, szabadságom elidegeníthetlen része. 
(Most aztán törhetem a fejem, hogyan idegenítsük el, ugyanis nemrég kap-
tam a hírt: hála a román parlamentnek, visszakaptuk.13)

„Most – írja alain touraine, a francia független baloldal legnagyobb 
tekintélyű teoretikusa – a nyugati világ, fél évszázados szociáldemokrata be-
folyás után, piacgazdaságban él, politikai filozófiája liberális, és a kulturális 
tolerancia alapján áll. ez sokkal inkább megfelel annak, amit jobboldalnak 

  8 az 1978-as európai naplón kívül lásd ezzel kapcsolatban a szintén 1978-ban el-
kezdett Méliusz-interjút: Molnár G.: Beszélgetések Méliusz Józseffel. 1930–1939. 
komp-Press, kolozsvár, 2012. (M. G. – 2014.)

  9 olyan „messze” azért nem mentem az eurokommunizmus iránti lelkesedésem-
ben, de legalább volt velük min vitatkozni. (M. G. – 2014.) 

10 vö. ak II, 167–263.
11 a baloldali-radikális telost a bukaresti egyetemi könyvtárban, francia párját, a 

tel Quelt pedig a szintén bukaresti Francia Intézetben forgattam rendszeresen a 
hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején. (M. G. – 2014.) 

12 vö. Molnár G.: Ó, anglia, anglia… esszé az angol forradalomról. [1983] In: ak II, 
341–455.

13 a szántót természetesen eladtuk, de az öreg pincét és a szőlőst nem, olyannyira 
nem, hogy most ezt a kötetet is itt (a várad melletti Hegyközszentimrén) szerkesz-
tem. (M. G. – 2014.) 
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nevezünk, mint a hagyományos baloldaliságnak. Franciaország esete példa-
szerű e vonatkozásban: itt a baloldal etatista, kollektivista és központosító 
programmal került hatalomra 1981-ben. Márpedig a nyolcvanas évekre el-
sősorban a decentralizáció, a vállalkozáskultusz, a piacnak a finánckapita-
lizmus túlzásaival egyetemben történő felmagasztalása jellemző.

néhány év alatt a baloldal valamennyi vívmánya összeomlott vagy 
meggyengült: a közép- és kelet-európai kommunista rendszerek, a har-
madik világ antiimperialista nacionalizmusai, sőt még a nyugati szociál-
demokráciák is, amelyek teljesen értelmetlenné váltak, miután az európai 
közösség megvalósította a tőke nemzetköziesítését. az állam szerepe min-
denütt csökken, és a baloldal válsága nem választható el a nemzetállamok 
válságától. ezzel magyarázható, hogy Franciaországban mindenekelőtt a 
nacionalisták a legarchaikusabb baloldal legfőbb védelmezői, akiket alig 
lehet megkülönböztetni a hagyományos gaullistáktól. ez utóbbiak ugyan-
úgy igyekeznek – jobbról – meggátolni a liberalizmus előretörését, mint a 
konzekvens baloldaliak.”14

a Sofres 1991. áprilisi felmérése szerint a franciák 64%-a tekinti magát 
jobb- vagy baloldalinak, míg 30% visszautasítja a jobb- és baloldali besoro-
lást. érdekes, hogy 1989 októbere óta a bal- és jobboldaliak százalékaránya 
egyformán csökkenő tendenciát mutat, míg az „el nem kötelezettek” aránya 
23-ról 30%-ra emelkedett. Mindamellett a liberális konszenzus dominanci-
ája – legalábbis egyelőre – nem kétséges Franciaországban.

*

vajon Magyarországon van-e, és ha van, megmaradhat-e ez a dominancia? 
a kisgazdák viselkedése, az MDF antiliberális szárnya és a doktrinér libe-
rálisok között dúló áldatlan állóháború ellenére minden kétséget kizáróan 
megvan. Ma még megvan. De annak, hogy meg is maradjon, van egy poli-
tikai és egy mélyebb, nemzetpolitikai előfeltétele.

a politikai előfeltétel nyilvánvaló, hiszen benne van a levegőben. az 
MDF liberális centruma és a Fidesz közötti távlati, stratégiai együttműkö-
dés, a másik oldalon pedig az SzDSz szociáldemokratizálódása. ami az 
előbbi vonatkozást illeti, sokatmondó tény, hogy miközben a Magyar hír-
lap „zavarodott zendülők”-et emleget, és a Fidesz vezetőit a „szerepzavar”, 
„saját valódi érdekeik” fel nem ismerésének veszedelmes következményeire 
figyelmezteti (április 19.), a Magyar Nemzettel egyetemben, amely április 18-
án azt az „alapkérdés”-t veti fel, hogy „a Fidesz szembefordul-e választóival, 
tömegbázisával, amelynek nagy része egyben az SzDSz támogatója”, a Ma-
gyar Fórum húsvéti paktumról, az MDF „teljes önfeladás”-áról beszél, ami a 
lap szerint legfennebb azzal a kétes következménnyel járhat, hogy „akkor a 

14 En attendant la vraie révolution, l’Express, 1991. ápr. 25. 
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sajtó is visszabazsalyog” a kormányzó pártra (ami a bazsalygást illeti, lásd 
fent).

Ha a kormánykoalíció két meghatározó pártja (az MDF és a kDnP) 
és a Fidesz közötti közeledésnek már vannak jelei,15 és ez reményekre jogo-
síthat a jövőt illetően, az SzDSz láthatóan nem meri elszánni magát arra, 
hogy liberál-szocialista, „rocardista” fővonalát nyíltan szembesítse a zajos 
és harcias, hatalomorientált doktrinérekkel (ugyanez a tétovaság sajnos az 
MDF liberális-kereszténydemokrata centrumáról is elmondható, amely 
mindeddig nem mert konfrontálódni a populistákkal). a Pozsgay–Bíró-féle 
„közép” színre lépésével az MDF populistái tisztességes kiutat találhatnak 
az őket amúgy is régóta marcangoló dilemmákból, az SzDSz ijesztő immo-
bilizmusa viszont teljes zűrzavarhoz vezethet a baloldalon.

elég szomorú, hogy a magyarországi baloldal „legerősebb” pártja pil-
lanatnyilag az MSzP. vagyis egy olyan párt, amelynek vezető személyiségei 
a semlegesség mellett törnek lándzsát, vagy – mint tabajdi csaba – a „szov-
jet hidak” tönkretételével vádolják a kormányt, akkor, amikor az döntő fon-
tosságú tárgyalásokon védelmezi az ország szuverenitását.

De lehetnek itt még cifrább dolgok is. nagyon könnyen előfordulhat, 
hogy a szovjet „kapcsolat”-ot hamarosan a „legszentebb nemzeti érdek”-
re apellálva fogják szorgalmazni. nem tudom, kicsoda köröspataki kiss 
Sándor. a Magyar Nemzetben megjelent cikkéből csak az derül ki, hogy 
„székely”, és hogy emlékszik az 1944 őszén erdélyben történtekre.16 akkor, 
úgymond, a szovjet beavatkozás állította meg a székelység tömeges lemé-
szárlását. Ha pedig ez így van – teszi fel a szónoki kérdést a Magyar Nem-
zet cikkírója –, „nekünk miért nem érdekünk, hogy [ma] a Szovjetunió ne 
szövetkezhessen másokkal ellenünk”? Miért nem jelent számunkra egzisz-
tenciális veszélyt, ha „esetleg elmarad a két ország szerződésének aláírása”?

a liberális konszenzus dominanciája csak akkor maradhat meg eb-
ben az országban, ha erre a burkolt, de annál veszélyesebb állításra mi vala-
mennyien, „jobboldali” és „baloldali” liberálisok, meggyőzően és egyértel-
műen nemmel tudunk válaszolni.

(UMA, 1991. május 18.)

15 ami engem illet, nemcsak a sajtóban agitáltam emellett, hanem a színfalak mö-
gött is, például az országépítő alapítvány kuratóriumi ülésein, amelyeket a ráday 
utcai vörös Postakocsi különtermében tartottunk, ahol akkoriban Boross Péter 
nemcsak a kuratórium elnökeként (és belügyminiszterként), hanem a Dél-Pesti 
vendéglátóipari központ egykori főnökeként is ülhetett az asztalfőn. csapody 
Miklós pedig arról tudna mesélni, hogyan próbáltam az MDF-et mint pártot is 
ebbe az irányba befolyásolni (sajnos nem sok sikerrel). (M. G. – 2014.) 

16 Korlátozott szuverenitás?, ápr. 26.
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Magliaso, 1991. május 5.17

Bibó István – mint az köztudomású, s mint 1978-ban Szalai Pálhoz írott ta-
nulmányértékű leveléből is kiderül – a népi mozgalomhoz tartozott. Ide tar-
tozott annak ellenére, hogy tudta: a mozgalmat vagy annak egyes képviselő-
it gyakran érte vád, és nem is mindig alaptalanul. Mindig volt elég türelme 
ahhoz, hogy kihámozza az indulatok vagy félreértések mögött meghúzódó 
racionális tartalmat, s megszívlelje azt, ami valóban megszívlelendő kritika. 
alapvetően népi irányultságát azonban haláláig nem adta fel.

Bibó hűségét a népi mozgalomhoz nem azért hangsúlyozom, hogy 
kisajátítsam őt a magyar ellenzék egyik tábora számára. ezt két okból sem 
tehetem meg. egyrészt mert Bibót az egész ellenzék a sajátjának érezhette és 
tudhatta, hiszen nála a népi elkötelezettség a keresztyén humanista, a libe-
rális demokrata és a szocialista értékek együttes vállalását jelentette. (ezért 
nincs értelme ma azt kutatni, ki volt mély-ellenzéki, és ki volt híg-ellenzéki. 
akik ezeket az értékeket felvállalták, akik kiálltak ezek mellett az értékek 
mellett, valamennyien – a reformkommunisták is! – hozzájárultak a kom-
munista totalitarizmus lebontásához.) Másrészt azért sem sajátíthatom ki, 
mert magam nem tartozom a népi irányzathoz.

Mint liberálisnak – tout court – mindenesetre az a véleményem, hogy 
Bibó népi-nemzeti elkötelezettségű liberalizmusának döntő szerepe volt ab-
ban, hogy amikor az ún. népi-nemzeti irányzat 1988–89-ben politikailag 
is artikulálódni kezdett, a magyar nemzeti liberalizmus nagy hagyományá-
nak a folytatójaként lépett fel, és nem mint a két háború közötti, sokszor 
vehemensen antiliberális harmadikutasság folytatója, nem mint valami sui 
generis, „őseredeti” képlet.

ez persze nem ment könnyen. Szólnom kell itt röviden a népi-nem-
zeti tábor belső irányzatairól. a konzekvens harmadikutasság (érzelmi vagy 
teoretikus alapon) mindig ellenezte és ma is ellenzi magát a pártosodást, a 
többpártrendszert mint olyat, s ha taktikai megfontolásokból esetleg tudo-
másul is veszi azt, láthatóan nem érzi jól magát benne. a baloldali, sajátos 
(nem marxista) szocialista irány hívei a háború utáni nemzeti Parasztpárt, 
majd az ’56-os Petőfi-párt köré tömörültek. (Szűkebb politikai értelemben 

17 az európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Bibó István és a magyar politikai 
kultúra címmel 1991. május 4–11. között megrendezett akadémiai „hetén” elhang-
zott előadás kibővített változata. a Bibó-idézetek A kelet-európai kisá1lamok nyo-
morúsága és A békeszerződés és a magyar demokrácia című tanulmányokból va-
lók. – a rendezvényen részt vett albert Gábor, az Új Magyarország főszerkesztője 
is, aki jelezte, hogy előadásom legfontosabb megállapításaival ő is egyetért. ekkor 
állapodtunk meg abban, hogy Európai Napló címmel cikksorozatot közlök a lap-
ban. Július-augusztus folyamán azonban már egyre nagyobb késéssel jelentek meg 
a cikkek, és együttműködésünk abbamaradt. ehhez nyilván hozzájárult, hogy az 
MDF bizonyos köreiben nem nézték jó szemmel publicisztikai tevékenységemet. 
(M. G. – 2014.)
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Bibó ehhez az irányhoz tartozott.) végül a jobboldali vagy polgári irány, me-
lyet Szabó zoltán és kovács Imre neve fémjelez, a szervetlen, elit-kapitaliz-
mus helyett a magyar falu, a magyar társadalom – valóban nyugati mintájú! 
– polgárosodását akarta.

a Magyar Demokrata Fórum, látszólag paradox módon, a népi-nem-
zeti táboron belüli kettős szűkítéssel érte el azt, hogy egy döntő fontosságú 
történelmi helyzetben az ország legjelentősebb politikai pártja lett. először 
a jobboldal (a polgári-nemzeti liberálisok) és a baloldal (a politikailag is ér-
vényesülni akaró nem kommunista szocialisták) egyesítésével a pártosodást 
ellenzőkkel szemben létrehozta a pártot. Majd, a jobbközép orientáció kö-
zéppontba állításával elérte a baloldaliak kiválását. akik egyébként akkor 
nem követték Bíró zoltánt, azok a Pozsgay–Bíró-féle ún. nemzeti közép 
megalakulásával rövidesen követni fogják.

ez a tisztázódási folyamat azonban még nem ért véget. az MDF-nek 
még meg kell szabadulnia a harmadikutasság utóvédharcosaitól, a populista 
demagógia utolsó mohikánjaitól, valamint bizonyos koalíciós kötöttségek-
től, és akkor komoly esélye van arra, hogy változatlanul jelentős politikai 
erő maradjon. Ha ezt a nélkülözhetetlen lépést az MDF megteszi, akkor a 
kDnP-vel és a Fidesszel együtt – nem feltétlenül koalícióban, de minden-
képpen stratégiai szövetségben! – el tudja érni, hogy a jobboldali, jobbközép 
orientáción belül Magyarországon liberális dominancia legyen. ez ugyanis 
Magyarország politikai nagykorúsodásának egyik elengedhetetlen feltétele.

a másik – természetesen – az, hogy a baloldalon is meglegyen a libe-
rális dominancia. ez viszont csak az SzDSz szociáldemokratizálódásával 
érhető el. Ha az SzDSz – mondjuk – rocard-ista fő vonala meg tudja vívni 
a maga harcát a párt liberális doktrinérjeivel. Ha az SzDSz-nek lenne elég 
bátorsága ahhoz, hogy kitöltse a baloldalon tátongó űrt, ezt a célt minden 
további nélkül el tudná érni. De – igaz – egyáltalán nem biztos, hogy most, 
rögtön el tudná érni azt a célt is, ami minden pártnak sajátja: a hatalmat.

a két nagy párt közül az fogja megnyerni a politika pascali fogadását 
(és ez – hangsúlyozom – nécessité de pari, vagyis kénytelen fogadás),18 amely 
hamarabb tud szakítani a saját doktrinérjeivel.

Persze az igazi nemzeti érdek az, hogy mindkét nagy párt megnyerje 
ezt a fogadást, mert akkor az egész magyar politikai életen belül biztosítható 
volna a liberalizmus dominanciája. Bibó István szelleme akkor lesz igazán 
élő valóság a magyar társadalom életében, ha ez megvalósul. Ha csak az 
egyik vagy csak a másik tudja megvívni a maga harcát – arra nem is merek 
gondolni, hogy esetleg egyik oldal sem lesz erre képes –, nem fogjuk tudni 
beteljesíteni azt a művet, amit Bibó István, legértékesebb örökségünkként, 
ránk hagyott.

18 vö. Pascal és a tragikus világszemlélet [1973], in: AK, I. 11–18. 
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De miért ne tudnánk? „ördögbe is az elmúlt korok teóriáival! éljen 
a baloldal és a jobboldal konvergenciája!” ezt alain touraine mondotta 
nemrég a párizsi l’Express hasábjain. a baloldal jobboldali politikát foly-
tat, a jobboldal pedig – sokkal inkább, mint eddig bármikor – elfogadja a 
baloldal által hozott döntéseket. az öböl-háború idején világosan megmu-
tatkoztak Franciaországban a belpolitikai frontvonalak. az egyik oldalon 
áll a le Pen-féle nemzeti Front, a kommunistákkal és néhány elszigetelt, 
többnyire zöldre átfestett régi baloldali szervezettel együtt, a másikon pe-
dig a liberális és centrista jobboldal által támogatott szociáldemokraták. 
a bal- és jobboldal, touraine szerint ugyanazon a kulturális mezőn belül 
helyezkedik el. a nacionalizmus és az intranzigens baloldaliság, nyilván, 
nem kevésbé.

liberalizmus és kollektivizmus, egyéni és társadalmi autonómia és 
autoritarizmus ellentétéről van tehát szó, akárcsak közép- és kelet-euró-
pában. Magyarország és a környező országokban élő magyar közösségek 
társadalmi-politikai színképe, egész berendezkedése ma – minden még 
meglévő bizonytalanság és tisztázatlanság ellenére – sokkal közelebb áll 
a nyugati modellhez, mint a környező országok (Szlovákia, Ukrajna, ro-
mánia, Szerbia) többségi társadalmainak gazdasági, kulturális és politikai 
adottságaihoz.

Sok egyéb ok mellett ez annak a szerencsés körülménynek tulaj-
donítható, hogy nálunk (sem Magyarországon, sem a kisebbségi magyar 
társadalmakban) nem tudott gyökeret verni a nacionálkommunizmus. 
a Magyar népi Szövetség nemzeti-kommunista „örökség”-ét az erdélyi 
magyarság olyan katasztrofálisnak ítélte, hogy még csak tétova kísérletet 
sem mert tenni senki a „baloldali kormánypártiság” hagyományának ko-
molyabb politikai érvényesítésére.

a nacionalizmus és a kommunizmus, a nemzeti és a szociális de-
magógia a magyarság életében nem tudott – legalábbis eddig még nem 
tudott – összefonódni. ami a szlovákok, románok és szerbek vonatkozá-
sában sajnos a legkevésbé sem mondható el. ez nem a magyar „kultúr-
fölény” Bibó által oly sokszor és joggal elítélt diadalordítása, hanem szo-
morú és tragikus tény. olyan tény azonban, amely – sokak számára talán 
meglepő módon – a gyakran hangoztatott nyelvi, kulturális és történelmi 
dimenzión túl a par excellence politikai szférában is nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a magyarság egy nemzet.

Bibót, a politikust és a politikai elemzőt sok mindenben megcáfolta a 
történelem. egy valamiben azonban éppen hogy a szemünk előtt lejátszódó 
történelem ad neki igazat. abban nevezetesen, hogy közép- és kelet-eu-
rópában „az egész területi összevisszaság” mögött az a szilárd valóság áll, 
hogy „a nemzetek az egynyelvű emberek összességeivé váltak”. és abban 
is, hogy „1919-ben a békecsinálók nem voltak képesek arra, hogy elfoga-
dott alapelvüket [a nemzetek önrendelkezési jogát – M. G.] következetesen 
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alkalmazzák”, hogy a második világháború után ugyanaz az elfogadha-
tatlan helyzet állt elő „demokrácia és békeszerződés viszonylatában, mint 
1919-ben”.

Bibó már 1945–46-ban – higgadtan és világosan – előre látta, hogy az 
új békemű „ki nem elégítő, meg nem szokható, nem igazolható” elemekkel 
van tele, nemcsak speciálisan magyar vonatkozásban, hanem a tekintetben 
is, hogy olyan „nemzetek feletti federációk”-at állított vissza jogaiba, ame-
lyek esetében egyáltalán nem voltak adottak „a federációba egyesülés lélek-
tani előfeltételei”.

európának – hangsúlyozta Bibó – feltétlenül stabilitásra van szüksé-
ge, de világos volt számára, hogy a versaille-jaltai békerendszer ezt a stabi-
litást hosszú távon nem tudja megteremteni. Mindamellett remélte, hogy 
a majd szükségképpen elkövetkező „kevésbé stabil, folyékonyabb korsza-
kok”-at, „folyékonyabb politikai helyzetek”-et (amelyek remélhetőleg „nem 
jelentenek háborút”) a „tisztultabb világközvélemény” arra fogja kihasznál-
ni, hogy „a világnak ezen a legkritikusabb területén, közép- és kelet-euró-
pában a végleges konszolidációt megteremtse”.

Ha az immár egyre kevésbé elodázható végleges konszolidáció a ma-
gyarságot demokráciában, a nyugati nemzetek közösségével kompatibilis 
társadalmi, gazdasági és politikai körülmények között találja, semmi aka-
dályát nem látom annak, hogy a magyar nép életében végre a demokrácia 
másik – nélkülözhetetlen – direktívája is érvényesüljön, „és ezt úgy hívják, 
hogy önrendelkezési jog”.

(UMA, 1991. május 25; A nyugati modell címmel megjelent a Fidesz 
Press 1991. augusztus 26-i számában is.)

Kolozsvár, 1991. május 19.

az államhatalomhoz való viszony tekintetében Hegel különbséget tesz 
nagylelkű és aljas tudat között. előbbi azok sajátja, akik azonosulnak vagy 
azonosulni szeretnének a hatalommal, utóbbi azoké, akik csak alattomos-
sággal engedelmeskednek neki, és bármelyik pillanatban képesek volnának 
hátbaszúrni.

az olasz–svájci Magliasóban döbbentem rá magam is, amikor a „né-
pi-nemzeti irány” Bibó-recepciójáról tartandó előadásom vázlatát készítet-
tem (én az erdélyi Bibó-recepcióró1 akartam beszélni, de az európai Protes-
táns Magyar Szabadegyetem elnöke – teljesen indokoltan – rám parancsolt, 
hogy nekem itt most MDF-esként kell megnyilvánulnom, különben még 
az a látszat teremtődhet, hogy a Szabadegyetem az egykori „demokratikus 
ellenzék” belső fórumává vált), szóval előadásom új változatán dolgozva 
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döbbentem rá arra, hogy nemcsak aljas nem tudok lenni, de nagylelkű sem 
vagyok.

„MDF-tag vagy te egyáltalán?” – kérdezte tőlem kiss Gy. csaba 
Magliasóban, az előadásom után. Úgy látszik, egyesek nehezen tudják meg-
emészteni, hogy a népi mozgalmat az MDF-fel összekötő köldökzsinór va-
lahol menet közben (tulajdonképpen észrevétlenül) elszakadt. a politikán 
túli, politika fölötti célokra ez persze nem áll. De aki ezeket a célokat való-
ban komolyan veszi, az tulajdonképpen örülhet ennek az elszakadásnak. 
a politika külön világ. Jobb tudni ezt, mint a legszentebb célok képviseleté-
ben elvérezni benne. a harmadikutas antipolitika, éppen úgy, mint a kon-
rád-féle, megtalálhatja a saját politikai szövetségeseit anélkül, hogy ő maga 
„átmenne” politikába.

„a konzervatív értékrend – írja körösényi andrás – szemben áll a 
radikális baloldali liberalizmussal, de a jobboldali liberalizmussal összefér, 
ötvözetüket a kortárs nyugat-európai politikában a konzervatív, ill. a ke-
reszténydemokrata pártok teremtették meg, és úgy tűnik, hogy Magyaror-
szágon az MDF és a jobbközép is ebbe az irányba halad.”19

a népiek most választhatnak: zsörtölődnek a kormány és a jelenlegi, 
pontosabban jövőbeli MDF ellen, mint kiss Gy. csaba, a baloldalon próbál-
nak szerencsét, mint Bíró zoltán, vagy megértik, hogy a liberalizmus olyan 
egyetemes recept, amit ma egyszerűen nem lehet megkerülni.

ez éppen olyan, mint amilyen a középkorban volt a katolicizmus és a 
velejáró egész társadalmi-politikai intézményrendszer. nicolae Iorga eléggé 
álszent szánakozással mondta rólunk, a csehekről és a lengyelekről, hogy 
ezekben a „frissen lett” királyságokban minden mesterséges és felemás.

a balkáni térség egészében kialakult „népi romániák”, népi ro-
manitások világa ezzel szemben a római, bizánci és török uralom alatt 
szinte változatlanul megőrizte eredeti dinamizmusát. ez a politika, a ha-
talom alatti szférákban megőrződött több ezer éves „szerves folytonos-
ság”, a sok tekintetben valós „őseredetiség” most, a mai román politikai 
rendszer „eredetiségé”-ben bosszulja meg magát. a romániai ellenzék 
által olyannyira kárhoztatott „originalitás” nem más, mint a liberaliz-
musra való képtelenség.

a mi „újabb keletű” felemásságunk mégiscsak jó iskola volt. Ha 
kissé lassan is, de csak megszoktuk végre, hogy a politika nem idegenek 
birtokolta vár, melyet „el kell foglalni”, „be kell venni”, hanem az önura-
lom művészete.

*

19 Magyar Nemzet, 1991. máj. 13. 
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korzikai nép márpedig nincs – így döntött a francia alkotmánybíróság. 
a múlt év novemberében elfogadott törvény első cikkelye, mely „a francia 
néphez tartozó korzikai nép”-ről beszél, ellentétes a francia alkotmánnyal. 
az 1958-ban elfogadott alkotmány 2. cikkelye – a kilenc bölcs szerint – 
„csak francia népet ismer, csak francia állampolgárokat, eredetre, fajra és 
vallásra való tekintet nélkül”.

a fellebbezést a jobboldali ellenzék kezdeményezte, de a baloldali ra-
dikálisok és a Szocialista Párt balszárnya is a „korzikai nép” ellen foglalt 
állást. émile zucarelli, Bastia polgármestere, a Baloldali radikálisok Moz-
galmának elnöke kezdettől fogva ellenezte a törvény első cikkelyét. „tilta-
kozom az ellen, hogy megsértsék a francia nép oszthatatlanságának elvét!”

Fabien roland-levy, a libération vezércikkírója szerint „joggal tűn-
hetett gyanúsnak, hogy egy hivatalosan jóváhagyott szövegben hivatkozás 
történik az állampolgárok egy csoportjának etnikai eredetére”.20

nem ez az első – és utolsó – eset, amikor az állam és a nemzet misz-
tikus egységét hirdető nacionalisták és a népi különállóság elismerésében 
„vért” szimatoló baloldali liberálisok egyetértenek.

De nem biztos, hogy sokra mennek vele. a korzikaiak többségének 
már a „tartozék” mivolt sem tetszett. Most eggyel több okuk van arra, hogy 
új közigazgatási helyzetüket, az alkotmánybíróság által jóváhagyott területi 
közösség (collectivité territoriale) státusát – a tartomány és az autonómia kö-
zötti félúton állva – a tényleges autonómia előszobájának tekintsék.

végül is nem más dolgozott ki számukra 1764-ben külön alkotmány-
tervezetet, mint a nagy Jean-Jacques rousseau. Igaz, hogy akkor korzika 
éppenhogy megszabadult „Génua zsarnokságá”-ból, és szegény rousseau 
nem gondolta, hogy négy év múlva a derék korzikaiakat eladják Francia-
országnak.

(UMA, 1991. július 2.)

1991. június 1.

a marosvásárhelyi rMDSz-kongresszusról hazatérve, kíváncsian lapoz-
tam fel a frissen megjelent Beszélőt és Magyar Fórumot. nem minden nap 
adódik arra lehetőség, hogy az ember közvetlen tapasztalatok és némi 
háttérinformáció birtokában ítélhesse meg, hogyan vélekedik ugyanarról 
a – fontos – kérdésről az SzDSz hivatalos lapja és csurka István.

Bár, ami az SzDSz-t illeti, lehet, hogy nem is tartották olyan fontos-
nak ezt a kongresszust, hiszen csak lelkes és agilis szakértőjüket, törzsök 

20 libération, máj. 10. 
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erikát küldték el vásárhelyre, és a pártvezetőség szintjén nem is képviseltet-
ték magukat. (a kongresszusi beszámolót író ara-kovács attila is inkább 
Budapestről követte az eseményeket.)

a lényeg az, hogy sem a Beszélő, sem a Magyar Fórum nincs oda az 
örömtől. előbbi azért, mert a bukaresti kompromisszum-taktikát elutasító 
„nemzeti” és „fiatal” radikálisok egyöntetűen Szőcs Géza mögé álltak, a Be-
szélő szerint „kényszerpályán” mozgó tőkés lászlóval együtt. ez a radikális 
koalíció veszélyezteti a „még jó ideig aktuális és nélkülözhetetlen” Domokos 
Géza és a kolozsvári liberális széplelkek közötti különös, baloldali-liberális 
koalíciót. (ez utóbbiak egyébként távolról sem húzódtak annyira vissza a 
politikától, mint azt ara-kovács attila gondolja, hiszen a kongresszus leg-
kritikusabb pontján éppen cs. Gyimesi éva volt az, aki Domokost a biztos 
bukástól megmentette.)

a Beszélő számára láthatóan annak van döntő jelentősége, hogy a 
romániai magyarság minden körülmények között „beszélő” viszonyban 
maradjon a román politikai erőkkel, ezért elégedett Domokos újraválasztá-
sával. De aggódik az „államalkotó nemzet” és a „társnemzet” kategóriáinak 
felbukkanása miatt, mert – úgymond – „semmi garancia sincs arra, hogy 
romániában bárki is egyetértsen a magyarság államalkotó – tehát nem ki-
sebbségi – státusával”, így a Szőcs Géza által előterjesztett és a kongresszus 
által – a lényeget tekintve – elfogadott, „gyakorlatilag föderációs szándéko-
kat érvényre juttató” program a Beszélő szerint alig több a nemzeti hevület-
nek szánt populizmusnál”.21

a különös az az egészben, hogy a „társnemzet”, „társnép” kifejezés, 
pontosabban a szavak mögötti szándék, a tényleges politikai tartalom csur-
kának sem tetszik.22 nem érti, hogyan tekinthetik az erdélyiek a társnemze-
ti, társnépi státuszt alternatívának a nemzeti kisebbségi státusszal szemben, 
amikor mindhárom kifejezés, együtt: „visszalépő skála”.

„az etiópiai falasák – írja csurka – a nemzeti kisebbségi vagy talán 
társnépi állapotból (?) egy fél nap alatt átrepültek az izraeli államalkotó 
nép státuszába.”

lehet, hogy rosszul értelmezem csurka Istvánt, de hasonlatából azt 
olvasom ki, hogy szerinte egy adott népcsoport csak a saját – nemzeti – ál-
lamkeretében válhat államalkotó tényezővé. ez a múltban sem így volt, és a 
jövőben még kevésbé lesz így.

az viszont igaz, hogy az erdélyi magyarság az „egységes nemzetál-
lam”-nak minősített romániában bizonyosan nem vállhat „államalkotóvá”.

De lássuk, végül is mit fogadott el Marosvásárhelyen az rMDSz II. 
kongresszusa. a hangot Sütő andrás ütötte le, biblikus hangvételű megnyi-
tó beszédében: „nép vagyunk az ősi szülőföldön.” tőkés lászló ezt a követ-
kezőképpen értelmezte: „teljes nemzeti emancipációra kell törekednünk. 
21 hány lépés előre, hány lépés hátra? 1991. jún. 1. 
22 Helyszíni közvetítés, Magyar Fórum, 1991. máj. 30. 
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nem akarhatunk a többségi nemzet kisebbségei maradni, hanem a román-
ság egyenjogú partnereivé kell válnunk (…), mihamarabb meg kell határoz-
nunk kollektív státusunkat románia társadalmában, illetve erdélyben, és el 
kell érnünk, hogy ezt a romániai törvényhozás kodifikálja.”

Szőcs Géza főtitkári beszámolója végén a következő önmeghatározást 
javasolta: „a romániában, elsősorban erdélyben élő magyar közösség ki-
nyilvánítja: történelmi, nyelvi és kulturális azonosságát tekintve a magyar 
nép olyan része, mely román állami keretek között él, és saját magát mint 
testületet önálló politikai alanynak, s mint ilyent, egyenjogú társnépnek te-
kinti.”

ezt a meghatározást támogatta a politikai ügyekért felelős elnöksé-
gi taggá választott temesvári Borbély Imre is, mert jó reálpolitikai érzékkel 
felismerte, hogy az általa javasolt nemzeti önmeghatározás ma még csak a 
Szőcs Géza-féle megfogalmazásban találhat egyöntetű támogatásra. De – a 
jövőre gondolva – érdemes idézni Borbély Imre eredeti programját is, ame-
lyet Nemzeti önmegfogalmazást címmel valamennyi küldött és meghívott 
kezébe eljutatott.

„a romániai magyarság – írja Borbély – számánál, társadalmi struk-
túrájánál, kultúrájánál és önszervező képességénél fogva rendelkezik min-
den feltétellel, hogy ellássa egy nemzet összes funkcióját. nemzeti öntudatát 
alapvetően meghatározza több száz éves államalkotó múltja e tájon”.

a román álparlamentarista hatalom nemzeti elnyomása válaszút elé 
állítja a népcsoportokat. elvándorolhatnak, beolvadhatnak vagy a harma-
dik utat választják: ellenállnak a nemzeti elnyomásnak. ez csak nemzeti 
intézményrendszer kiépítésével lehetséges. ehhez az első lépés a nemzet-
ként való önmeghatározás, azzal a céllal, hogy ebből idővel, alkotmányos és 
nemzetközi elismerés által, kialakulhasson a társnemzeti státus.

a társnemzeti státus kielégíti a népcsoport összes ku1turá1is, gazda-
sági és politikai igényét, anélkül, hogy megkérdőjelezné az ország területi 
egységét, vagy sértené az országban együtt élő nemzetek vagy népcsoportok 
érdekeit. ezáltal megelőző hatású a szakadár tendenciákkal szemben (példa 
erre a finnországi svéd szakadár mozgalom megszűnése, mihelyt létrejött a 
társnemzeti státust biztosító alkotmány és kiépültek az ebből adódó intéz-
mények és törvények).”

a kongresszus végül is a következő betoldással egészítette ki a Prog-
ram alapelvek című fejezetének 2. pontját: az erdélyi magyarság, románi-
án belül „önmagát mint közösséget államalkotó tényezőnek, önálló politi-
kai alanynak, s mint ilyen, a többségi nép – nemzet – egyenjogú társának 
tekinti”.

az rMDSz első számú vezetői közül egyedül Domokos Géza nem 
foglalt állást e kérdésben. ez azt jelenti, hogy – legalábbis a kongresszus nyil-
vánossága előtt – a kisebbségi státus meghaladására irányuló törekvések 
ellen sem nyilatkozott. Mint Az RMDSz II. Kongresszusának határozatai 
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című hivatalos dokumentumból kiderül, e döntő fontosságú kérdésben 
konszenzus jött létre a mérsékeltek és a radikálisok között. „Mindkét irány-
zat fontosnak tartja a kollektív önazonosság újfajta meghatározását, s így a 
kongresszus határozata értelmében programba is foglalta, hogy a romániai 
magyarság önálló politikai szubjektumnak, államalkotó tényezőnek, s mint 
ilyen a többségi román nép egyenjogú társának tekinti magát. e státuszának 
rendezése az európai stabilitást szolgálja.”

*

a kongresszus előtti napokat a kolozsvári diákok limes-körének meghí-
vottjaként erdélyben töltve, még vásárhely előtt került a kezembe a kolozs-
vári tribuna című hetilap 1991. május 23–29-i száma. ebben bukkantam 
rá A románok az 1291-es erdélyi „parlament”-ben című – a marosvásárhelyi 
kongresszuson elhangzottak fényében fölöttébb érdekesnek tűnő – cikkre.

1291 márciusában, hét évszázaddal ezelőtt – írja Ioan-aurel Pop – 
III. andrás magyar király gyűlést (kongregációt) tartott Gyulafehérváron, 
az erdélyi nemesekkel, szászokkal, székelyekkel és románokkal (universis 
nobilibus, Saxonibus, Syculis et olachis in partibus transi1vanis), hogy „stá-
tusukat megreformálja”.

a magyar történetírás – hangsúlyozza a szerző – nem tulajdonított 
különösebb jelentőséget az eseménynek, mert kellemetlenül érintette, hogy 
a románokat a bevett rendek és natiók között sorolják fel, itt is, és a fél év-
századdal később, 1355-ben megtartott tordai rendi gyűlésen is. Másrészt, 
a románok jelenlététől függetlenü1, a rendi gyűlések puszta ténye döntő érv 
erdély autonómiája mellett, ami ellentmond a Magyarország állami egysé-
gét hangsúlyozó dogmának.

„ezek a tények – írja a tribuna – tagadhatatlanul azt bizonyítják, 
hogy 700 évvel ezelőtt a román elitet alkotó kenézek – akik részben a ne-
mességhez tartoztak – abban a helyzetben voltak, hogy önálló rendet al-
kossanak. közösségként, universitasként léptek fel. (…) a románok nem a 
nyugati társadalom-szerveződés alapján álltak, de ahhoz, hogy politikailag 
fennmaradhassanak, nyilván ők is beilleszkedtek az erdélyi társadalmi-po-
litikai életet szabályozó intézményrendszerbe. vagyis államalkotó tényező-
ként viselkedtek (au fost o parte alcătuitoare de stat). (…) az 1791-es Supplex 
libellus valachorumban a románok ezt az 500 évvel korábban még meglévő 
és tőlük jogtalanul elorzott státust követelték vissza.”

Mi pedig most az Úr 1991. esztendejében vagyunk.

(UMA, 1991. július 9.)
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Magyar és kelet-európai részek
1991. június 9–10.

az rMDSz-kongresszus második napjának vége felé, amikor szóhoz 
juthattak a vendégek is, felmerészkedtem én is, néhány szó erejéig az 
alagsori pódiumra. Mivel tudtam, hogy ízlésficam nélkül sem erdé-
lyiként, sem magyarországiként nem beszélhetek, lettem akarva-aka-
ratlan szülőföldem, a Partium szószólója. azé a Partiumé, amelynek 
hivatása, hogy erdélyben mindig az összmagyarság, az anyaországban 
mindig az elszakított részek ügyét képviselje. Makkai Sándort idéztem 
álláspontom igazolásául, aki 1938-ban azt írta, hogy nem csak a „ré-
szek” életképtelenek az anyaország nélkül, de az anyaország is a részek 
nélkül. ehhez – több mint 50 év után – annyit tettem hozzá, hogy az 
utóbbi vonatkozás talán még fájdalmasabb torzólétet tükröz, mint az 
előbbi, mert a kisebbségben élő ember mindig jobban érzi, miben szen-
ved hiányt és pótolni igyekszik azt, az „ország” azonban gyakran meg-
feledkezik erről.

ezért tekintettem példamutatónak a kongresszuson megmutatko-
zó új önmeghatározási igényt, hangsúlyozva, hogy egy kis önrevízió a 
magyarországi nemzetkoncepciók házatáján is elkelne. addig ugyanis 
nem beszélhetünk korszerű magyar nemzetszemléletről, ameddig abba 
vissza nem áramoltatjuk a kisebbségben élő magyar népcsoportok el-
múlt 70 évének valamennyi szenvedését, kulturális vívmányát és poli-
tikai tapasztalatát.

a most következő szigorúan hipotézisértékű helyzetelemzést, 
még friss erdélyi benyomásaim hatása alatt állva, éppen ezért olyan-
formán próbáltam megszerkeszteni, hogy tükröződjenek benne mind a 
„nyugati”, mind pedig a „keleti” magyarság, mind közép -, mind pedig 
kelet-európa elvárásai és kényszerű adottságai.

*

Most, hogy nem csak Szolzsenyicin, hanem a nyugat is azzal a kér-
déssel viaskodik, „hogyan mentse meg oroszországot” – előbbi a lé-
lekpusztító Birodalom és a nagyorosz, ukrán és belorusz nép együt-
tes erőfeszítésével újjáteremthető oroszföld, utóbbi az agresszív vagy 
piackonform Unió alternatíváin tépelődve –, egyre nyilvánvalóbbnak 
tűnik, hogy a hadsereg, a kGB és a kreml vezetése alatt álló „szuverén” 
szovjet köztársaságok szövetsége, a mélyorosz és nyugatos tanácsoktól 
teljesen függetlenül, az erőviszonyok belső hatalmi logikájánál fogva, 
még jó ideig fennmarad.
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ez lehet, hogy nem jelent többet 5–10 évnél, de addig ez a kelet-európai 
helyzet legfőbb állandója.23 egy, Budapesten a napokban átutazó moszkvai 
ismerősöm a neo-empire stílus térhódításáról beszélt, új dicsőség-szimbólu-
mokkal, kb. egymillió – a legaktívabb korosztályokat jelentő – „ifjútörök” af-
ganisztánival (akik a világháború hőse címet viselőkkel egyenrangú kivált-
ságokat élveznek, és alig várják, hogy „minden szinten” kezükbe vehessék a 
dolgok irányítását), és a Pruttól, vagy egy kicsit még nyugatabbról Pekingig 
húzódó övezetben alakuló új „ázsiai termelési mód”-dal.

az orosz törvények szelleme, az orosz „társadalmi szerződés” ma 
még messzebb van oroszhontól, „az orosz nép mindennapi életéből” ma 
még inkább „hiányzik mindenféle jogrend”, mint a század elején, amikor a 
szerencsétlen Bogdán kisztyakovszkij vívta kilátástalan harcát A jog védel-
mében. Az orosz forradalom démonai című, a Századvég kiadónál megjelent 
gyűjtemény, Bergyajevnek Az orosz kommunizmus értelme és eredete című, 
még 1989-ben ugyanott megjelent alapművével együtt csak alátámasztja 
mindazt, amit a mai helyzetben is látunk: az orosz állam szervetlensége, 
az orosz lélek formátlansága, „a törvénynélküliség orosz szelleme” épp oly 
kétségbeejtő az érintettek és épp oly fenyegető a világ számára, mint volt 50, 
70 vagy 80 esztendővel ezelőtt.

Szó sincs arról, hogy a nyugat támogatná Gorbacsovot a „kemény-
vonalasakkal” szemben. egyszerűen tudomásul veszi és elfogadja, hogy – 
Gorbacsovval vagy nélküle – az empire új formája van kialakulóban, ami 
még mindig „jobb”, mint az orosz népből és társadalomból a nyugattal való 
kontroll nélküli érintkezés nyomán szabadon előtörő „dinamikus dionü-
szoszi – már-már démonikus – erő”.

Mit jelent ez közép- és kelet-európa népei számára? azt, hogy a len-
gyelek, a „csehszlovákok”, a magyarok, a románok és a délszlávok a nyugat 
és az új Birodalom közötti ütközőzónába kerültek, és nem „léphetnek át” 
csak úgy, minden további nélkül európába. az új birodalom nyugati határai 
mentén már is kialakult, és a közeljövőben – ha ez egyáltalán lehetséges – 
még határozottabb formát fog ölteni egy sajátos politikai struktúrájú, for-
málisan se ide, se oda nem tartozó senkiföldje.

a Szovjetunió érdeke azt kívánja, hogy ezen a sávon belül senki se 
tartozzék és ne is tartozhassék a nyugati biztonsági övezetbe, és ne jelent-
sen dezintegrációs veszélyt a birodalom nyugati peremvidéke (nyugat-
Ukrajna és Szovjet-Moldova) számára. ezért a nyílt politikai és gazdasági 

23 nos, mint egyik korábbi jegyzetemben már utaltam rá, nem lett az. Pedig én 
egyáltalán nem bántam volna, ha kialakul egy új, orosz dominanciájú eurázsiai 
„unió”, mert az elősegítette volna a kelet-közép-európai államok gyors és végleges 
nyugati integrációját, miközben a velünk szomszédos délkelet-európai országok 
(románia és Szerbia) egyfajta senkiföldjévé válva, egyes tartományaik földrajzi 
és civilizációs, egyszóval geopolitikai elhelyezkedése szerint közeledtek volna az 
egyik vagy a másik tömbhöz. (M. G. – 2014.) 
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nyomásgyakorlástól a diverziós eszközökig mindent bevet annak érdeké-
ben, hogy ebben a térségben ne honosodhasson meg – ellene irányuló éllel 
– a nyugati parlamentáris demokrácia és jogállamiság intézményrendszere.

ezt a szovjet törekvést megkönnyíti az a sajnálatos tény, hogy a térség 
népei közül a románok, a szlovákok és a délszlávok egészen a múlt század 
második feléig nem éltek önálló (alkotmányos) politikai életet, és így az 50 
évig tartó (előbb jobboldali, majd kommunista) diktatúra tabula rasát te-
remtett, megsemmisítette az ugyan szervetlenül, de a századfordulótól e 
század közepéig nagy iramban kiépülő polgári intézményeket és eliteket. 
ezeknek a társadalmaknak sajnos nem volt annyi kulturális és civil társa-
dalmi tartalékenergiájuk, hogy az elmúlt 50 év alatt is megőrizzék az európai 
értékeken vagy legalábbis azok követésén alapuló nemzeti autonómiájukat. 
ehelyett a jobb- és baloldali tekintetnélküliség, az intoleráns nacionalizmus 
megmételyezte egész lényüket, és a kommunizmussal voltaképpen az eu-
rópai erkölcsi és jogi normákkal szöges ellentétben álló hagyományos vi-
selkedésmódok modernizálódtak olyannyira, hogy az újabb hagyományú 
nyugati orientációt képviselő pártok és dinasztiák mai hívei az átlagpolgár 
szemében anakronisztikus kövületnek tűnnek.

Meg kell magyaráznom, miért beszélek „övezet”-ről, „zóná”-ról, eset-
leg népekről, de semmi esetre sem országokról, illetve államokról. azért, 
mert a szovjet biztonsági sáv, az a bizonyos senkiföldje nem követi feltétle-
nül a mai államhatárokat, hanem országokat, nemzeteket szel vagy szelhet 
nagyon könnyen ketté. a lengyelekről nemrég, az adósságelengedés keltette 
eufória közepette Brzeziński még azt állította, hogy a nyugat a felzárkózási 
versenyfutásban – éppen geopolitikai helyzetükből adódóan – őket kívánja 
az élen látni. Most – némi rezignáltsággal – azt mondhatjuk, hogy lengyel-
ország gazdasági helyzete és megítélése nemhogy javult volna, de inkább 
romlott az adósságelengedés után, geopolitikai helyzete pedig vérmes remé-
nyek helyett inkább aggodalmakra adhat okot.

kétséges, hogy a Szovjetunió elviselhetőnek fogja találni lengyelor-
szág belépését a gyakorlatilag katonai szövetséggé is váló európai közös-
ségbe. elképzelhető, hogy a gazdaságilag leromlott, politikailag instabil 
lengyelország nyugati része valamilyen formában a német gazdasági öve-
zetbe, keleti része pedig – pusztán azáltal, hogy kívül marad a nyugati ér-
dekszférán – szovjet érdekkörbe kerül.24 Mint ahogy az is, hogy – épp az 
ilyen jellegű dezintegrációs folyamatokat elkerülendő – lengyelországban 
megerősödnek a konzervatív katolicizmus által is támogatott etatista ten-
denciák, ami megint nem a nyugati integrálódást fogja elősegíteni.

csehország és Szlovákia esetében sokkal „egyszerűbb” a helyzet. 
Mečiar szovjet kapcsolatait már sokan megírták. a szlovák keresztényde-
mokraták a nyugati „kultúrkört” hangoztatva óhajtják megvalósítani az 
24 Meglepődve olvasom, hogy 1991 júniusában még lengyelországot sem tekintet-

tem egyértelműen a nyugati érdekszférához tartozónak. (M. G. – 2014.)
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önállóságot, de azért Jelcint Pozsonyban nem a Szlovák nemzeti tanács 
elnöke, hanem Jan Čarnogursky miniszterelnök fogadta. közben a cse-
hek egyre türelmetlenebbek, és különösen klaus környezetében és a feljö-
vőben lévő cseh konzervatív pártok hívei körében egyre többen követelik 
az európai közösségbe minden probléma nélkül beilleszkedő önálló cseh 
államiságot.

Ha Szlovákiában a jobboldali Móric eltávolítása után immár világo-
san nacionálkommunista Szlovák nemzeti Párt és az önmagát centrum-
jellegűnek deklaráló Mečiar-féle Mozgalom a Demokratikus Szlovákiáért 
kisebbségben marad a másik nemzeti párttal, a kDH-val szemben, remél-
hető, hogy az ilyen vagy olyan formában önállósodó szlovák állam nem lesz 
Moszkva kizárólagos eszköze, hanem beszélő viszonyban marad Prágával 
és – talán még inkább – Budapesttel is.

Magyarországnak – csehországgal együtt – komoly esélye van arra, 
hogy kívül kerüljön a senkiföldjén, de a magyar államnak tudomásul kell 
vennie, hogy a magyar nemzet jelentős része a szovjet, illetve orosz érdek-
szférán belül marad. abban az öt-tíz éves időtávlatban, amellyel a hipotézis-
sor számol, mindenképpen, de ami erdélyt illeti, lehet, hogy a továbbiakban 
is. Mivel a szlovákiai és a vajdasági magyar népcsoport eljövendő helyzete 
attól függ, hogy lesz-e önálló Szlovákia és Szerbia, ez pedig nem öt-tíz, ha-
nem feltehetően egy-két éven belül kiderül, a kérdés e vonatkozásával nem 
foglalkozom. annál inkább foglalkoznom (és foglalkoznunk) kell azonban 
a jövőben nemcsak az erdélyi magyarsággal, hanem egyáltalán erdéllyel 
mint a magyar–szovjet, illetve magyar–orosz kapcsolatoknak az általános 
diplomáciai és biztonságpolitikai vonatkozásokon túlmutató nemzetpoliti-
kai dimenziójával.

röviden arról van szó, hogy romániát föderalizálni kell, pontosab-
ban: Romániának föderalizálódnia kell. ezt ma már nemcsak Szőcs Géza 
és Borbély Imre, az rMDSz vezető politikusai hangoztatják, hanem olyan 
besszarábiai, erdélyi és bánsági román értelmiségiek is, akiket a saját nem-
zetükkel szemben érzett felelősség késztet eddig százszorosan is tabunak 
számító igazságok kimondására. a besszarábiai Mihai Fusu szerint a Pru-
ton túli románok számára történelmi és kulturális visszalépés volna a ho-
mogén nemzetállamiságot erőltető romániához való csatlakozás.25

a temesvári ovidiu Guleş a következőket írja: „a kárpátokon túli 
románok három évszázada a fanariotizmus útvesztőjében tévelyegnek. 
a Bánság, erdély és Bukovina, amelyek egy német jellegű birodalom részei 
voltak, mentesültek a túlságosan hosszúra nyúlt fanarióta fertőzés követ-
kezményei alól. Sajnos ez csak 1918-ig tartott. (…) Miután Bukarest lett er-
dély fővárosa, sikerült elherdálnunk az itteni románok minden kulturális és 
civilizációs hozadékát. (…)
25 Besszarábia a föderalizmust választja, lupta – Párizs –, 157. szám, 1991. február; 

magyarul: Bihari Napló – nagyvárad –, 1991. máj. 15. 
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Mi a megoldás? vajon miért küzdünk mi itt kétségbeesetten, mi, akik 
»eladtuk magunkat« a magyaroknak, akik állandóan »destabilizálunk«?

nekünk újból fegyelmezett, dolgos, erényes és méltóságteljes nép-
pé kell válnunk. csak így lehet jogos az az igényünk, hogy európaiaknak 
tekintsenek bennünket. Mert mostanában inkább a fanatikus és barbár 
iráni fundamentalistákhoz hasonlítunk, amikor (nemcsak átvitt értelem-
ben, hanem a szó szoros értelmében) csak üvöltözni tudunk a magyarok 
természetes önrendelkezési joga ellen. Hogy vannak ellenségeink? nagyon 
jól tudjuk, hogy vannak. Hagyjuk már őket békén, hadd törődjenek a saját 
kultúrájukkal és létükkel, bárhol is legyenek, beleértve kovászna és Har-
gita megyét is. értsük meg egyszer s mindenkorra, hogy mindaddig, amíg 
mi mint nép, neveletlenek, agyonbolsevizáltak és -fanariotizáltak leszünk, 
fennáll annak a veszélye, hogy románia éppen mi miattunk fog összeomla-
ni. azért, mert alkatilag képtelenek vagyunk nyíltan szembenézni és szem-
besülni másokkal. Mert az alacsonyabbrendűség érzése gyötör bennünket 
velük szemben.”26

a bukaresti társadalmi Dialógus csoport 22 című lapjában az utóbbi 
időben néhány figyelemre méltó cikkével kitűnt Gabriel Ivan ha lehet, még 
ennél is tovább megy: „Ha a magyarok akarják a revansot (és nehezen felté-
telezhető, hogy egy ilyen ambíciós nép lemondjon történelmi eszményeiről), 
akkor azt úgy érhetik el, hogy romániát gazdaságilag és/vagy a demokrácia 
kiteljesítésében múlják felül.

a kelet-európai népek közötti nagy versenyfutás tétje: minél előbb 
bejutni európába. a nemzeti tolerancia az európai civilizáció egyik alap-
értéke. kinek használ a magyarellenes gyűlölet szítása? akik »a román ér-
dekek védelmezői”-nek kiáltják ki magukat (a Front parlamenti csoportjá-
nak Dumitraşcu-féle szárnya, a vatra românească stb.), elérték azt, amit 
a magyar propaganda soha se lett volna képes elérni: hogy európa szemé-
ben olyan nemzetként tüntessenek fel bennünket, amely sovén előítéle-
tek foglya, mely képtelen a nyugat által felállított befogadási normáknak 
megfelelni. Ha ezek az egyének, és akik a hátuk mögött állnak erkölcsi és 
valóságos szemétdombbá változtatják romániát, erdély elszakadása az or-
szágtól valóban lehetségessé válik. Ha majd az erdélyi románok milliói, az 
állandósuló gazdasági csőd miatt végképp elkeseredve elfogadják azt, hogy 
ők is bekerüljenek egy olyan konföderációba, amely az atlanti-óceántól a 
kárpátok csúcsaiig terjed, azokat, akik a mi európából való kivonulásunkat 
megtervezték, a hazával szembeni felelőtlenség miatt kell majd bíróság elé 
állítani.”27

én tudom, hogy Gabriel Ivan igazi román patriótaként tulajdonkép-
pen kétségbeesett figyelmeztetést intéz itt honfitársaihoz, hogy legalább az 

26 a vatra românească nagyon könnyen porrá zúzhatja a mi kis országunkat, Gaze-
ta de vest – temesvár –, 1991. 53.sz. 

27 Figyelmeztető szavak európa külvárosáról, 22, 16. sz., 1991. ápr. 26. 
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utolsó pillanatban észhez térítse őket. De én most megpróbálom affirmatív 
oldalról megközelíteni, a lehetséges kibontakozást keresve értelmezni az ő, 
szerintem túlságosan apokaliptikus látleletét.

Mi történik akkor, ha két-három éven belül az erdélyi románság ma 
még hallgatag többsége – a magyarokkal, a cigányokkal, az ukránokkal és 
a maradék németekkel együtt – úgy dönt, hogy Románián belül maradva 
ugyan, de teljes közjogi autonómiát akar? egyszerűen azért, mert jól – jobban 
– akar élni, mert nemcsak anyagi téren, hanem az erkölcsi princípiumoknak 
és a jogállamiság kritériumainak az érvényesítésében is közelebb akar kerül-
ni európához.

ez végre megoldaná a magyar kérdést is romániában, hiszen Erdélyen 
belül semmi akadálya sem volna annak, hogy a magyarokat csekélyebb de-
mográfiai súlyuk ellenére valóban ne kisebbségnek, hanem népnek, nemzet-
nek, a román nemzet egyenrangú társának tekintsék. ez a történelmi lépés 
megnyugtatná Budapestet és európát, de megnyugtathatná a hazájuk sorsa 
miatt aggódó románokat is, akik nehezen akarják belátni, hogy Bukarest el-
veszítette a nyugat balkáni és fekete-tengeri hídfőállásának egykori szerepét, 
amit csak annak köszönhetett, hogy kitűnő német- és oroszellenes felvonu-
lási területként funkcionált.

Ma németország az egyesült európa szerves része, és ez az európa – 
stratégiai szövetségével, az egyesült államokkal összhangban – nem óhajt 
konfrontálódni az újjászerveződő Szovjetunióval. ezáltal románia – sajnos 
– geopolitikailag holt térbe került, aminek azonban meg lehet az a keserves 
előnye, hogy a románság most már kénytelen a saját erejéből és a saját tényle-
ges európai hagyományaiból építkezni. S ha ezek a hagyományok, az immár 
nélkülözhetetlen testvérnépek hagyományaival és lehetőségeivel egyetemben 
a közép-európai erdélyben lelhetők fel, akkor a fanarióta múlt kísértéseitől, a 
civilizációszéli mivolt megaláztatásaitól erdélyre támaszkodva lehet – és kell! 
– megszabadulni. nem kisebb szellemek vallották ezt a múlt század végén, 
mint Mihai eminescu és az erdély balkanizálásától 1918-ban bekövetkezett 
haláláig óvó titu Maiorescu.

végül ez a megoldás – az erdély (román többségű) lakosságának refe-
renduma által szentesítendő közjogi autonómia, illetve a szövetségi állami 
státusz, ami természetesen maga után vonná a Pruton inneni Moldva ha-
sonló státuszát is –, ez a föderalizációs megoldás minden bizonnyal megfe-
lelne Moszkva érdekeinek is, éspedig mind Budapest, mind pedig Bukarest 
viszonylatában.

a magyar kérdés radikális – erdélyi! – megoldása garancia lehet 
Moszkva szemében arra, hogy amennyiben ez a tartomány gazdasági és kul-
turális értelemben harmonikusan integrálódhat európába, semmi érdeke 
sem fűződik majd ahhoz, hogy – a geopolitikai korlátokkal dacolva és az 
európai szellemi otthonhoz való jogát kockára téve – titokban a politikai és 
biztonságpolitikai integrálódás útját keresse.
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a román kérdés nem kevésbé gyökeres – föderális – megoldása pedig 
a tekintetben jelenthet Moszkva számára garanciát, hogy románia ne váljék 
önmagát minden oldalról, belülről és kívülről is fenyegetettnek érző „egy-
séges nemzetállam”-ként a politikai instabilitás hordozójává és gerjesztőjé-
vé, xenofób és külpolitikailag is teljességgel kiszámíthatatlan diktatúrává. 
álljon ez a diktatúra a kétes stílusú és finalitású álparlamentizmus vagy az 
antonescuért kiáltó fundamentalista militarizmus, vagy a kettő – jelenleg 
is tapasztalható – meghökkentő keverékének jegyében, egy biztos: a román 
demokráciának és románia valamennyi szomszédjának egyformán érdeke, 
hogy végleg eltűnjön a romániai politika színteréről.

*

egyébként Itália is föderalizálódni akar. a májusi helyhatósági választá-
sokon a lombard és piemonti politikai mozgalmak észak-olaszország sok 
városában a szavazatok több mint egynegyedét vitték el. Umberto Bossi 
szenátor, a lombard liga vezetője szerint radikális alkotmányjogi változá-
sokra van szükség. „Ha a maffia nem tűnik el – nyilatkozta Bossi a párizsi 
l’Expresnek –, mi, északiak fogunk elmenni.” észak-olaszország megelé-
gelte a Délre vándorló hatalmas közpénzek körüli korrupciót.28 a camorra 
jövedelmének háromnegyede ugyanis nem a kábítószerből, hanem az állami 
pénzekből származik. a pártok választási, nem pedig termelő nagyüzemek-
kel tömték tele a Mezzogiornót, ezért vált elkerülhetetlenné az intézmények 
megreformálása. „azt várjuk – hangsúlyozza Bossi –, hogy vegyék elő az al-
kotmányjogi kérdést. elképzeléseinket csak így tudjuk megvalósítani. nem 
kétséges, hogy törekvésünk sikerrel jár: napról napra erősebbek vagyunk. 
Itália hamarosan szövetségi állammá válik.”29

(UMA, július 24. és 26.)

harmadik Jugoszlávia, vagy második „monarchia”
1991. július 10.

Füzes oszkár, a Népszabadság cikkírója a harmadik Jugoszlávia mielőbbi 
megszilárdulásában reménykedik. Bizonyára sokan vannak, baloldaliak és 
liberálisok, akik így gondolkodnak, és hitetlenkedve, gyanús szemmel néz-

28 lampedusa halhatatlan maximájának – olaszországban mindennek gyökeresen 
meg kell változnia ahhoz, hogy minden ugyanolyan maradhasson – változatlan 
érvényességét mutatja, hogy néhány évvel ezelőtt Bossi egy hatalmas korrupciós 
botrány közepette volt kénytelen távozni a liga éléről. (M. G. – 2014.) 

29 l’Express, 1991. máj. 31. 
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nek azokra, akik szerint nemcsak célszerűbb és értelmesebb, de – ma már! 
– valószínűbb konstrukció is ennél – a második „monarchia”.

Pedig nem kevesen vannak ma európában olyanok, akik szerint 
az osztrák–Magyar Monarchia nagyon is korszerű modell lehet. közé-
jük tartozik Pierre Béhar, a limoges-i egyetem professzora is, aki a párizsi 
Commentaire-ben megjelent tanulmányában30 az elkötelezetten Habsburg-
ellenes Palackýra hivatkozik. a cseh ügy lelkes képviselője, mint köztudo-
mású, végül mégiscsak arra a következtetésre jutott, hogy ha ausztria nem 
létezne, ki kellene találni.

„Mivel nem létezik – teszi hozzá Béhar –, nem marad más hátra, mint 
hogy újból kitaláljuk. teljességgel meg kell változtatni az 1919 utáni gondol-
kodásmódot és beidegződéseket. az európai egyensúly felborulása nem né-
metország természetes és magától értetődő újraegyesüléséből fakad, hanem 
sokkal inkább az osztrák–magyar együttes felbomlásából, amely azt ellen-
súlyozni tudta. Mivel hiábavaló erőfeszítés lett volna ellene szegülni a német 
újraegyesülésnek, az európai egyensúly helyreállításának egyedüli módja a 
dunai komplexum restaurálása.”

kende Péter nem ért egyet ezzel az elképzeléssel. A párizsi torony-
ból című, nemrég megjelent kötet szerzője, aki 1989 tavaszán még „az 
államhatárokka1 nem korlátozott népfogalom mellett” voksolt,31 ma inkább 
az államhatárokon belüli mu1tikulturá1is „nemzetközösség” vagy politikai 
nemzet eszméjének híve. kende szerint a nyelvi-kulturá1is vagy etnikai-val-
lási közösségek egyen1ő po1gári jogait szavato1ó, de mindamellett po1itikai 
értelemben „egy és oszthatatlan” nemzeti közösség sokkal előnyösebb meg-
oldás mind a merev és anakronisztikus, a nyelvi-kulturális másságot nem 
tűrő nemzetállamoknál, mind pedig a föderációs vagy konföderációs elkép-
zeléseknél.

a Commentaire újabb számában éppen ezért kende vitatja Pierre 
Béhar elképzelését. a „jelenlegi államok társulását” ő nemcsak illuzóri-
kusnak, de egyenesen károsnak, kontraproduktívnak tartja, „amennyiben 
a nacionalista túlzások megfékezését tartjuk legfőbb célunknak”. a ter-
hek egyenlő megosztása és a jövedelmek újraelosztása bármilyen föderális 
struktúrában indulatos vitákhoz vezet, mivel a döntések a szó szoros ér-
telmében látványosan érintik a különálló közösségek helyzetét. Ha egy ál-
lam különálló régiókra bomlik, a javak számadásba vétele konfliktusokhoz 
vezet az egyes közösségek között, míg „a különálló csoportok tagadása” (la 
négation des groupes distincts) esetén az egyes csoportok javainak újraelosz-
tása „láthatatlanná válik”.32

kende Jugoszlávia példájával igazolja, hogy a Duna-medencei re-
gionális integráció, azon túl, hogy megvalósíthatatlan vágyálom, még 

30 l’Autriche-hongrie, idée d’avenir? 1991. 53. sz. 
31 vö. talpra állni készülő nemzet, i. m. 320. 
32 la fédération danubienne: idée d’avenir? Commentaire, 54. sz. 270.
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haszontalan is. több problémát okozna, mint amennyit képes volna meg-
oldani.

csakhogy a délszláv föderáció összeomlásából egyáltán nem követke-
zik, hogy az önrendelkezési jog alapján abból kiváló új államok ne kereshet-
nék – immár minden külső kényszert levetkőzve – a saját jól felfogott érde-
kükben egy új típusú, nem föderatív, hanem konföderatív integráció útját.

Sajnos nagyon sokan, így például ronald H. linden, az rFe research 
Institute munkatársa is, úgy vélekednek, hogy a kelet-közép-európai térsé-
gen belül és kívül egyre erőteljesebbé váló nemzeti törekvések veszélyezte-
tik, felszabdalják az amúgy sem befejezett európai egységesülési folyamatot 
(The Appea1 of Nationalism in the New East Europe), nem gondolva arra, 
hogy az erőszakkal fenntartott integrációk felbomlása új, valóban életképes, 
az önállóságukat elnyert politikai entitások szabad elhatározásából fakadó 
integrációk kialakulásához vezethet.

ne feledjük, hogy Jugoszláviában végeredményben 1929 óta folya-
matosan diktatúra van, hogy „a jugoszláv államnak születési hibája, hogy 
kezdettől fogva a szerb hadsereg és a szerb rendőrség játszott benne meg-
határozó szerepet”.33 Igaza van Hamberger Juditnak és Szilágyi Imrének: „a 
jugoszláv egységet ma már csak diktatúrával lehet fenntartani”.34

nemcsak a személynek, de a nemzetnek is természet adta joga, hogy 
szabad legyen. Mármost, mi történik akkor, ha az alig kétmilliós szlovén 
nemzet e jogával élve, „megelégelve – mint Szilágyiék írják – Jugoszlávia 
nem európai jellegű és igényű gazdasági, társadalmi és politikai rend-
szerét”, önálló nemzetközi jogi alannyá válik, és – immár saját akaratá-
ból – konföderációra lép olyan államokkal, amelyek osztják és lehetőleg 
érvényesítik is politikai és társadalmi életükben az általánosan elfogadott 
európai értékeket?

az nem valószínű, hogy Szerbia partner lehetne egy ilyen típusú in-
tegrációban, hiszen Milošević rég kijelentette: „Mi, szerbek, nem sokra be-
csüljük a konföderációt. a konföderáció nem állam. elképzelhetetlen, hogy 
szerbek más államokban éljenek. Minden szerbnek egy államban – Szerbi-
ában – kell élnie.”35 Július 6-án Milošević csak megerősítette korábbi állás-
pontját: „Meggyőződésem, Jugoszlávia sikeresen, sőt még sikeresebben is 
fejlődhet azok nélkül, akik úgy döntöttek, hogy elhagyják.”36

De különben is – jegyzi meg nagyon helyesen Johann Georg 
reißmüller, a Frankfurter Allgemeine zeitung főszerkesztője – „vajon a len-
gyel nemzet szívesen egyesült volna 1939 szeptemberében németország-
gal”?37

33 christine von kohl: nothing more in common, Uncaptive Minds, 1991, 15. sz. 27. 
34 Szlovénia, Szlovénia, Magyar Nemzet, 1991. júl. 6. 
35 Idézi: christine von kohl, i. cikk, 30. 
36 Magyar Szó, 1991. júl. 7. 
37 Jugoslawien wird nicht mehr sein, FAz, jún. 29. 
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Sokkal inkább partner lehet Szlovénia számára ausztria, Magyaror-
szág, csehország, Szlovákia – és természetesen Horvátország. azok az álla-
mok tehát, amelyeknek elemi érdekük, hogy – saját szuverenitásukat fenn-
tartva – létrehozzanak egy olyan konföderációt, amely nemcsak egy sok 
évszázados civilizációs és gazdasági egységet állítana helyre (mely egység-
hez egyébként kulturális értelemben, mint legutóbb annie kriegel is utalt 
rá a Figaróban, Bécsen, Budapesten és ljubljanán kívül velence és krakkó 
is hozzátartozik), hanem a dunai térségnek az európai közösségekhez való 
felzárkózását is nagyban előmozdítaná.

kende Péter szerint „közép-európa országai inkább a nagy európá-
ban szeretnének megkapaszkodni, és nem saját nehézségeiket növelni az 
egyesülést kockáztatva”. Ma még – sajnos – nemcsak a „nagy európa” gon-
dolkodik így, de az érintett országok kormányainak többsége is.

De nem biztos, hogy olyan sokáig tart ez a nagy-európai eufória. az 
Economist vezércikkének38 finom és mélyreható szkepszise, melyet a ka-
nadától Indiáig mindenütt forrongó föderációk látványa sugallt (nem egy 
közülük brit alkotás volt), még azokat is gondolkodóba ejtheti, akik régóta 
csak legyintenek az európai integráció kérdéseiben tanúsított örökös brit 
különvéleményre.

a másik – talán még árulkodóbb – jel a francia–német ellentét felszín-
re kerülése. németországban már világosan látszik a Gentscher utáni német 
külpolitika, mindenekelőtt az új német közép- és kelet-európa-politika 
megváltozott iránya, és a franciák növekvő nyugtalanságga1 szemlélik az 
erősödő német és osztrák külpolitikai aktivizmust. Miközben Dumas, fran-
cia külügyminiszter nem csekély cinizmussal arról beszél, hogy az európai 
közösségnek nem az a dolga, hogy emancipálja a kis nemzeteket, hanem az, 
hogy a nemzetközi jog követelményeinek betartásán őrködjön, a le Monde 
németország, Szlovénia és Horvátország védőhatalma címmel közli bonni 
tudósítójának beszámolóját.39

lehet, hogy a két háború közötti rossz beidegződések nyomán Fran-
ciaország újból arra a következtetésre jut, hogy „a békét nem a németország 
és a megújuló ausztria közötti egyensúly fogja megóvni közép-európában, 
hanem egy sor aprócska állam, melyek, minthogy egyénileg túlságosan 
gyengék ahhoz, hogy szembeforduljanak németországgal vagy oroszor-
szággal, inkább majd Franciaország klienseivé, lekötelezettjeivé válnak”.

De az is lehet, hogy a britek és a franciák, ha egyáltalán hozzá kíván-
nak járulni az európai egység kialakításához, előbb-utóbb csak megértik, 
hogy „európa sorsa közép-európában dől el”,40 s ezért most kell eldönteni-
ük: mi a jobb nekik, és mi a jobb európának? ausztria 1995-re tervezett be-
lépése a föderális európába, vagyis a békés eszközökkel megvalósuló Ansch-

38 Playing at one? jún. 29.
39 vö. Deutsche Jugoslawien-Politik irritiert die Französen, FAz, júl. 4. 
40 Pierre Béhar, i. cikk, 45; 51.
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luss, ami a többi közép-európai ország európai integrációját voltaképpen az 
újból létrejövő 85 és fél milliós, hatalmas gazdasági erőt képviselő germán 
tömbbe történő felszívódással teszi egyértelművé, vagy egy új közép-euró-
pai konföderáció, amely ellensúlya lehet nemcsak németországnak, hanem 
a feltörő új kelet-európai nagyhatalomnak, oroszországnak is.

Párizs és london most még nem tartja szükségesnek, hogy lépjen. 
talán nem véletlen hogy a londoni emigráns ukrán kormány feje, Mikola 
Plavjuk viszont már látja a hatalmi ellensúly nélkülözhetetlenségét. „eu-
rópa attól tart – olvashatjuk Plavjuknak a nyugat-ukrajnai ternopil egyik 
hetilapjában megjelent interjújában, hogy németország imperialista hajla-
mai felélénkülhetnek, ami egy német–orosz agresszív tömb kialakulásához 
vezethet. Ha sikerülne megteremteni egy olyan kelet-európai államközös-
séget, amelyet szembe lehetne állítani ezekkel a potenciális szuperállamok-
kal, ez elősegítené a nyugattal való kapcsolatok elmélyülését és enyhítené a 
balkánizációtól való félelmet.”41

(UMA, 1991. július 15.)

Kultúrhatár
1991. július 17.

amikor vajna János, a Beszélő július 6-i számában a Corriere della Serát és 
a Frankfurter Allgemeine zeitungot idézte, előbbit egyetértően, utóbbit rosz-
szallóan (szerző és lapszám megjelölése nélkül, csak a lényegre koncentrál-
va), még nem sejtettem, hogy pár nap múlva e két cikk engem majd egészen 
másfajta állásfoglalásra késztet.

claudio Magris, A habsburg-mítosz, A Duna és annyi más kötet szer-
zője, a trieszti egyetem német tanszékének vezetője szélesre tárja trieszti 
lakásának ablakát, és döbbenten látja, hogy egy stupid tragédia, egy értel-
metlen háború körvonalai bontakoznak ki előtte.42

„az istenek – idézi Magris Homéroszt – kitervelik és véghezviszik az 
emberek elveszejtését, hogy az utódoknak legyen mit megénekelni.” vagyis: 
Jugoszlávia népei e mostani, immár második belső háborújuk után vissza 
fognak jutni ugyanoda, ahonnan elindultak, csak sokkal rosszabb körülmé-
nyek között. legalábbis így látja ezt a „stupid tragédiá”-t trieszti ablakából 
claudio Magris.

érdekes, hogy most minden liberális, „szabadkőműves” lélek a „reg-
resszív fragmentáció” miatt busong, a részekre bomló európa veszélyét fes-
ti a falra, miközben kitűnő liberálisok és szabadkőművesek 1918–19-ben 
41 zapovit, 1991. máj. 16. 
42 la finestra sulla guerra, Corriere della Sera, 1991. jún. 30. 
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habozás nélkül segítettek „szétdarabolni” a monarchiát. ligeti ernő, a máig 
legjobb magyar „világnézeti szemle”, a kolozsvári Független Újság szerkesz-
tője 1936-ban nyílt levélben hívta fel nichifor crainicnak, a román „orto-
doxia és etnokrácia” főideológusának a figyelmét arra, hogy kissé követke-
zetlen akkor, amikor – a kisebbségek mellett – a szabadkőművességet is a 
román „nemzetállam” esküdt ellenségei közé sorolja.

„tegyük kezünket a szívünkre – írta annak idején ligeti –: a nem-
zetközi szabadkőművességnek nincsen-e némi része az új európai államok 
megalakításában és a régiek felbomlasztásában?

ön elfelejti-e, hogy vaida voievod, a karlsbadi fürdőorvos, a numerus 
valahicus apja, a felszabadítás küzdelmes napjaiban maga is szabadkőműves 
páholynak volt tagja? Ha jól vagyok informálva, szabadkőművesek voltak 
lloyd George, asquith, Wilson, azok az államférfiak, akikről most azt ál-
líthatják, hogy a nemzetközi zsidóság szolgálatában voltak, de nemrégiben 
utcákat neveztek el róluk, és lépten-nyomon ünnepelték őket romániában is. 
ön éppen úgy tudja, mint én, hogy clemenceau sem idegenkedett a szabad-
kőművességtől, sem Beneš, sem Masaryk, sem nitti, és hogy a szabadkőmű-
vesség és nemzeti gondolat egy időben nagyon is jól megfértek egymással.”

a dolog mögött a liberalizmus nagy dilemmája rejlik. Meddig terjesz-
kedhet a liberalizmus anélkül, hogy feladná lényegét: az egyéni és társadalmi 
szabadságpártiságot?

Minden birodalom csak addig terjeszkedik – mondja toynbee –, 
amíg be nem kebelezi az első, nála magasabb civilizációs szinten álló tar-
tományokat. (az elmúlt három év közép- és kelet-európai történései pon-
tosan ezt igazolják.)

a romániában és Szerbiában történtek azonban arra kell hogy kész-
tessenek bennünket, hogy toynbee tételét fordított előjellel is megfogal-
mazzuk: egy fejlett társadalmi és politikai modell csak addig terjeszkedhet, 
ameddig a vele ellentétes civilizációs és társadalomlélektani jellegzetességek 
összhatása jelenlétét egy adott régióban formálissá vagy teljességgel lehetet-
lenné nem teszi.

1919-ben úgy tűnt, nemcsak Prága, de Belgrád és Bukarest is a liberális 
világcivilizáció előretolt helyőrségei lesznek.

a jelenlegi geopolitikai vákuum, amelyben közép- és kelet-európa le-
ledzik, talán évszázadok óta az első olyan történelmi pillanat, amikor a térség 
országai kénytelenek saját valóságos közállapotaikka1 szembesülni.

nekünk itt van a nemzetünket e században ért tragédiasorozatnak kö-
szönhető össznemzeti frusztráció és passzivitás, itt vannak a nemzeti psziché 
társadalmi méretű sérültségét jelző érzékenységek és ellenérzékenységek.

De romániát, csehszlovákiát és Jugoszláviát, melyek előbb a nyugat-
nak, majd a nyugatnak és a Szovjetuniónak köszönhetően kétszer is „békét 
nyertek”, most még kínosabb, mert állami létük, politikai identitásuk alapjait 
érintő meglepetések érik.
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a román szellemi elit és az üggyel-bajjal újjászerveződő nyugatbarát 
román ellenzék a tavaly májusi választások után elképedve vette észre, hogy 
a román történelem nem ott folytatódik, ahol a kommunisták által durván 
meghamisított 1946 őszi választásokon abbamaradt. Magyarországon ezzel 
szemben – mint kende Péter egy nemrég megjelent interjúban rámutatott 
– 1989–90-ben tulajdonképpen az történt, ami 1956-ban is történt volna, ha 
a szovjetek nem fojtják vérbe a magyar forradalmat. nálunk a kommuniz-
mus mint nemzeti rendszer mindenesetre ’56-ban és ’56-tal végérvényesen 
megbukott. a románoknál viszont éppen hogy a kommunizmus nemzeti 
szervesülésének köszönhető, hogy az európai mintákat követő politikai fej-
lődés közel száz évig tartó folytonossága megszakadt. Pontosabban azért 
szakadhatott meg – és azért válhatott szervessé a kommunizmus –, mert az 
európai politikai intézményeknek eleve nem volt kulturális, mentalitásbeli 
és civil társadalmi háttere.

Prága számára az önállósodó, a szlovén és horvát függetlenséget im-
már parlamenti határozatban üdvözlő Szlovákia jelentette a meglepetést. 
Jugoszláviában pedig a kaotikus nemzeti érdekellentéteken túl, egy mélyebb 
és áttekinthetőbb választóvonal, a közép-európát kelet-európátó1 elválasz-
tó kultúrhatár felszínre bukkanása.

Pontosan erről szól Johann Georg reißmüller Jugoszlávia nincs többé 
című vezércikke.43 érdemes kicsit hosszabban is idézni, mint ahogy a Beszé-
lő tette, mert ez a cikk bizonyos értelemben fordulópontot jelent az európai 
publicisztikában.

„Jugosz1ávia, vagy a »Szerbek, horvátok és szlovének királysága«, 
ahogy 1929-ig nevezték – írja a mérvadó német lap főszerkesztője –, eleve 
torzszülött volt. két egymást kölcsönösen idegennek érző kultúra és civili-
záció, a jogszerűség és igazságosság, az államhatalom és szabadság két egy-
mást kizáró felfogása áll itt egymással szemben, anélkül, hogy egy szikrá-
nyit is közeledne egymáshoz. azóta, hogy Theodosius császár az v. század 
végén konstantinápolyban birodalmát egy keleti és egy nyugati részre osz-
totta, azt a területet, amelyet földrajzi értelemben Jugoszláviának nevezünk, 
egy kultúrhatár szeli ketté. a mai Horvátország és Szlovénia a nyugati Bi-
rodalomhoz tartozott, Szerbia és Montenegró a keletihez. az 1054-es egy-
házszakadás – ott ortodoxia, itt katolicizmus – ezt a választóvonalat követte. 
a politika, a kultúra, a mentalitás még távolabb került egymástól.”

az ellentéteket a Szerbiában és Montenegróban fél évezredig tartó tö-
rök hódoltság csak elmélyítette. a szerb nemzetben olyan viselkedésminták 
rögződtek meg, amelyekből a horvátoknak és a szlovéneknek a legteljesebb 
mértékben elegük van.

„ennyire eltérő hagyományú és mentalitású népeket nagy tévedés 
volt egymáshoz láncolni. (…) Horvátország és Szlovénia demokratikus 

43 Frankfurter Allgemeine zeitung, 1991. jún. 29.
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kormányai mégsem akarták a teljes szakítást. Hajlottak arra, hogy Jugo-
szláviát független államok népjogokon alapuló konföderációjává alakít-
sák. a két kormány lehet, hogy rá tudta volna bírni polgárait egy ilyen 
együttmaradásra. Belgrád azonban hallani sem akart erről, az maradt, ami 
volt. Most, hogy háborút folytat Szlovénia és Horvátország ellen, immár a 
konföderáció sem lehetséges.”

reißmüller cikke is bizonyítja: eljött az ideje, hogy bizonyos dolgokat 
néven nevezzünk.

1991. augusztus 3.

Magyarországon ezzel a jelek szerint még várni kell. a Kossuth Rádió au-
gusztus 1-jei esti krónikájában az Újvidéki Rádió éppen szolgálatban lévő 
tudósítója azt adja hírül a magyar közönségnek, hogy egy (nem tudom, 
melyik) szlavóniai községben újból jugoszláv zászló leng. nagyszerű, gon-
doltam magamban, most már nyugodtan alhatok. Pedig akkor még nem is 
sejtettem, hogy másnap, másodikán reggel hatkor a reggeli krónika mű-
sorvezetőjének köszönhetően újabb jó hír fogad: Szlavóniával, úgymond, 
megszakadt az összeköttetés. közben a BBc legalább húsz halottról tud, 
a meggondolatlanságában a DPa-t idéző Magyar Nemzet pedig negyven 
Dályába vezényelt szerb harckocsiról.

Még szerencs, hogy Bonn-nal kitűnő a telefonkapcsolat, mert így 
ugyancsak másodikán 16 óra 8 perckor megtudom, hogy a német külügy-
minisztérium tulajdonképpen elítélte a Horvátország elleni katonai akciót. 
Ugyanis a műsorvezető – két alkalommal is – úgy konferálta be a hírt, hogy 
németország felszólította a horvátokat és a szerbeket (így, ebben a sorrend-
ben!), hogy tartózkodjanak az erőszaktól.

Gombár csabának, a Magyar Rádió elnökének még 1990 tavaszán, 
tehát még jóval a kinevezése előtt, Reteszelés címmel megjelent egy érde-
kes cikke a világban az etnikai alapon szerveződő mozgalmak és pártok 
nacionalizmusáról és a szeparatizmus veszélyeiről. akkor már megalakult 
az rMDSz, és éppen alakulóban volt az együttélés. Úgy gondoltam, hogy 
Gombár csabát – akit még a régi kádárista időkben úgy ismertem meg, 
mint a rendszer egyik kritikusát – valakik rosszul tájékoztatták a környező 
országokban élő magyarság viszonyairól.

Most már látom, hogy abban a cikkben – sajnos – sokkal többről 
volt szó.

(UMA, 1991. aug. 26.)
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Sorsközösség
1991. augusztus 10.

Hallgatom a Magyar televízióban megszólaló zvonimir Šeparović (!) horvát 
külügyminiszter Magyarországhoz intézett segélykérő szavait, és eszembe 
jut Janus Pannonius Mars istennel perelő dühödt, kétségbeesett könyörgése:

te békegyűlölő, vad éhhalál-szülő,
Szerzője rettenetnek, pánikindító atyánk,
kíméld megfáradt pannon népemet!

Janus tudta: a „pannon” annyi, mint „nem barbár”. Most, amikor Ivan 
Česmički szűkebb hazája világosan a civilizációt a „Barbaricum”-tól elvá-
lasztó kultúrhatár innenső oldalára állt, és „pars Pannoniae”-ként bebocsát-
tatását kéri európába, a magyar író fanyalog.

konrád György szerint tuđman és Milošević, Šešelj és Drašković 
egykutya, mind önimádó nacionalista, „stupid people”, ahogy a román 
ellenzék egykori „főmestere”, Silviu Brucan mondta a derék románokról. 
Mivel az értelmiség „csatlakozott ehhez az agyrémszerű nemzeti identi-
táshoz”, valósággal kollektív „elbutulás”-sal állunk szemben. Megoldást, 
konrád szerint, csak az hozhat, ha mindenestül eltűnik ez „az egész naci-
onalista szenvedély”.

a kommunizmus ennél mindenesetre csak jobb lehetett, gondolhatja 
a bécsi Standard és az augusztus 6-i Népszabadság olvasója konrád után 
szabadon, ha nem is az igazi, hiszen ahelyett, hogy valóban megoldotta vol-
na, csupán befagyasztotta a nemzetiségi kérdést. a baloldali liberális politi-
kai és szellemi erők most aztán alig győzik semlegesíteni, „helyére tenni” a 
jégszekrényből előkerülő nacionalista alapon álló elveket.

Ugyanez az egyneműsítő, minden oldalon nacionalista apokalipszist 
látó szemléletmód tükröződik tamás Gáspár Miklós ölni könnyű, dolgunk-
hoz látni nehéz című írásában is.44 Bíró zoltán éppen úgy „nacionálbolsevik 
színekben politizál”, mint Milošević, tuđman „tito tábornoka” volt, kučan 
szlovén elnök meg „reformkommunista”, amiből következik – tGM sze-
rint –, hogy nincsenek jelentősebb különbségek „a nacionálbolsevikok és 
nacionálnacionalisták” között.

tamás Gáspár Miklósnak nem volt honnan tudnia, hogy a Népsza-
badságnak ugyanaz a száma, amelyben az ő cikke megjelent, interjút közöl 
az újonnan kinevezett szerb külügyminiszterrel, különben elkerülte volna 
azt a kellemetlen látszatot, hogy alaptételének ellentmondást nem tűrő le-
szögezésével – „semlegesek vagyunk a szerb-horvát konfliktusban” – vol-
taképpen a Magyarországot meglehetősen impertinens hangon kioktató 

44 Népszabadság, aug. 10. 
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vlagyiszlav Jovanovics belgrádi felszólítására – „a semlegességnek ilyenkor 
száz százalékosnak kell lennie. Ismétlem: száz százalékosnak.” – válaszol.

Hát nem, kedves Gazsi, ebben a konfliktusban mi nem vagyunk, nem 
lehetünk semlegesek. Már csak azért sem, mert erdélyiek (is) vagyunk, és 
ezért tudjuk (tudnunk illene), hogy nem csak a 19. század nemzeti szabad-
ságharcai folytak „csakugyan” a szabadságért, hogy a „nacionalizmus”, 
a nemzeti önrendelkezés, a szuverén nemzeti lét elemi igénye nemcsak a 
Habsburgok alatt volt és lehetett liberális, hanem még mindig az lehet.

az rMDSz küldötteinek országos tanácsa többek között ezért tar-
totta fontosnak, hogy július 6-án kolozsvárott megtartott alakuló ülésén 
határozatban ismerje el „a horvát és szlovén nemzet önrendelkezési jogát”. 
(az rMDSz úgy látszik, nem osztja konrád György aggodalmát, hogy „az 
önrendelkezési jog nem tud szilárd államalakulatot teremteni”, mert ak-
kor „minden etnikai egység területi autonómiát követel” ami, úgymond, 
„végnélküli folyamat lenne”.)

a balti nemzetek, az ukránok, az erdélyi magyarok, a horvátok, a 
szlovének eltökéltségükkel, okosságukkal – és nem utolsósorban kiontott 
vérükkel – bizonyítják, hogy képesek erre az egzisztenciális liberalizmusra, 
hogy éppen ebben látják a nacionalizmust, a nemzeti érzést csupán mani-
pulációs eszközként felhasználó fasisztoid rendszerekkel és politikai erőkkel 
szemben az igazi alternatívát.

az ideológiai opciókon túlmenően van azonban egy mélyebb, törté-
nelmi dimenziója is a szlovénekhez és különösen a horvátokhoz való viszo-
nyunknak. éppen ezért az a legkevesebb, hogy Magyarországnak sürgősen 
– de németországgal és ausztriával egyidejűleg mindenképpen – el kell is-
mernie Szlovéniát és Horvátországot.

a közös ideológiai értékek és célok, jelenlegi és jövőbeni (össz-)nem-
zeti érdekeink szem előtt tartása mellett erre mindenekelőtt a történelmi 
sorsközösség kötelez bennünket.

Hogy mondta Janus?

Si pereunt omnes, nec nos superesse rogamus,
aequo animo quivis, publica fata subit.

avagy csorba Győző fordításában:

Hogyha veszünk, vesszünk! Mi se vágyunk élni tovább, és
nyugton várjuk, amit ránkszab a Sors közösen.

(UMA, 1991. aug. 30.)
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nEmzEti liBEralizmus1

Fodor Gábor a Magyar Nemzet július 19-i számában megjelent nyilatko-
zatában azt mondja: „ami a nemzeti liberalizmust illeti, boldog lennék, ha 
valaki végre megmagyarázná nekem ezt a fogalmat.”

Úgy tűnik, Fodor Gábor nem tarthatta kielégítőnek Szabó Miklós 
magyarázatát, amely szerint „a »nemzeti liberális« … a kormányfő rokon-
szenves magánideológiája”, s hogy Magyarországon „antall József az egyet-
len nemzeti liberális”.2 Fodor Gábor fideszes, tehát pragmatikus. vagyis ő 
feltehetően semmiféle magyarázatot sem tart kielégítőnek e kérdésben. az 
egyik ideológiai magyarázat annyit ér, mint a másik. tehát semmit. a Fi-
desz Magyarországon működik, tagjai, hívei magyar állampolgárok. „ezen-
felül nem tudom, mi mástól lehetne még nemzeti?”

Fodor Gábor e véleményével nem áll egyedül. Fricz tamás szerint3 fo-
galmi tautológia nemzeti politizálásról beszélni. „a politizálás, a kormány-
zati politika nem lehet másmilyen, csak nemzeti.” a nemzeti szempontok 
hangsúlyos előtérbe állítását még „a magyar nemzeti kisebbségek siralmas 
helyzete”, ez a „speciális magyar probléma” sem indokolja. Ha a test egy 
része beteg, úgy azt gyógyítani kell, amihez „külsődleges segítségre, gyógy-
szerekre (vagyis a nemzetközi szervezetek fellépésére)” van szükség. „De ez 
sem jelenti azt – írja Fricz tamás –, hogy e kór miatt a nemzettest egészéről 
kelljen beszélni, hogy a nemzettest egészét kelljen e gócpont szempontjából 
megítélni. Meg kell találni a sajátos kezelési módokat, miközben a nemzet-
test többi, egészséges része zavartalanul működhet tovább.”

Ez a plasztikus hasonlat arra késztet, hogy – a Magyar nemzet cikk-
írója után – én is Karinthy Frigyest idézzem: „valamikor hallani fogsz majd 
az életnek egy csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és lábát, sokáig 
érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. ha ezt hallod majd: Kolozsvár, 
és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.”

Ami a Magyar nemzet 1991. július 17-i számában ez után az idézet 
után következik, az Fodor Gábor és Fricz tamás gondolatmenetének is lo-
gikus végkifejlete: „Az amputált végtag fájdalma, viszketése: káprázat, s a 

1 látva, hogy az Új Magyarországban akadozik az Európai Napló közlése, úgy 
döntöttem, hogy a cikksorozatot a Magyar Nemzetben folytatom, annál is in-
kább, mert – gondoltam én –, ha a népiekkel és csurkával „a saját térfelükön” 
vitakoztam, akkor a liberálisokkal folytatott vitámat a Magyar Nemzetben kell 
lefolytatnom. nos, nagyon hamar meg kellett állapítanom, hogy az UMa sokkal 
toleránsabb volt irányomban, mint a liberális Magyar Nemzet, utóbbi ugyanis 
megkérdezésem nélkül és tendenciózusan a felére csökkentette a szöveget (a kiha-
gyott részek kurzívval szedve!). (M. G. – 2014.) 

2 Beszélő, 1991. júl. 6. 
3 van-e nemzeti politika? Magyar Nemzet, 1991. júl. 17. 
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káprázat nem vezet sehova sem. terméketlen és félrevezető, s csak egyvalami-
re jó: hogy megszabaduljunk tőle.”

Ezek kemény és pontos szavak. ha én az ilyen és ehhez hasonló – Bu-
dapesten mindennapos – állásfoglalásokból kihámozható „liberális” ideoló-
giát kénytelen lennék azonosítani a liberalizmussal, akkor én nem lehetnék 
liberális. Márpedig nem lehetek nem liberális – ha egyszer hiszem, hogy az 
emberi személy feltétlensége abszolút adottság, és ha úgy vélem, hogy a társa-
dalomnak joga van az autonómiára a kormányzattal, a nemzetnek pedig az 
önrendelkezésre a többi nemzettel szemben.

a nemzet elsődleges az állammal, a társadalom a kormánnyal, az em-
berekben lakozó Isten az egyházzal szemben. hogy mondta az ős-ellenzéki 
Richard overton 1647-ben? „Bármilyen rendelet, ediktum, parancs, utasítás 
vagy törvény, bárkitől is származzék, amely az egyszerű találkozáson túlme-
nő társulás, közösség, emberi békesség és létel fenntartására és védelmezé-
sére törekvő szabad emberi csoportosulások megsemmisítését, kiirtását vagy 
megzavarását célozza… egytől egyig embertelen és ördögi, megalkotói pedig 
– ezek a szörnyetegek az emberek között – nem mások, mint árulók, akik 
fellázadtak az emberi természet ellen.”4

Ha a a nemzeten mint történelmi entitáson belül biztosított az emberi 
személy feltétlensége, a társadalmi autonómia és a legteljesebb pluralizmus, 
akkor a szóban forgó nemzet immár szabad emberi csoportosulás, és nem 
csak természeti adottság. a nemzet azonban nem lehet szabad emberek 
közössége, nem lehet civil társadalom, ha nem szuverén. ez a szuverenitás 
nem ruházható át senkire és semmire. Ha egy állam betársul valamilyen 
konföderációba, vagy más államokkal együtt létrehoz egy konföderációt, a 
kölcsönösség és önkéntesség elve alapján lemondhat szuverenitása bizonyos 
ismérveiről. a nemzetre ez nem vonatkozik, a nemzet ezt semmilyen kö-
rülmények között sem teheti meg, éppen úgy, ahogy az emberi személy sem 
mondhat le feltétlenségéről, és a civil társadalom sem a maga autonómiájá-
ról. ahogy a személy nem rendelhető alá semmilyen külső instanciának, és 
a társadalom sem a kormányzatnak, éppen úgy a nemzet sem rendelhető alá 
egy másik nemzetnek.

ez a nemzetek önrendelkezési jogának mélyebb – liberális – értelme. 
A nehézségek előli megfutamodás azt állítani – mint Magyar Bálint tette egy 
washingtoni kerekasztal-beszélgetésen –, hogy az önrendelkezés „a 19. száza-
di nemzettudat” része, s mint ilyen elvetendő, csak azért, mert elszakadáshoz, 
a határok kérdésessé tételéhez vezet, ami különösen a „kisebb nemzetiségek” 
esetében okoz problémát. Mert mi történik akkor – teszi fel a kérdést Magyar 
Bálint – ha ők is követelni fogják az önrendelkezési jogot?5

több dolog történhet. az egyik lehetséges megoldás az, ha az illető, 
számbeli kisebbségben lévő nemzeti közösségnek olyan közjogi státust 
4 vö. a radikális alternatíva, in: AK, II, 407–439. az idézet a 426. oldalon. 
5 kisebbségi jogok és csapdák, Népszabadság, 1991. jún. 15.
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biztosítanak, amely őt a többségi nemzet egyenjogú és egyenrangú társ-
nemzeteként államalkotó tényezővé teszi. Jászi oszkár 1918 őszén ezt a 
megoldást ajánlotta fel Maniuéknak. amikor világossá vált, hogy ezzel a 
történelmi ajánlattal a magyar politika elkésett, Jászi arra hívta fel a román 
politikusok figyelmét, hogy amennyiben – az önrendelkezési jogra hivat-
kozva – mindenképpen az elszakadás mellett döntenek, tartsák tiszteletben 
az erdélyi magyarság önrendelkezési jogát is.

Mint tudjuk, az történt, hogy a románok – a legrosszabb 19. századi 
magyar hagyományt követve – az államot a nemzettel, az országnak csupán 
egyik, számbeli többségben lévő nemzetével azonosították. ezzel saját nem-
zetüket is ún. államnemzetté, az államhatalom által mitikusan integrált, de 
voltaképpen annak kiszolgáltatott nemzetté tették, és megfosztották attól a 
történelmi lehetőségtől – ami pedig az erdélyi románság egész kulturális és 
politikai fejlődésében adott volt –, hogy valóban szuverén legyen. hiszen az 
a nemzet, amely nincs kiszolgáltatva egy másik nemzetnek, és ilyen értelem-
ben – negatíve – szuverén, attól még nagyon könnyen ki lehet szolgáltatva ön-
magának, pontosabban a „saját” államának. a nemzeti szuverenitás pozitív 
tartalma ugyanis csak az emberi személy feltétlenségének és a civil társada-
lom autonómiájának az elismerésével bontakozhat ki. ez a feltétele annak, 
hogy a nemzet valóban szuverénné, szabad emberek közösségévé váljon.

Mivel az utóbbi hetven évben a saját állama által kisajátított román-
ság, a la Boetie-féle servitude volontaire, az önkéntes szolgaság6 egyik tipi-
kusan modern kori példájaként, semmi jelét sem adta annak, hogy negatív 
szuverenitása birtokában pozitíve is szuverénné akarna válni, amikor pedig, 
másfél évvel ezelőtt, történelmi esélye adódott e lépés megtételére, kiderült, 
hogy a román nemzet mint civil társadalom gyakorlatilag nem létezik, illetve 
a gátlástalan tömegmanipulációval marginalizálható, az erdélyi magyarság 
egészen sajátos történelmi helyzetbe került.

1919 óta a románok egyfolytában arra hivatkoznak, hogy erdély-
ben érvényt szereztek a román nemzet önrendelkezési jogának, holott 
csak az történt, hogy államosították az erdélyi románság egész kulturá-
lis, társadalmi és politikai életét, vagyis azt az erdélyi román civil társa-
dalmat, amely az önmagát rövidlátó módon magyarnak és nemzetinek 
deklaráló magyar állammal szemben természetszerűleg meg tudta őrizni 
autonómiáját. De – legalábbis a felszínen – védtelennek bizonyult saját 
nemzetállamával szemben.

Az önkéntes szolgaság e sajátos formájából azonban az erdélyi magyar-
ság kimaradt. és – miközben Bukarest a hirtelen ölébe pottyant Nagy-Romá-
niával, Budapest pedig a Szent István-i „magyar állam” újjáélesztésével bajló-
dott – megindult egy olyan úton, amely, a látszatok ellenére, nem távolította 
Európától, hanem közelítette ahhoz. Miközben a rá eltérő megfontolásokból, 

6 vö: Montaigne és la Boetie, in: AK, II., 324–329. 
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de egyképpen igényt tartó „nemzetállamok” különös politikai regressziót haj-
tottak végre, a saját civil társadalmát építő erdélyi magyarság bizonyos érte-
lemben egzisztenciálisan megmaradt liberálisnak.

Ezért van az, hogy mint a kommunizmus bukásával a hatalmi kire-
kesztettség mélyéből a társadalmi élet felszínére berobbanó politikai közösség, 
az erdélyi magyarság ma komoly gondot okoz nemcsak az erdélyi románok 
nemzeti önrendelkezési jogát kisajátító román nemzetállamiság hagyomá-
nyát folytató bukaresti hatalmi tényezőknek, hanem annak a „liberális” 
ellenzéknek is, amely – budapesti megfelelőihez hasonlóan az erdélyi ma-
gyarokat „kisebb nemzetiség”-nek tekintve – a szélsőséges román nacionalis-
tákkal és az azoknak lépten-nyomon engedményeket tevő kormánnyal szem-
ben, ragaszkodik az általánosan – és mindenekelőtt Franciaországban mint 
mintaországban – elfogadott kisebbségi jogok korrekt betartásához.

Csakhogy az erdélyi magyarság – hangsúlyozza az RMDSz marosvá-
sárhelyi kongresszusán politikai ügyekért felelős elnökségi taggá választott 
Borbély Imre – „számánál, társadalmi struktúrájánál, kultúrájánál és ön-
szervező képességénél fogva rendelkezik minden feltétellel, hogy ellássa egy 
nemzet összes funkcióját”. (nemzeti önmegfogalmazást)

ahhoz azonban, hogy az erdélyi magyarság a szó eredendően és 
valóban liberális értelmében nemzetként, vagyis szabad emberek közös-
ségeként konstituálódhassék, élnie kell önrendelkezési jogával. csodálko-
zom, hogy a Fidesz két olyan kiváló politikusa és szakértője, mint né-
meth zsolt és rockenbauer zoltán úgy vélekedik, hogy az ún. nemzeti 
radikálisokat képviselő Borbély Imre „mítoszra mítosszal felel: az egysé-
ges nemzetállam helyére kettős nemzetállamot állít”.7 Holott ő a valóban 
liberális, mert a „nemzet”, amelynek szuverenitási igényét kinyilvánítja, 
eleve társnemzet, tehát nem integrálható semmilyen, sem magyar, sem ro-
mán nemzetállami logikába.

ehhez persze kettő kell. ám e sajátosan erdélyi koncepció liberaliz-
musát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a magyarság számára 
önrendelkezési jogot követelve, az erdélyben élő magyarok szabad emberi 
csoporosulásának csupán ama „szent” jogához ragaszkodik, hogy ne legyen 
alárendelve a másik nemzetnek, pontosabban az erdélyi román nemzet szu-
verenitását ki-, a magyar nemzetét pedig elsajátítani akaró román nemzet-
államnak. Ugyanakkor erdélynek mint közjogi entitásnak a megteremtését 
– amelyen belül e két szuverenitás békés együttléte egyáltalán elképzelhető 
– teljes mértékben az erdélyi románság többségének önként és szabadon ki-
nyilvánított akaratától teszi függővé.

erre persze nagyon könnyen azt lehet mondani, hogy az erdélyi ro-
mánok ilyenek meg olyanok, tehát ez a feltétel sohasem fog teljesülni. Pascal 
szerint, ha a világmindenség nagy szerencsejátékában csak egy a végtelenhez 

7 Gondolatok az rMDSz-kongresszusról. Magyar Nemzet, 1991, jún. 21. 
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annak az esélye, hogy Isten létezik, az így is, úgy is elkerülhetetlen fogadá-
son nekünk őt kell megtennünk. erdély egésze számára nincs és nem lehet 
semmilyen más megoldás.

a fontos az, hogy tudjuk, mi liberálisok és nem liberálisok: ameddig 
az erdélyi kérdés, az ott élő népek önrendelkezési jogának érvényesítésével 
megnyugtatóan nem rendeződik, a magyar állam igen, de a magyar nemzet 
nem tekintheti és főként nem érezheti magát szuverénnek. Azok a politikai 
pártok és személyiségek, akik szerint az erdélyi kérdés megoldásához elégséges 
az emberi és kisebbségi jogoknak a román nemzetállamon belüli biztosítása, 
a magyar állam legitim politikai tényezői lehetnek, de nem lehet teljes értékű 
nemzeti legitimitásuk. A liberális értelemben, tehát szabad emberek közös-
ségeként felfogott magyar nemzet szempontjából másodlagos kérdés, hogy a 
nemzettestet alkotó egyes részek milyen államkeretben élnek önrendelkezési 
jogukkal, de életbevágó, hogy élhessenek vele, hogy az egyes nemzetrészek ne 
legyenek kiszolgáltatva más nemzeteknek.

a nemzeti liberalizmus tehát – az én felfogásomban – nemcsak élet- 
és történetfilozófia, hanem mérce is, amelynek alapján részrehajlástól men-
tes ítéletet lehet alkotni minden véleményről, minden „egyház”-ról, minden 
„kormány”-ról és minden „állam”-ról. kellő alázattal persze az élet és a tör-
ténelem sorsszerű és irracionális irreduktibilitásával szemben.

a nemzeti liberalizmus számára a mai világban és különösen a mai 
európában nem lehetnek tabutémák. aki a nemzetet liberális módon fogja 
fel, vagyis valóban szabadon akarja megélni nemzeti mivoltát, annak tudnia 
és mernie kell például a határkérdésről is beszélni. az Economist – írja Pethő 
tibor – A Balkán-szindróma című vezércikkében „borongós hangulattal, de 
végre megfogalmazta: »a határok – akár külsők, akár belsők – nem szentek 
és sérthetetlenek, amikor világossá válik anakronizmusuk és békét veszé-
lyeztető jellegük.«”8

a War in Europe című cikk leszögezi, hogy a kommunizmus össze-
omlása lehetővé tette az önrendelkezési jog érvényesítését, az önrendelkezés 
pedig „összeegyeztethetetlen a meglevő és megszokott államhatárokkal”.9

Jászi oszkár A habsburg-monarchia felbomlása című, 1929-ben ame-
rikában megjelent kötetét lezáró „vissza- és előretekintés”-ben „a valódi bé-
kéhez és konszolidációhoz vezető út” állomásai között az első helyen említi 
a határok revízióját „minden olyan esetben, amikor egy homogén nemzeti 
kisebbséget nehézség nélkül lehet egyesíteni honfitársaival”.10

Bibó István, az e századi magyar nemzeti liberalizmus másik kiemel-
kedő alakja hasonlóképpen gondolkodott. „európában, különösen közép- 
és kelet-európában – írta A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című 
1946-os tanulmányában – konszolidálódás másképpen, mint a területi 

  8 Magyar Nemzet, 1991. júl. 20. 
  9 1991. júl. 6. 
10 561. 
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kérdések elvi alapon való tisztázásával, nem képzelhető. Minden olyan be-
széd, amely ezt a centrális igazságot el akarja homályosítani, vagy kegyes 
frázis, mely nem ismeri e terület bajait s igazi okaikat, vagy tudatos elkö-
dösítés. Nem azt jelenti ez, hogy a területi kérdésekből az irredentizmus és 
a revizionizmus módszereivel szüntelenül hangoztatott sérelmi frazeológiát 
engedjük felnőni, mert ebből csak még nagyobb nyomorúság áradna ki erre a 
szerencsétlen területre. A közép- és kelet-európai népeket meg kell akadályoz-
ni abban, hogy területi viszályaikkal állandóan nyugtalanítsák Európát. Eu-
rópának feltétlenül stabilitásra van szüksége… tudnunk kell azonban, hogy 
végsőleg stabilizálni csak jó, megszokható határt lehet.”11

Úgy látszik, Budapesten sokan vannak olyanok, akik nagyon jól meg-
szokták már a jelenlegi határokat. ez mindenekelőtt az ellenzéki pártok 
nem egy jeles képviselőjére, valamint a népszabadság és a Magyar Hírlap 
hirtelen „liberálissá” vált publicistáira vonatkozik. Amikor 1980-ban a Bibó-
emlékkönyvet, az akkori magyar ellenzék minden árnyalatának aktív köz-
reműködésével sikerült összehozni, Bibó a kommunista diktatúrával szem-
beni legfontosabb konszenzusteremtő tényezővé változott. Jó volna, ha ma, 
amikor látjuk annak keserves következményeit, hogy az 1919-es és 1946-os 
békecsinálók „nem voltak képesek arra, hogy elfogadott alapelvüket követke-
zetesen alkalmazzák, és Közép- és Kelet-Európa új, érvényes nemzeti térképét 
századokra lerögzítsék”,12 legalább azok körében, akik valóban kötődtek és 
kötődnek a bibói hagyományhoz, kialakulna egy új – nem kevésbé létfontos-
ságú – konszenzus a tekintetben, hogy az elkövetkező években milyen nemzeti 
politikát kell folytatni Magyarországon.

A határok békés, tárgyalásos úton és nemzetközi jóváhagyással törté-
nő megváltoztatása, ott, ahol egy adott nemzeti kisebbség zöme a határok 
mentén él, és így nehézség nélkül egyesíthető honfitársaival, vagy a sajátos 
történelmi hagyományokra visszavezethető és határmódosítással érdemben 
amúgy is megoldhatatlan erdélyi kérdés ma még nincs napirenden Európá-
ban. De nagyon tévednek azok a magyar politikusok és politikai publicis-
ták, akik a nemzeti politikát, a nemzeti liberalizmust értelmetlen tautoló-
giának tekintve úgy gondolják, hogy a magyar nemzet legfőbb kérdésére 
nem kell valódi liberális választ adni, mert – szerintük – ilyen kérdés nem 
létezik, vagy az a jelenleg még uralkodó pszeudoliberális politikai nyelvezet 
szavaival is megválaszolható.

a nagyobb baj nem az, hogy ezzel pártjaik politikai jövőjét kockáztat-
ják, hanem az, hogy vakságukkal, sőt néha már egyenesen groteszk ellen-
érdekeltségükkel a kelleténél nagyobb esélyt adnak a protézisét csattogtató 
magyar jobboldali extremizmusnak.

(1991. július 20.)
11 válogatott tanulmányok, II., Budapest, 1986, 263–264. 
12 Bibó, i.m., 251. 
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BEKöszöntő

a limes című közép- és kelet-európai figyelő1 mutatványszámát tartja ke-
zében az olvasó. Hogy miért épp limes, arról majd máskor, amikor több 
idő jut az emlékezésre. annyit azért talán mégis elmondhatok, hogy 1989 
októberében már megjelent hasonló címmel Budapesten egy „nemzetpoli-
tikai szemle”, amelynek beköszöntőjében ez olvasható: „elmozdulóban van 
a limes. róma határai kitágulnak – a Barbaricum visszaszorul.”

az azóta eltelt két esztendő bebizonyította, hogy nemcsak a politikai 
civilizáció képletes határai mozdultak el, hanem szentnek és sérthetetlen-
nek vélt államhatárok is. nemcsak a kommunizmus mint politikai rendszer 
bizonyult életképtelennek, de nem egy államalakulat is.

a teleki alapítvány keretében működő Dunatáj Intézet munka-
társai arra a következtetésre jutottak, hogy ebben a helyzetben a magyar 
politikai elitnek szüksége lehet egy olyan kiadványra, amely folyamatosan 
és kendőzetlen nyíltsággal tájékoztat a közép- és kelet-európai, valamint 
balkáni térség politikai és társadalmi helyzetéről, ideológiai mozgásáról, a 
dezintegrálódás és az új alapokon meginduló reintegráció fejleményeiről, és 
mindenekelőtt és -fölött, természetesen, a magyarság mint különböző auto-
nóm részközösségekből összetevődő politikai egység lehetőségeiről.

Mi minden különösebb tudományos fontoskodás nélkül igyekszünk 
elolvasni és meghallgatni mindent, amit a térségben és a térségről a legkü-
lönbözőbb hírforrások írnak és mondanak, az iszonyatos hírözönből meg-
próbáljuk kiszűrni a releváns információkat, és – amennyire erőnkből telik 
– fel is dolgozzuk azokat.

a reményeink szerint kéthetente megjelenő limes politikai elemzése-
ket, rövid és közép távú prognózisokat és sok-sok szemlét közöl (arról sem 
feledkezünk meg, hogy a politikus is ember, és mi máson szórakozhatna in-
kább, mint éppen a politikán). ezenkívül tájékoztat egyéb szolgáltatásaink-
ról is, így mindenekelőtt a limes háttéranyagok című sorozatunkról, amely 
– magyar vagy igény szerint az eredeti nyelven, a nem túl távoli jövőben 
pedig angolul és németül – hosszabb elemzéseket, összefoglalókat és tetszés 
szerint bővíthető körű dokumentációt bocsát a megrendelő rendelkezésére 
Szlovénia, Horvátország, Szerbia és crna Gora, románia, Moldova, Ukraj-
na, Szlovákia és csehország, valamint a környező országokban élő magyar 
közösségek életének legkülönbözőbb aspektusairól.

1 nem tévesztendő ösze az ún. fekete limesszel, amely csak egyetlen számot ért 
meg, és amelynek vezércikke, limes címmel, e kötetben – az 1989-es cikkek között 
– olvasható. a Dunatáj, majd később Geopolitikai kutatócsoport lapja – kisebb-
nagyobb megszakításokkal – 1996-ig jelent meg. (M. G. – 2014) 
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a limes a Dunatáj Intézet tízegynéhány fős csapatának lelkes magán-
vállalkozása. az előttünk álló néhány hónap alatt ki fog derülni, hogy lesz-e 
elég érdeklődés iránta, és lesz-e elég támogatója ahhoz, hogy 1992 január-
jától a teleki alapítvány egyik, lehetőleg a saját lábán megálló, megfelelő 
nyomdai kivitelezésű kiadványa legyen.

De van még egy különleges okunk is, amiért szeretnénk, ha vállal-
kozásunk megfelelő visszhangra lelne. a Dunatáj nemcsak a környező or-
szágokkal foglalkozó szakértők munkaközössége, hanem – akár csak tu-
lajdonképpeni elődje, az 1985 és 87 között illegalitásban működő erdélyi 
limes-kör – szellemi műhely. olyan csapat, amelyet a maximális szellemi 
teljesítmény igénye és bizonyos elvek iránt érzett elkötelezettség tart össze. 
egy olyan szabadságpártiság, amely, mint a szlovén valentin Hribar e szá-
munkban közölt esszéjében találóan megfogalmazta, a cinikus és álszent 
szólamok, a semlegességet papolók európája helyett a nemzeti önrendelke-
zés jogát érvényesítő népek és népcsoportok, nagyobb és kisebb nemzetek 
melletti világos állásfoglalást jelent, beleértve a saját nemzetünk joga mel-
letti kiállást is.

ahogy Bibó 1980-ban a kommunista diktatúrával szembeni legfon-
tosabb konszenzusteremtő tényezővé válhatott, úgy kellene ma a személyi 
és társadalmi autonómia liberális axiómájával összhangban álló nemzeti 
önrendelkezés elvét a magyar nemzet egészére is alkalmazva – az 1919-es 
és 1946-os békecsinálók művét elvi alapon bíráló Bibó szellemében – új li-
berális és nemzeti kontextust teremteni. a magyarországi politikai pártok 
nem késlekedhetnek sokáig az emberjogi és kisebbségjogi szóhasználatot és 
megközelítésmódot „megszüntetve megőrző” önrendelkezés és az azt szer-
vesen kiegészítő, az összeurópai folyamatokba illeszkedő közép-európai 
konföderáció ügyének politikai felvállalásával. ezt már csak azért is meg 
kellene tenniük, mert különben veszedelmesen elszakadnak az új európá-
ban gyorsabban tájékozódó erdélyi vagy felvidéki magyar politikai pártok-
tól és szervezetektől, és a nemzeti önaffirmáció jegyében álló – igaz, sok szo-
cialistát és baloldali liberálist kétségbeejtő – új világrendtől.

ezt lehet a fékevesztett nacionalizmus térhódításának, de lehet a nem-
zeti psziché elementáris szabadságigényének is nevezni. a mi nagy esé-
lyünk, hogy e századi történelmünk sorozatos zsákutcái után most végre 
nemzeti értelemben is „felszabaduljunk”. Mármint sorozatos frusztrációk 
szülte rossz beidegződéseink uralma alól. Mi mással, mint a lényünkbe ivó-
dott reménytelenséggel magyarázható az a kínos zavarodottság, az az euró-
pai status quo füstölgő romjai közötti megszégyenítő téblábolás, amellyel az 
anyaországi politikai elit – néhány, valóban stratégiában gondolkodó politi-
kus kivételével – a magyar ügyet kezeli.

lépni kell, és most kell lépni.

(1991. szeptember 18.)
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lEVél a tElEKi lászló alapítVány  
Kuratóriumához

tisztelt kuratórium!

a Dunatáj Intézet hét belső és kilenc állandó külső munkatársából álló 
munkacsoport, amely az intézeti struktúrák jótékony kiszámíthatatlan-
sága és bizonytalansága közepette egységes, működőképes csapattá vált, 
úgy döntött, hogy ezúttal eltekint az érdekes és nagyra törő tudományos 
projektek, valamint kutatóink tudományos múltjának, fokozatainak, 
kitüntetéseinek stb. felsorolásától. ehelyett bemutatjuk önöknek limes 
című kétheti kiadványunk első három számát (pontosabban az első szá-
mot és a következő két szám anyagát).

két dolog késztetett bennünket arra, hogy ezt a – Free europe re-
search Institute East Europe című heti kiadványa által inspirált – „kö-
zép- és kelet-európai figyelő”-t életre hívjuk.

egyrészt nem elégít bennünket az a mód, ahogyan a magyaror-
szági sajtó és általában a magyar médiák térségünk folyamatait keze-
lik. Megengedhetetlen, hogy épp nekünk, akik közép- és kelet-európa, 
valamint a Balkán metszéspontjában élünk, akik mindhárom irányban 
a legnagyobb mértékben érdekeltek vagyunk, hogy tehát épp nekünk 
ne legyen környezetünk jelenlegi és lehetséges folyamatait hitelesen és 
azonnal lereagáló profi kiadványunk. amelynek nem hosszú és szakál-
las tanulmányokat, hanem rövid, mindig konkrét témákra vonatkozó 
elemzéseket, valamint a környező országok és az azokban élő magyar 
közösségek helyzetét bemutató dokumentumokat kell elsősorban tartal-
maznia.

a másik ok sokkal egyszerűbb. körülbelül fél éve rendszeresítet-
tük intézetünkben a velünk közvetlenül szomszédos országokra vonat-
kozó nyilvános információk (sajtó, egyéb kiadványok, rádiófigyelés) 
feldolgozásán alapuló heti helyzetanalíziseket. ez év szeptemberében 
aztán kiderült, hogy intézeti munkánk „melléktermékeként”, a saját 
erőnkből el tudunk anyagokkal látni egy lapot, a ventura-programos 
szedést szintén mi magunk el tudjuk végezni, a nyomdai és terjesztési 
költségek fedezésére pedig találtunk szponzort.

a továbbiakhoz csak annyi kellene, hogy legalább azokkal a sze-
rény működési feltételekkel rendelkezzünk, amelyekkel pillanatnyilag 
rendelkezünk. (ezek legfontosabbika az önállóság, ami természetesen 
nem zárja ki azt, hogy – egységes csapatként – ne integrálódhatnánk a 
teleki alapítvány bármelyik most szerveződő intézetébe.)
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végül nem hallgathatjuk el, hogy van egy olyan projektünk, 
amelynek sikeres megvalósításához az önök szíves együttműködését 
(is) kérjük: a közép-európai konföderáció.

a Dunatáj Intézet munkacsoportjának nevében:
Bíró Gáspár, Hornyik Miklós, Molnár Gusztáv, Szilágyi Imre

(1991. október 2.)
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az igEn és a nEm határán.1  
a liBEralizmus EsélyEi Közép-EurópáBan  

és KörnyéKén 

kijevtől Bostonig egyre többen győződnek meg arról, hogy a bipoláris vi-
lág bukása után nem a történelem vége következik, mint ahogy azt Francis 
Fukuyama, a State Departement politikatervezője két évvel ezelőtt megjó-
solta, hanem a történelem újjászületése.

eddig a totalitárius utópia „történt”, mindaz, amit kívülről, racioná-
lis formában próbáltak meg ráerőltetni a népekre, magára a történelemre. 
Most a gúzsba kötött, megerőszakolt történelem „lázad”. túl egyszerű, túl-
ságosan unalmas, lapos és kibírhatatlan lenne minden, ha a kommunizmus 
utópikus racionalizmusának uralma után most a doktrinér, kozmopolita 
liberalizmus uralma következne.

a nemzeti liberalizmus világi és korszerű válasz lehet az új életre kelt, 
a szemünk láttára történő történelem kihívására.

vannak, akik szerint a nemzeti liberalizmus demagógia. a Fidesz 
Magyarországon működő liberális párt, tagjai, hívei magyar állampolgá-
rok. vajon mi mástól lehetne még nemzeti? az SzDSz meg azt mondja: 
az MDF által képviselt nemzeti irány nem egyszerűen csak antiliberális, 
hanem európa-ellenes is, amihez hasonló nyugat-európában ma már nem 
létezik. ennélfogva Magyarországon csak és kizárólag az ellenzék testesíti 
meg az egész nyugat-európai politikai spektrumot.

a nemzeti liberalizmus szellemiségétől idegen mind a pragmatiz-
musnak álcázott üresség, mind a fennhéjázó kizárólagosság. a nemzeti li-
beralizmus befogad mindenkit, bármilyen párthoz tartozzék is, vagy legyen 
meggyőződéses pártonkívüli, aki a nemzet és a szabadság ügyét nem tudja 
és nem is akarja egymástól elválasztani.

a kérdésfölvetést (a nemzeti liberális szóösszetételt) kiss Gy. csaba 
is „eleve rossznak” tartja. „volnának nemzeti liberálisok, és olyanok, akik 
nem nemzetiek?” – teszi fel a szónoki kérdést.2 tipikus példája ez a valóban 
rossz kérdésfölvetésnek. nem erről van ugyanis szó. nemzeti liberális az, 
aki a magyar nemzet egészének, annak a bizonyos 15 milliónak a kérdésére 
akar liberális választ adni.

nemzeti liberális az, aki tudja, hogy a liberális, vagyis parlamentáris 
demokrácia intézményrendszerének megteremtése, valamint állami szuve-
renitásunk helyreállítása önmagában nem elegendő ahhoz, hogy nemze-
tünk életében a liberalizmus teljes és végleges győzelméről beszélhessünk. 

1 elhangzott az MDF miskolci liberális Fórumán, 1991. október 10-én. 
2 Magyar hírlap, 1991. okt. 10. 
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ehhez ugyanis a magyar nemzet – az egész magyar nemzet – önrendelke-
zési jogának is maradéktalanul érvényesülnie kell.

Magyarország demokratikusan megválasztott kormánya e tekintet-
ben megtette, amit eddig megtehetett. a visszanyert állami szuverenitás 
birtokában döntő fontosságú stratégiai lépésként újból bekapcsolta orszá-
gunkat a nyugati nemzetek közösségébe. De mivel a kormányt az egész ma-
gyarság sorsával szemben is el nem hárítható felelősség terheli, az európai 
közösségbe való bekapcsolódásnak azt a konkrét politikai formáját kell 
szorgalmaznia, amely a magyarság, valamint a velünk történelmi sorskö-
zösségben élő közép-európai testvérnépek érdekeinek a leginkább megfelel.

a kommunizmus bukása nyomán alapvetően instabillá vált közép- 
és kelet-európai, valamint balkáni térségben fontos stabilizáló tényezővé 
válhatna az a közép-európai kisintegráció, amely nemcsak a feltörekvő 
regionális nagyhatalmak befolyását tudná sikeresen ellensúlyozni, hanem 
a szuverenitásukat nemrég visszanyert, illetve szuverenitásuk elismerteté-
séért küzdő közép-európai kis államoknak az egységesülő európába való 
beilleszkedését is nagyban elősegíthetné.

ne csak ausztriára, Magyarországra, a cseh és Szlovák Szövetségi 
köztársaságra és lengyelországra gondoljunk tehát, hanem Horvátország-
ra, Szlovéniára és Szlovákiára is mint önálló nemzetközi politikai szubjek-
tumokra. ők is integrálódni akarnak európába, de európai vagy általáno-
sabb értelemben: nyugati stratégiájuk csak akkor járhat sikerrel, ha előbb 
saját természetes – közép-európai – történelmi közegükben válnak a többi-
ekkel minden tekintetben egyenrangú partnerekké.

közép-európa vonzáskörzete természetesen nem korlátozódik az 
említett államokra. Ide tartozik észak-olaszország és Dél-németország, és 
minden bizonnyal ide akar tartozni a vajdaság, erdély, kárpátalja és nyu-
gat-Ukrajna soknemzetiségű és -vallású lakosságának számottevő része is.

a nagy európába és az atlanti „világ”-ba szervesen illeszkedő közép-
európai kisintegráció az egyedüli politikai keret, amelyben a magyar nemzet 
egésze otthonra lelhet. tudomásul kell vennünk, hogy túlságosan erőtlenek 
vagyunk ahhoz, hogy a századunkban kétszer egymás után szétdarabolt 
magyarságot újból egyetlen állam – Magyarország mint nemzetállam – ke-
retében egyesítsük. a Horvátországban dúló piszkos háború ugyanakkor 
nyilvánvalóvá tette mindenki számára, hogy „európa” és amerika térsé-
günktől gyalázatosan messze van. nincs tehát más választásunk, mint eu-
rópát itt, európa közepén felépíteni.

több mint hetven évvel a történelmi Magyarország megsemmisülése, 
a népünk természetes életkereteit feldúló nemzeti és politikai kataklizmák 
után meg kell állapítanunk, hogy a Felvidéken, erdélyben és a Délvidéken 
drámaian csökkent a magyar lakosság számaránya. a siker nélkülözhetet-
len előfeltétele nemcsak a gazdaságpolitikában, hanem a nemzetpolitiká-
ban is: a valós helyzetértékelés. ne tápláljunk tehát hiú reményeket, hanem 
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EzERKIlENCSzázKIlENCvENEGY 
Az igen és a nem határán. A liberalizmus esélyei…

kövessünk el mindent, hogy amikor majd a Magyarországgal szomszédos 
országrészekben és tartományokban a belső válságjelenségek és konfliktu-
sok feloldása érdekében, képletesen vagy valóságosan, népszavazásra kerül 
sor, a lakosoknak, magyaroknak és nem magyaroknak, ne egyik vagy má-
sik nemzetállam, hanem a Balkán és európa, a nyomort jelentő nemzeti 
elszigetelődés és a nemzetek és nemzeti közösségek jogait a gazdasági pros-
peritással együtt szavatoló közép-európai konföderáció között kelljen majd 
választani.

amikor tehát mi, nemzeti liberálisok – a környező országokban élő 
magyarság érdekvédelmi szervezeteinek többségi irányzataival, azok leg-
fontosabb vezetőivel egyetértve – azt állítjuk, hogy a szlovákiai, a kárpát-
aljai, az erdélyi és a vajdasági magyarság nem kisebbség, következésképp 
nem a szlovák, az ukrán, a román és a szerb nemzetállam adományoz neki 
jogokat, hanem az önrendelkezési jog alapján alapján álló nemzeti közösség, 
amely önkorlátozó módon, a területi és a személyi autonómia kombinált 
formájában akarja érvényesíteni vele született jogait, amikor mi ezt világo-
san és félreérthetetlenül kimondjuk, akkor egyben a velünk szomszédos és 
történelmileg velünk sorsközösségben élő népek, a szlovákok, a ruszinok és 
ukránok, a románok és a szerbek felé is fordulunk.

nem dönthetünk, és nem is akarunk dönteni helyettük, de döntés-
helyzetbe hozhatjuk őket. választaniuk kell: ellenségnek vagy szövetséges-
nek tekintik-e a magyarságot. a szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági 
magyar közösségeket az elvakult szlovák, ukrán, román és szerb nacionalis-
ták természetesen veszélyforrásnak, sőt a „legfőbb veszély”-nek tekintik. De 
szövetségesnek kell hogy tekintsék mindazok, akik valóban saját nemzetük 
európai felzárkózását akarják.

De melyik a leginkább célravezető felzárkózási stratégia?
Magyarország, a cseh és Szlovák Szövetségi köztársaság, valamint 

lengyelország az európai közösség teljes jogú tagja lehet már az évezred 
vége előtt.

a közép-európai országok európai integrációjára kimondott egyér-
telmű igen a balkáni típusú felzárkózás hasonlóképpen egyértelmű elutasí-
tásával párosul. a romániai és különösen a jugoszláviai események európai 
kezelése ugyan sok kívánnivalót hagy maga után, de kétségtelen tény, hogy 
a nyugat világosan megvonta a közép-európa és a Balkán, illetve kelet-eu-
rópa közötti határvonalat. vagyis a második világháború után átmenetileg 
szovjet érdekszférába került országokkal kiegészült közép-európa integrá-
lása, nyugat és közép-európa szerves összefonódása fontosabb számára, 
mint az, hogy látványos, de nagyon is ingatag és kétes alapokon álló hídfő-
állásokat építsen ki magának közép-európa hátában.

az a fajta neofita liberalizmus, amelyet Ion c. Brătianu, a híres román 
liberális dinasztia megalapítója képviselt a 19. század közepén, voltaképpen 
egy idejétmúlt és kínossá vált keleti gyarmati státust akart egy elviselhetőbb 
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és elegánsabb nyugati gyarmati státussal felcserélni. ennek ellenére a nyu-
gat rövidlátó és vadul közép-európa-ellenes politikai érdekeit tükröző ver-
sailles-i békerendszer nyomán mind Belgrádban, mind pedig Bukarestben 
kivátságos hatalmi helyzetbe került, és szabad kezet kapott számos, az egy-
kori közép-európa szerves részét képező ország, illetőleg tartomány fölött.

az eredmény ismeretes. a nyugat balkáni hídfőállásai a két háború 
közötti időszakban sorra összeomlottak, és a nyugati hatalmi jelenlét para-
vánjául szolgáló pszeudoliberalizmus látványos vereséget szenvedett előbb 
a jobboldali, majd a baloldali szélsőséggel szemben.

Ma, amikor a kommunista rendszer ugyan még nem, de a kom-
munista ideológia a Balkánon is megbukott, Belgrádban és Bukarestben 
egyszerűen nincsenek olyan politikai tényezők, amelyek a jogszerűség és 
a politikai morál hiányában szabadon garázdálkodó tekintetnélküliséggel 
szemben kellő súllyal képviselhetnék a nyugati, liberális orientációt. De még 
a valóban elkötelezett zapadnyikok is inkább a régi sztereotípiáknak meg-
felelően politizálnak, és azt hiszik, hogy közép-európát mintegy átugorva, 
közvetlenül európában találhatják magukat.

a nyugat ebből a helyzetből levonta a megfelelő konzekvenciákat. 
nekünk, itt, közép-európában, szintén le kell vonnunk a magunkéit.

Bennünket történelmi sorsunk az igen és a nem határára helyezett. 
a nyugat által kimondott igen körén belül állva, úgy kell cselekednünk, 
hogy ezt a határt tovább tágítsuk kelet felé.

ami a nyugatnak balkáni vagy kelet-európai hídfőállás volt, az a mi 
számunkra most és az elkövetkező évtizedekben a szerves történelmi fej-
lődés és a gazdasági teljesítőképesség mentén kirajzolódó közép-európa 
külső övezete.

nem magyar huncutság ma független Szlovéniáról és Horvátország-
ról és független Szlovákiáról beszélni. ezek az önállóságukért küzdő kis 
nemzetek természetes módon fogják megtalálni a helyüket – a magyarok, 
az osztrákok, a csehek és a lengyelek mellett – abban az egykori monarchia 
(túlságosan nagy) mellényét valóban újragomboló közép-európai konföde-
rációban, amely minden tekintetben egyenrangú partnerek önként vállalt 
államszövetsége lesz.

Ha lesz.

(1991. október)
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Közép-Európai KonFödEráció1

„ha Ausztria nem volna, ki kellene találni.”
František Palacký

a többség és kisebbség közötti viszony akkor válik problematikussá, a ki-
sebbségi kérdés mint kérdés olyankor jelentkezik, amikor valamely ország-
ban megsértik az emberi jogokat. Filozofikusabban fogalmazva azt lehet 
mondani, hogy e kérdéskörnek tulajdonképpen nincs önálló szubsztanciája, 
nincs saját lényege. csak olyankor „van”, amikor a vele közvetlenül össze-
függő magasabb rendű elv elégtelenül működik. ahol megsértik az emberi 
jogokat, ott megjelennek, még a föld alól is előbújnak a kisebbségek. azt hi-
szem, ezzel magyarázható, hogy nincs ideális, nincs egyáltalán elfogadható 
kisebbségi helyzet, hogy a kisebbségi mivolt, még a legcivilizáltabb körül-
mények közepette is valahogy sérti az emberi méltóságot.

a nemzetek közötti viszony első pillantásra egészen más természetű-
nek tűnik, mint a többség és kisebbség közötti viszony. Hiszen a nemzet 
nem redukálható a személyekre, amelyek alkotják, a nemzet önálló entitás, 
amennyiben államként konstituálódik. attól függetlenül tehát, hogy van-e 
valamilyen probléma két meghatározott nemzet között vagy nincs, a közöt-
tük lévő viszony mindenképpen szubsztanciális.

álláspontom szerint a nemzetek – és különösképpen az egymás-
sal szomszédos nemzetek – közötti viszony mindaddig elvileg proble-
matikus, konfliktusokkal terhes, egyszóval instabil marad, ameddig ez a 
szubsztancialitás fennmarad, más szóval, ameddig az állam és a nemzet 
között valamilyen misztikus egységet tételezünk. attól a pillanattól kezdve, 
hogy az állam immár nem a nemzet mint valamilyen egyénfeletti, kollek-
tív szubjektivitás „emanációja”, ha az állampolgárokból és nem a nemzetből 
„áll”, felszabadul sajátos röghözkötöttségéből, triviálisan szólva „oda megy, 
ahová akar”. egyszóval általános, politikafilozófiai értelemben alkalmassá 
válik az integrációra.

egészen röviden, mintegy tézisszerűen tehát álláspontom a követ-
kező:

1.  a kisebbségi probléma az emberi jogok problémája.
2. a nemzetek és különösképpen az egymással szomszédos nemzetek 

közötti konfliktusok problémája az integráció – európában értelem-
szerűen: az európai integráció – problémája.

1 elhangzott az eBeé-Párhuzamos tevékenységek Szakértői konferenciáján, 
Minority and National Criteria for European Integration címmel. oslo, 1991. no-
vember. 5. 
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3. ez a logika csak ott működik, ahol minden kollektív jogigénnyel szem-
ben az emberi jogok mint egyéni jogok szupremációja érvényesül, és 
ahol az állam nem a és még kevésbé nem egy nemzeté, hanem a pol-
gároké.

4. az európai közösség mint a legfontosabb európai integrációs forma 
csak úgy jöhetett létre, hogy a nyugat a második világháború után 
politikailag integrálta németországot és olaszországot. a politikai 
integráció feltétele a liberális minimum (lásd 3. pont). Ugyanezen az 
alapon kerülhetett sor a nyolcvanas évek első felében az egykori dél-
európai diktatúrák integrálására.

5. a nyugatnak és mindenekelőtt az európai közösségnek most dön-
tenie kell, melyek azok a közép- és kelet-európai államok, amelyek 
megfelelnek a liberális minimumnak, következésképp politikai és jogi 
értelemben képesek az integrációra (a gazdasági feltételek teljesítése 
külön kérdés, ami nem képezi vizsgálódásom tárgyát).

*

Pillanatnyilag úgy tűnik, az európai közösség mérvadó körei a Háromol-
dalú egyöttműködés államai (Magyarország, a cseh és Szlovák Szövetségi 
köztársaság és lengyelország) mellett döntöttek. timothy Garton ash an-
gol közép-európa-szakértő, Michael Mertes, kohl kancellár kabinetjének 
tagja és Dominique Moisi, a francia külpolitikai Intézet igazgatóhelyettese 
nemrég közös cikkben2 szögezte le, hogy az említett három országot már 
1992-től be kell vonni az európai politikai együttműködés rendszeres ára-
mába, amelynek keretében az ek-tagállamok igyekeznek összehangolni 
külpolitikájukat.

„Már most terveket kell készíteni arra – írja a három jeles szerző –, 
hogy lengyelország, Magyarország és csehszlovákia részt vegyen 1994-ben 
az európai parlamenti választásokon.”

engem mint magyart és mint közép-európai polgárt természetesen 
a legnagyobb örömmel és elégtétellel tölt el ez a szándék, mégis azt hiszem, 
helyénvaló, ha felteszünk itt két kellemetlen kérdést:

1. Megfelelnek-e ezek az államok a 3. pontba foglalt liberális minimum-
nak?

2. Mi lesz a többiekkel? van-e esélyük arra, hogy némi késéssel ugyan, de 
ők is beálljanak a sorba, vagy véglegesen lemaradnak?

Hangsúlyozom, hogy liberális, vagyis európai minimumon itt nem 
a gazdasági és politikai élet mérhető, hogy úgy mondjam, szabad szemmel 
is látható dimenzióit (a piac és a parlamentáris demokrácia meglétét vagy 
2 a cikk, más európai lapok mellett, a libération 1991. október 8-i számában is 

megjelent.
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nemlétét, működését vagy működésképtelenségét) értem. ezek szüksé-
ges, de nem elégséges feltételei az európához, az euro-atlanti világhoz 
való aktív hozzátartozásnak. Pontosabban olyan feltételek, amelyek – 
ideig-óráig – igazi tartalom nélkül, csak a külsőségek szintjén is teljesít-
hetőek.

van azonban egy olyan, kevésbé szembetűnő társadalmi, vagy 
inkább talán társadalomlélektani dimenzió is, amely pontosabban és 
hitelesebben jelzi az egyes nemzetek politikai érettségét és integráció-
képességét. egyszóval a sokféle nemzetet és nemzeti közösséget egyesítő 
európának csak az az állam lehet aktív, az egyszerre elkerülhetetlen és 
kívánatos egységesülési folyamatot elősegítő és nem akadályozó ténye-
zője, amely a kisebbségi kérdést képes az emberi jogok kérdéseként ke-
zelni, és amely nem valamely uralkodó, őshonos vagy ősfoglaló nemzet, 
hanem a szabad identitásválasztás jogát önmaguknak fenntartó polgá-
rok állama. ez a kisebbségi és általában a nemzeti kérdés igazi európai 
jelentősége.

a fenti két kritérium természetesen szorosan összekapcsolódik. 
egy olyan államban, amely önmagát a többségi nemzet államának te-
kinti, a kisebbségi kérdés nem, pontosabban nem csak emberjogi kérdés.

a kisebbségi, illetőleg nemzeti kritérium érvényesítése különö-
sen nagy jelentőséggel bír közép- és kelet-európában, ahol az államok, 
mai formájukban tulajdonképpen csak az első világháborút követő ver-
sailles-i békerendszer eredményeképpen jöttek létre, ezért politikai elit-
jeik fokozott késztetést éreznek arra, hogy államaikat nemzeti alapokra 
helyezzék. Ugyanakkor nem kis döbbenettel és ijedelemmel szemlélik 
azokat az elszakadási törekvéseket, amelyeket mások velük szemben 
akarnak – ugyancsak nemzeti alapon – érvényesíteni.

Magyarország, csehszlovákia és lengyelország európai integráci-
ójára és az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekre visszatérve, a követ-
kezőket szeretném elmondani. lengyelországnak nincsenek számottevő 
kisebbségei, azok a lengyelek pedig, akik lengyelország határain kívül, 
Ukrajnában, Belorusziában és oroszországban élnek, szétszórtságuk-
ból kifolyólag nem alkotnak kompakt közösséget. ez ugyan távolról sem 
jelenti azt, hogy a kisebbségi és a nemzeti kritérium – a fentebb jelzett 
értelemben – ne volna érvényesíthető, de helyesebb, ha erről a kérdésről 
maguk a lengyel szakértők mondják el a véleményüket.

a továbbiakban inkább Magyarországról és a vele közvetlenül 
szomszédos országokról, ausztriáról, a cseh és Szlovák Szövetségi köz-
társaságról, Ukrajnáról, romániáról, Szerbiáról, Horvátországról és 
Szlovéniáról beszélnék. arról, hogy miként felelnek meg ezek az európa 
három különböző történelmi régiójához, közép-európához, kelet-euró-
pához és a Balkánhoz tartozó országok a kisebbségi és nemzeti kritérium 
támasztotta feltételeknek, továbbá, hogy a helyzet, a politikai adottságok 
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rendkívüli komplexitását figyelembe véve mi volna a legcélszerűbb meg-
oldás, amely valamennyi említett ország európához való felzárkózását, in-
tegrálódását elősegíthetné.

kezdjük az egykori Jugoszláviát alkotó államokkal. az ott dúló ször-
nyű háborút látva nagyon sokan úgy gondolják, hogy a dezintegráció annyi, 
mint válság, annyi, mint nacionalizmus, annyi, mint instabilitás. a dezin-
tegráció jóváhagyása annyi, mint engedmény a fundamentalista, rasszista 
és irracionális ideológiáknak. ezzel szemben ott az európai közösség, ott 
a közös Piac és az eFta tagállamaiból álló nyugat-európa mint a fejlődés, 
a jólét és a biztonság szinonímája. ez így túlságosan leegyszerűsítő megkö-
zelítés.

a délszláv föderáció összeomlásából például egyáltalán nem követke-
zik, hogy az önrendelkezési jog alapján abból kiváló Szlovénia és Horvát-
ország ne kereshetné – immár minden külső kényszert levetkőzve – a saját 
jól felfogott érdekében egy új típusú, nem föderatív, hanem konföderatív 
integráció, pontosabban reintegráció útját.

az nem valószínű, hogy – a történtek után – Szerbia partner lehet-
ne egy ilyen típusú reintegrációban. Milošević különben is rég kijelentette: 
„Mi, szerbek nem sokra becsüljük a konföderációt. a konföderáció nem 
állam. elképzelhetetlen, hogy szerbek más államokban éljenek. Minden 
szerbnek egy államban – Szerbiában – kell élnie.”

Sokkal inkább partner lehet Szlovénia és Horvátország számára 
ausztria, Magyarország, csehország és Szlovákia. azok az államok tehát, 
amelyeknek elemi érdekük, hogy – saját szuverenitásukat fenntartva – lét-
rehozzanak egy olyan konföderációt, amely nemcsak egy sok évszázados 
civilizációs és gazdasági egységet állítana helyre, hanem a dunai térség eu-
rópai felzárkózását is nagyban előmozdítaná. a közép-európai kisintegrá-
ció ugyanis nem alternatívája a nyugat-európai integrációnak, az európai 
közösségnek, hanem csakis azzal párhuzamosan képzelhető el.

nemcsak Szlovénia és Horvátország számára jelentene ez megoldást, 
amelyek most még nincsenek abban a helyzetben, hogy közvetlenül az eu-
rópai közösséghez való csatlakozásukról tárgyaljanak, hanem Szlovákia 
számára is, amely már jó ideje azon fáradozik, hogy önálló entitásként le-
hessen részese az egységesülő európának.

a közép-európai konföderáció azonban csak akkor töltheti be a kom-
munizmus bukása nyomán alapvetően instabillá vált közép-és kelet-euró-
pai, valamint balkáni térségben olyannyira fontos stabilizáló szerepét, ha 
az egymással szövetségre lépő államok eleget tesznek a kisebbségi és nem-
zeti kritérium támasztotta integrációs feltételeknek. ez azt jelenti, hogy 
Horvátországot például nem minősíthetik a horvát nemzet államának, 
sem Szlovákiát szlovák nemzeti államnak (amennyiben függetlenné válik). 
így cselekedve e két ország elveszítené azt a lehetőségét, hogy a kisebbségi 
kérdést az emberi jogok kérdéseként kezelve integrálhassa a területén élő 
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kisebbségeket, és egyben maga is integrálódhasson, integrációképessé vál-
jon.

nincs kibúvó: vagy a polgárok állama, vagy szecesszió. ezt azok-
nak a nemzeteknek kell a legjobban tudni, akik maguk is a szecesszió 
fegyveréhez nyúltak, vagy szándékoznak nyúlni. nagyon is igaza van a 
szlovén valentin Hribarnak, amikor azt mondja, hogy a nemzetalatti lét 
szintjéről nem lehet közvetlenül a nemzetfölöttiség szintjére jutni. vagyis 
szükség van a szlovén államra mint nemzetközi entitásra. De vajon ez az 
állam feltétlenül a szlovén nemzet (a horvát nemzet, a szlovák nemzet 
stb.) állama kell hogy legyen? vagy a szlovéniai (horvátországi, szlovákiai 
stb.) polgárok állama?

az európai integráció, és ezen belül a közép-európai konföderáció 
léte vagy nemléte azon múlik, hogy az egyes államok, beleértve azokat is, 
amelyek csak most nyerték vagy nyerik vissza nemzeti függetlenségüket 
vagy éppenséggel önálló állami létüket, meg tudják-e haladni a nemzeti lét 
legideálisabb, legmagasabb rendű tárgyiasulásának tekintett nemzetállami 
szintet, még mielőtt eljutnának a tulajdonképpeni nemzetfölötti szintre.

Ha ezt a próbát a közép-európai konföderáció kiállja, ha az egykori 
osztrák–Magyar Monarchia nemzetei eleget tudnak tenni az európai in-
tegráció mindhárom (gazdasági, politikai és kisebbségi-nemzeti) kritéri-
umának, az önkéntes együttműködésükön alapuló és az európai közös-
ség tágabb struktúrájába illeszkedő államszövetség nemcsak a nyugati 
kereszténység köre által behatárolt közép-európában játszhat történel-
mi szerepet, de valóban betöltheti azt a „mágnes”-szerepet is, amelyről 
már említett közös cikkében timothy Garton ash, Michael Mertes és 
Dominique Moisi beszél.

„Ha nyugat-európa volt a mágnes kelet-közép-európa számára – 
teszik fel a kérdést a szerzők –, akkor egy demokratikus, virágzó, stabil és 
biztonságos kelet-közép-európa nem lehet-e mágnes Délkelet-európa, a 
balti államok, Ukrajna és igen, oroszország európai része számára?”

a kérdésfelvetés jogos. Mégis, realistának kell lennünk. a kelet-eu-
rópai és a balkáni államok ma még távol állnak attól, hogy meg tudjanak 
felelni az európai integráció által támasztott követelményeknek. nem-
csak arról van szó, hogy ezekben az országokban nincs igazi piac, nincs 
igazi parlamentarizmus. De mások az értékek is, más a pszichológia. Sok-
szor a politikai és a szellemi elit szintjén is, de a társadalom mélyrétegei-
ben mindenképpen.

ezért be kell vezetni valamilyen lépcsőzetességet. az első világhábo-
rú után sokan hitték azt, hogy a balkáni államok, románia és Jugoszlávia 
közvetlenül kapcsolódhatnak nyugat-európához. ez csak egy olyan geo-
politikai helyzetben volt egyáltalán elképzelhető, amelyben németország 
nem tartozott nyugat-európához. ezért szövetségesekre volt szükség – 
bármi áron – ellene!
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Ma németország szerves része a nyugatnak, de a kelet-közép-eu-
rópai államok is a legjobb úton vannak afelé, hogy a nyugat részévé vál-
janak. ez azt jelenti, hogy a balkáni és a kelet-európai államok csak ke-
let-közép-európán keresztül kapcsolódhatnak szervesen és a legnagyobb 
eséllyel az egységesülő európához.

Ha, mondjuk, Szerbia és románia nem Horvátországgal és Ma-
gyarországgal néz majd farkasszemet, hanem a közép-európai konföde-
rációval, melyben a gazdasági jólét és a politikai stabilitás a nemzetek 
és nemzeti kisebbségek önkéntes és civilizált együttműködésén alapul, 
akkor ez feltehetően arra fogja őket ösztönözni, hogy a régebbi és újabb 
kori történelemből vett érveket és „igazságokat” sutba dobva közeledje-
nek a közép-európai közösséghez. az ugyanis – a balkáni puskaporos 
hordó, a szerb–albán-, a szerb–bolgár-konfliktus és a macedón kérdés 
bizonytalansága miatt – kevéssé valószínű, hogy Görögország mint ek-
tagállam vezetése alatt létrejöhet az egyébként kívánatos külön balkáni 
konföderáció.

a közép-európai közösség és a balkáni, illetve kelet-európai álla-
mok (Szerbia, románia és Ukrajna) együttműködésében különleges sze-
rep vár a vajdaságra, erdélyre és nyugat-Ukrajnára. ezeket a tartomá-
nyokat nemcsak történelmi hagyományaik, hanem gazdasági érdekeik, 
viszonylag fejlettebb civil társadalmi struktúráik is közép-európához 
közelítik. ebben a szerkezeti adottságban nagy hiba volna valamilyen 
területszerző külföldi ármánykodást látni, mint ahogy – sajnos – mérv-
adó belgrádi és bukaresti politikai körök teszik. Sokkal célravezetőbbnek 
tűnik Ukrajna viselkedése, ahol fontos politikai tényezők a független Uk-
rajnát – német mintára – szövetségi államként képzelik el. nem etnikai 
alapon, hanem az eltérő történelmi hagyományoknak és civil társadalmi 
feltételeknek megfelelően.

nyilvánvaló, hogy a vajdaság és erdély sem elsősorban etnikailag 
különbözik Szerbia, illetőleg románia többi részétől, hanem társadal-
mi és kulturális értelemben. erdélyben körülbelül kétmillió magyar és 
hatmillió román él. a románok közel fele görög katolikus, vagyis – leg-
alábbis hierarchikusan – a nyugati kereszténységhez tartozik. ennek az 
erdély romániával való egyesülésében fontos szerepet játszó egyháznak 
a papjait ma „magyar-bérenc”-nek, idegen, nyugati érdekek szálláscsiná-
lóinak nevezik, csak azért, mert mások, mert megbontják az ún. ortodox 
nemzeti egységet.

Itt még egyszer bebizonyosodik, mennyire fontos, mennyire nélkü-
lözhetetlen az integrációképesség kisebbségi és nemzeti kritériumainak 
együttes érvényesítése. a vajdaság, erdély és nyugat-Ukrajna vitathatat-
lanul szerb, román és ukrán többségű terület. Mégis más, mint a többség 
többsége által lakott területek. ennek a másságnak nem az a legérdeke-
sebb és legnagyobb jelentőségű megnyilvánulása, hogy a kisebbségek 
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elutasítják a központi kormányok és parlamentek centralizáló nemzetál-
lami törekvéseit. ez természetes. Hiszen a kisebbségeket – mint már em-
lítettem – csak az emberi jogok politikájával lehet integrálni, az viszont 
kizárja az állam nemzeti jellegének alkotmányba foglalását.

e másság igazi, történelmi horderejű megnyilvánulása az lesz, ami-
kor majd az említett tartományok többségi lakosai azt fogják monda-
ni: én, mint vajdasági szerb, erdélyi román vagy lembergi ukrán, nem 
a szerb, a román és ukrán nemzet egységes és centralizált államában, 
hanem a szerbiai, romániai és ukrajnai polgárok államában akarok élni, 
amely tiszteletben tartja az én nem etnikai értelemben specifikus kultu-
rális, gazdasági és politikai érdekeimet.

akkor majd ki fog derülni, hogy a Balkánról és kelet-európából 
nézve „európa” nem Párizsban és londonban kezdődik, hanem – akár 
tetszik ez egyeseknek, akár nem – lembergben, Brassóban és Újvidéken.

(1991. október)
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lEVél JEszEnszKy gézához

JeSzenSzky Géza külügyminiszter úrnak Bizalmas!
1991. december 5.

küldi: Molnár Gusztáv,
a Dunatáj Intézet megbízott igazgatója

kedves Géza!

Mint nyilván tudod, január végén döntés születik a teleki alapítványhoz 
tartozó intézetek igazgatóinak kinevezésével kapcsolatban. a Dunatáj In-
tézet, mely jelenleg 6 belső és 8 állandó külső munkatársat foglalkoztat, a 
közép-európai kutatóintézetben érdekelt (a Magyarságkutatóval együtt).

entz Géza nemrég közölte velem, hogy a közép-európai Intézet igaz-
gatójaként kiss Gy. csaba jöhet számításba, és célzott arra, hogy ezzel az 
elképzeléssel egyetért a külügyminisztérium és antall József is. nem vita-
tom a választás politikai racionalitását (a legtöbb embert a hiúságánál fogva 
lehet kézben tartani), bár kissé különösnek tartom, hogy éppen azt a sze-
mélyt óhajtja a kormány (?) a szomszédos országok és az ott élő magyarság 
helyzetével foglalkozó Intézet élén látni, aki „a 15 millió magyar” ügyében 
támadta a miniszterelnököt, és aki több alkalommal, nyilvánosan kijelen-
tette, hogy az anyaország és a kisebbségi magyarság között csupán szellemi, 
kulturális egységre kell törekedni.

kérdés persze, hogy mit akar a kormány. egy sóhivatalt, vagy egy 
olyan háttérintézetet, amelyre tényleg támaszkodni tud. Ha az előbbit, ak-
kor mindegy, ki áll az élén, és hogy mit csinál. De ha nem, akkor tegyen is 
valamit annak érdekében, hogy az Intézet a kül- és a nemzetpolitika számá-
ra valóban használható legyen.

a legfőbb probléma azonban nem az, hogy kiss. Gy. csaba milyen elvi 
álláspontot képvisel, s hogy ez helyes-e, avagy sem. Hanem az – ezt szintén 
entz Gézától tudom –, hogy hallani sem akar a velem, s a Dunatáj-csapattal 
való együttműködésről. amikor elképedésemnek, megrökönyödésemnek 
hangot adtam, entz Géza ezt válaszolta: „végül is minden intézetvezetőnek 
joga van ahhoz, hogy megválassza a munkatársait.”

nem nyújtom a szót: kérlek, segíts abban, hogy a közép-európai In-
tézet keretében – bárki legyen is az igazgatója – működhessen egy, a velünk 
közvetlenül szomszédos országok komplex kutatásával foglalkozó autonóm 
főosztály vagy munkacsoport. egy másik, a jelenlegi Magyarságkutatóra 
támaszkodó, kisebbségkutatással, alapkutatásokkal foglalkozó főosztály 
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mellett. kinek árthat az, ha ez a két csapat egymással is versenyhelyzetben, 
szabadon dolgozik? Ha – többek között a belső versenyeztetéssel is – sikerül 
véget vetni a hagyományos intézeti üresjáratoknak?

a Dunatáj tízegynéhány embere magasfokú szakképzettséggel ren-
delkezik. Mindenki olvas 1–2–3 nyugati nyelven, és anyanyelvi szinten 
ismer legalább 1 környékbeli nyelvet. ehhez járul a rendkívül alapos te-
repismeret és a személyi (ma már egyben: politikai) kapcsolatok kiterjedt 
rendszere. arról, hogy közben egy kétheti „közép- és kelet-európai figyelő” 
kiadására is futotta az erőnkből, nem is beszélek.

kinek állhat érdekében szétverni egy ilyen csapatot? kinek jó ez?
és van itt még egy szempont. az Intézet négy alapembere (Bíró Gás-

pár, Hornyik Miklós, Szilágyi Imre és jómagam) közül három MDF-es. 
én alapító tag vagyok, de Bíró Gáspár és Hornyik Miklós is tagja az MDF-
nek, a kitűnő szlovénszakértő Szilágyi Imre pedig SzDSz-es volt, de épp 
az ellenzék szomszédos országokkal kapcsolatos politikája miatt távolodott 
el teljesen tőlük, és került – szellemi értelemben – egy platformra velünk. 
 és most jön valaki, aki tücsköt-békát rámond a saját pártjára és miniszter-
elnökére, és – féltékenységből, ostobaságból, vagy tudom is én, miért – kije-
lenti, hogy ő x-szel, y-nal és z-vel nem hajlandó együtt dolgozni. entz Géza 
pedig ezt szemrebbenés nélkül tudomásul veszi.

én ezt egyszerűen nem értem.
Szeretnélek még arról tájékoztatni, hogy amennyiben ez bekövetke-

zik, ha tehát a környező országok komplex kutatásával foglalkozó autonóm 
munkacsoportot nem lehet a közép-európai Intézet keretében megtartani, 
vagy ha a Dokumentum tárba óhajtanak bennünket betuszkolni, mint a 
két Intézetben (nemzetközi és közép-európai) dolgozó kutató urakat ki-
szolgáló személyzetet, a Dunatáj testületileg kiválik a teleki alapítványból, 
és az önállóság minden kockázatát vállalva kezd új életet.1

1 a Dunatáj kutatócsoport végül mégis csak megmaradt, és később Geopolitikai ku-
tatócsoport néven folytatta tevékénységét, egészen addig, amíg Granasztói György 
1997-ben fel nem oszlatta. valószínűleg ez a levél – és Jeszenszky Géza véleménye 
– is közre játszhatott abban, hogy önállóságunk megmaradhatott, döntő szerepe 
azonban alighanem annak volt, hogy kosáry Domokos, a tla kuratóriumának el-
nöke végig támogatott bennünket. (lásd még a Magyarország és a geopolitikai tér 
című cikk vonatkozó jegyzetét.) attól azonban nagyon messze voltunk, hogy mi 
határozzuk meg a kormány „politikai kurzusát”, mint egyesek gondolták. „nem le-
het csodálkozni azon – írta ara-kovács attila A váltás rendszere. tanulmányok a 
kormány politikájáról című kötet a kormány és a kisebbségek című fejezetében –, 
hogy a legkülönfélébb minisztériumok és érdekcsoportosulások versenyében egyre 
inkább a Dunatáj Intézet tűnik felülkerekedni, azaz meghatározni kisebbségi szem-
pontból is a politikai kurzust. arról az intézetről van tehát szó, amely az MDF – 
mint párt – ideológiájának kidolgozására is vállalkozott, és amely időközben kellő 
élelmességgel vette át a külügyminisztériumtól a regionális politika alakításának 
elvi feladatát.” (Politikai tanulmányok Intézete, Budapest, 1992, 160.)
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végül arra kérlek, tájékoztasd a fentiekről antall Józsefet. Ha gondo-
lod, mutasd meg neki ezt a levelet. amennyiben bármilyen pótlólagos infor-
mációra volna szüksége, készséggel állok rendelkezésére.

Barátsággal,
Molnár Gusztáv

U.i.: December közepétől rendes, nyomtatott formában jelenik meg 
a limes. (ne kérdezd, hogy ebben az áldatlan légkörben hogyan sikerült 
összehozni.) Pár száz példányt (összesen) szeretnék Bukarestbe, Pozsony-
ba, Ungvárra és zágrábba eljuttatni. tudnál, tudnátok-e ebben segíteni? – 
Szőcs Ferenccel vagy azzal a személlyel, akit erre kijelölsz, megbeszélném a 
részleteket.
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így JöttünK

a limes-kör 1985 nyara, és 1987 februárja között működött – Bukarest-
ben és erdélyben – olyan ellenzéki magyar értelmiségiek (ágoston vil-
mos, Balázs Sándor, Bíró Gáspár, Fábián ernő, cs. Gyimesi éva, lőrincz 
csaba, Molnár Gusztáv, Salat levente és mások) részvételével, akik már 
csak a kommunizmus világméretű összeomlásától, az európai politikai 
civilizáció határainak kitágulásától remélhették népük helyileg teljesen 
reménytelen sorsának jobbra fordulását.

1989-ben – a ráday utcai vörös Postakocsiban – szerveződött meg 
a második limes-csapat (ara-kovács attila, Balogh Júlia, Bíró Gáspár, 
Borsi-kálmán Béla, entz Géza, Molnár Gusztáv), amely – némileg indo-
kolt történetfilozófiai eufóriával – immár a következőket állapíthatta meg: 
„elmozdulóban van a limes. róma határai kitágulnak – a Barbaricum 
visszaszorul. és ne csodálkozzék senki azon, hogy e történelmi horderejű 
határmódosulástól mi nemcsak a totalitarizmus valóságos meghaladását, 
nemcsak az anyaország felemelkedését reméljük, hanem a szomszédos 
országokban élő magyarság sorsának jobbra fordulását is.”

az a „nemzetpolitikai szemle”, amelynek beköszöntőjéből a fenti 
mondatot idéztük, sajnos – különböző okok miatt – csak egyetlen számot 
érhetett meg. az erdélyiség programját – bármennyire is próbáltuk azt 
az egyetemességgel álcázni – végül is nem lehet és talán nem is érdemes 
Budapesten képviselni.

ezért született meg – a teleki lászló alapítvány keretében működő 
Dunatáj Intézet önálló vállalkozásaként – a harmadik limes, amelynek 
célja a Magyarországgal közvetlenül szomszédos országok komplex ana-
lízise (németországban például a Frankfurter Allgemeine zeitung önálló 
vállalkozásként működő információs szolgálata foglalkozik ilyesmivel) a 
vallási, kulturális, nemzeti és etnikai törésvonalak mentén, a világ szá-
mos pontján jelentkező dezintegrációs folyamatok és törekvések szemmel 
tartásával. ennek hátterében nem a korábbi eufóriát felváltó történetfilo-
zófiai mazochizmus, hanem egy immár világos fogalmakba önthető, ra-
cionális reménystratégia munkál. Úgy hisszük, a feltartóztathatatlannak 
tűnő dezintegrációs folyamatok új, az eddigieknél életképesebb és tole-
ránsabb integrációk előhírnökei. Szűkebb és tágabb környezetünkben 
egyaránt.

Hogy kik is vagyunk tulajdonképpen?
Molnár Gusztáv Bukarestből, Bíró Gáspár Brassóból, Gelu Păteanu 

a Székelyföldről, takács Ferenc Izraelből, tóth István kárpátaljáról, ko-
vács andrás és oxana Moszkvából, Hornyik Miklós Újvidékről került 
Budapestre. De van három bennszülöttünk is: Pethő Sándor, a szolgálatos 
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filozófus, Szilágyi Imre, a tiszteletbeli szlovén és Hamberger Judit, a torzsal-
kodó Prága és Pozsony között lavírozó javíthatatlan belga.

Mind, mind amolyan újságolvasók, éterkukacok. (Pethőt kivéve, aki-
nek direkt nincs rádiója, és újságot sem szabad olvasnia.) akik örülnek an-
nak, ha például a New York timesban ilyesmiket olvashatnak: „a háború 
utáni korszak egyik fontos tanúsága, hogy a kormányhivatalok túlságosan 
megbíznak a titkos információkban, bármilyen kétes forrásból származ-
zanak is azok, és nagyon csekély mértékben támaszkodnak a nyilvánosan 
hozzáférhető adatokra és helyzetértékelésekre, amelyek ki vannak téve a 
nyilvános vitákban természetes kemény kritikának.”

végül pár szót arról is, hogy kerül a limes az asztalra, vagyis a Magyar 
hírlap hasábjaira (minden második pénteken). egyszerű: a limes – egyelőre 
– csupán kétezer példányban jelenik meg, nem a Posta terjeszti, és csak a 
szerkesztőség címén lehet rá előfizetni. Szüksége van tehát arra, hogy – né-
hány rövidebb írása és részlete – legalább megmutassa magát a szélesebb ol-
vasóközönségnek. a Magyar hírlap pedig vállalta, hogy teret ad a környező 
országokkal foglalkozó limes-szakértők cikkeinek.

ennyi az egész.

(1992. január)
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némEtország  
mint Európai szupErhatalom

1991 végének legfontosabb világpolitikai fejleménye nem a Szovjetunió 
megszűnése, hanem az önálló német külpolitika megszületése. a világ 
túlságosan megszokta a német passzivitást, ezért sokan nehezen viselik el, 
hogy az európai Unió vezető hatalma elérkezettnek látta az időt arra, hogy 
érdekeit külpolitikailag, a nemzetközi kapcsolatok rendszerében is súlyának 
megfelelően érvényesítse. 

az angolokat hidegzuhanyként érte, hogy egy héttel Maastricht után 
a németek Horvátország és Szlovénia ügyében élére állították a kérdést. Ho-
lott Genscher német külügyminiszter Brüsszelben csak annyit mondott: 
anglia belpolitikai megfontolásokra hivatkozva különvéleményt nyilvání-
tott a pénzügyi unió kérdésében, és németország ezt – az egység érdeké-
ben – tudomásul vette. Most az angolokon a sor, hogy tudomásul vegyék: a 
német közvélemény jelentős része nem rajong a márka feláldozásáért, tehát 
most az egység megőrzése érdekében a német kormány mögé kell a többi-
eknek felsorakozni. erre persze az angolok legszívesebben azt válaszolták 
volna, hogy az egység megőrzésének legolcsóbb és legkényelmesebb módja 
az lett volna, ha elő sem állnak a közös pénzzel.

De nem így válaszoltak. Hanem humorukat sutba vágva, a fogukat 
csikorgatják. nagyon jól tudják, hogy a szerbek szörnyű dolgokat művelnek 
Horvátországban,1 de eddig a be nem avatkozás politikájával úgymond a 
háborút legalább korlátok közé lehetett szorítani. „a horvátországi háború 
– írja az Economist – borzalmas ugyan, de megmaradt lokális háborúnak, 
a nyugat pedig egységesnek. ez most megváltozhat.”2 a times ugyanak-
kor „meggondolatlan elismerés”-ről, németország „naiv külpolitikájá”-ról 
értekezik.3 nagy-Britannia államokat, nem pedig kormányokat szokott el-
ismerni. Márpedig miféle állam az, amely területének egyharmada fölött 
nem gyakorol ellenőrzést? az eU ráadásul a köztársaságok jelenlegi határait 
tekinti érvényes államhatároknak, ami azt jelenti, hogy a békéért nem lehet 
cserébe területet ajánlani.

egyszóval anglia sem politikailag, sem stratégiailag nem tartja sze-
rencsésnek Jugoszlávia végleges és visszavonhatatlan széthullását. Szlové-
nia, esetleg egy jócskán megkarcsúsított Horvátország még hagyján, de a 
többi maradjon egyben, mert nincs rémesebb, mint egy, a Balkánon és a 

1 Massacre at vocin, The Economist, 1991. december 21–1992. jan. 3. 
2 Hail croatia, Uo. 
3 reckless recognition; Blundering in the Balkans. Germany’s naive foreign policy 

is fuelling a war; Following the German star. The times, 1991. december 17; de-
cember 19; december 20. 
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világban egyaránt elszigetelődésre ítélt angolbarát Szerbia. Douglas Hurd 
brit külügyminiszter Brüsszel után kijelentette az alsóházban, hogy nem 
szabad visszatérni ahhoz a régi, rossz rendszerhez, amikor európa keleti fe-
lében és a balkáni csatatereken az európai hatalmaknak megvoltak a maguk 
egymással rivalizáló kliensei.4

london sajnos nemcsak az összeurópai kérdésekben, hanem a Bal-
kánon is „kis-angol” politikát folytat, mint anthony lewis a The New York 
times-ban találóan megállapítja. a kontinensen rosszul tájékozódó „little 
englandism” tipikus példája az a mód, ahogyan anglia klienseket „szállít” 
németországnak, anélkül, hogy ő maga szert tudna tenni megbízható szö-
vetségesekre.5

Ha olaszország, Magyarország és ausztria nem lép akcióba, Hor-
vátország és Szlovénia valóban német klienssé válik, miközben anglia 
rezignáltan kémlelheti a „balkáni szakadék”-ot. albániában egyszerűen 
nincs mit enni, Jugoszláviában egymást falják fel a „történelem áldozatai”, 
romániában pedig 400%-os áremelkedéssel egybekötött áruhiánnyal kö-
szönt be a szabadpiaci rendszer.6

De Michelis ljubljanában, Jeszenszky Bonnban jelentette be, hogy a 
Hexagonalét 1992 elején, Horvátország és Szlovénia elismerése után „kö-
zép-európai kezdeményezés”-sé fogják átalakítani. a magyar külügymi-
niszter a Die Weltnek adott interjújában „közép-európai Benelux”-ról be-
szélt.7 a metafora pontosan jelzi, hogy itt egy olyan történelmi, kulturális 
és nem utolsósorban gazdasági alapokon nyugvó külön entitásról van szó, 
amely egyáltalán nem akar az európai közösségtől elkülönülni. Bár – vic-
tor Meier szerint – a magyar köztársasági elnök környezetében úgy vélik, 
hogy itt valamiféle „katolikus közép-európa” propagálásáról van szó, ami 
ráadásul „sehova sem vezetett”, feltételezhető, hogy Magyarországon mind 
a politikai elit, mind pedig a szélesebb közvélemény többsége támogatni 
fogja az európai egységfolyamatokba szervesen illeszkedő, a nyugat straté-
giai érdekeit semmi szín alatt sem keresztező közép-európai kis-integráció 
ügyét, amennyiben az a közeljövőben konkrét politikai opció formáját ölti.8

a jelek arra vallanak, hogy ez a külpolitikai konszenzus nem fog 
máról holnapra kialakulni, az ellenzék ugyanis veszélyt szimatol a kö-
zép-európai orientációban. a regionális ügyeket láthatóan rühellő Fidesz 

4 The times, 1991. december 20. 
5 Posturing for little england, International herald tribune, 1991. december 17.
6 a Balkan trilogy. edge of the abyss, The Economist, 1991. december 14. 
7 „Mitteleuropa wird wie Benelux”, Die Welt, 1991. december 21. 
8 Ungarn nähert sich weslichen kategorien, Frankfurter Allgemeine zeitung, 1991. 

december 27. – Magyar változat: Magyar hírlap, 1991. december 28. – victor 
Meier e cikke megírása előtt engem is felkeresett a Dunatáj Intézetben. Úgy tűnik, 
a vele folytatott hosszú beszélgetés nem volt eredménytelen. (M. G. – 2014.)
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egyelőre még nem vette észre, hogy már nyugat-európa sem a régi,9 s hogy 
hamarosan fura dilemmák elé állíthatja őket a „követő külpolitika” szent 
és sérthetetlen jelszava. az SzDSz és az MSzP között tépelődő baloldali 
liberális értelmiségiek, akiket aggaszt a balkáni fejleményekkel foglalko-
zó német publicisztika keresetlen stílusa,10 s akik nosztalgiával gondolnak 
roosevelt propagandagépezetére, azokra az időkre, amikor „polgári libe-
rális, antifasiszta, baloldali szervezetek hirdették szóban, írásban, filmen, 
milyen beláthatatlan következményekkel járna amerikára nézve, ha eu-
rópában győzne a Harmadik Birodalom”,11 egyszóval a baloldali liberális 
szellemiség képviselői viszont némi berzenkedés után feltehetően meg fog-
nak térni a közép-európai gondolatnak. egyrészt, mert ez a németország 
nem az a németország, másrészt, mert ennek a németországnak tényleg 
sikerülni fog az, ami a másiknak nem sikerült, vagyis – mint Hegyi Gyula 
nagyon helyesen megállapítja – „a közép- és kelet-európa feletti domi-
nancia kiépítése”.12 S akkor már mégiscsak jobb, ha közép-európa saját 
maga szervezi „németté” önmagát, s kerüli el azt, amire Jeszenszky is utal 
említett interjújában, hogy saját kulturális identitását feladva, német pro-
vinciává váljék.

ehhez azonban feltétlenül szükség van ausztriára. vajon vállalja-e a 
primus inter pares szerepét a közép-európai integrációban? a helyzet nem 
túlságosan biztató. Sem a Haider-féle nagynémet orientáció, sem a vra-
nitzky kancellár nevével fémjelezhető szocialistapárti européer irányzat 
nem törekszik a közép-európai kezdeményezés elmélyítésére. Busek alkan-
cellár és Mock külügyminiszter néppártja pedig – amely ausztria fokozot-
tabb közép-európai szerepvállalását óhajtja –, a szocialistákhoz láncoltan 
egyre inkább teret veszít. Ha így megy tovább, ausztria megint csak mu-
szájból, à contre-coeur vállal majd (kulcs)szerepet egy olyan közép-európai 
struktúrában, amelyet mások találtak ki a számára.

ausztriában ma sokan gondolkodnak úgy, hogy a keleti kapcsolatok 
elmélyítése hátráltatná az európai közösséghez való gyors csatlakozást 
(őket részesítette dicséretben nemrég a párizsi l’Express, amiért az ek-hoz 
való csatlakozást előnyben részesítve, nem foglaltak állást a horvátok olda-
lán), de ez az optika azonnal megváltozik, amint ausztria birtokon belül 
fogja érezni magát.

a szovjet–orosz birodalom felbomlásával mindenesetre nyilvánvaló-
vá vált, hogy itt már sokkal többről van szó, mint az osztrák–Magyar Mo-
narchia újraálmodásáról. a Monarchia idején Helsinki és varsó az orosz 
birodalomhoz tartozott, s ez utóbbi komoly érdeklődést mutatott a mindig 

  9 Milyen volt az 1991. év? Interjú Hegedűs Istvánnal, a Fidesz országgyűlési képvi-
selőjével. Pesti hírlap, 1991. december 30. 

10 vö. vajna János: Már nem politikai törpe, Beszélő, 1992. jan. 1.
11 vö. lipovecz Iván: roosevelt hol vagy?; Szécsi éva: lend and lease, hvG, 1992. jan. 4.
12 Határ és nemzet, Magyar hírlap, 1991. december 28. 
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zavaros balkáni ügyek iránt is. Ma viszont az orosz köztársaság politikai 
elemzői azt latolgatják, hogy a Szovjetunió egykori alkotórészei milyen ön-
álló szerepet fognak betölteni az európai politikában.

andrej lipsky szerint oroszország nem vállal különösebb szerepet 
az eljövendő európában. „Inkább olyan külső tényező lesz, amely bizonyos 
helyzetekben döntő befolyást gyakorol. ez mindenekelőtt azzal magyaráz-
ható, hogy oroszország geopolitikai és gazdasági értelemben önálló, illetve 
önellátó, továbbá, hogy nemcsak európai, hanem egyúttal ázsiai ország.” 
Beloruszia és a balti államok észak-európával és lengyelországgal mélyí-
tik el kapcsolataikat, Ukrajna pedig minden valószínűség szerint német-
országgal lép szövetségre. „ez még egy érv lehet – írja lipsky – az egyesült 
németország mint európai szuperhatalom mellett.”13

a jelek arra vallanak, hogy beigazolódik az angolok félelme. a kül-
sőségekben gyorsan egységesülő világ a civilizációs mélystruktúrák 
erővonlai szerint megszerveződő sajátos, kissé talán baljóslatúan csengő 
Großraumordnungnak adja át a helyét. „az 1990-es évek – írja az Economist 
vezércikke – lehet, hogy a Föld több pontján is csak még szörnyűségesebb 
fenevaddá változtatják az ódivatú nacionalizmust: elhozzák nekünk a regi-
onális hipernacionalizmust. a japánok azzal kezdik védelmezni és magya-
rázni gazdasági különérdekeiket, hogy kelet-ázsia kulturálisan különbözik 
európától és amerikától, következésképp nem óhajt egy gazdaságilag ho-
mogén világ részévé válni. vannak, akik európában nyíltan azzal indokol-
ják az európai állam iránti lelkesedésüket, hogy európa kulturálisan külön-
bözik amerikától, tehát amerikától függetlenül kell magát megszerveznie.

veszedelmes ez az új hipernacionalizmus. könnyen szétrombolhatja 
az új világrend legnagyobb reménységét, a hidegháborút megnyerő euró-
pai–amerikai–japán koalíciót.”

vajon nem arról van inkább szó, hogy az egymással konkuráló „vi-
lágbirodalmak” szeszélyes hatalmi érdekei szerint felszabdalt világot egy 
másfajta, a nemzeti jellegen túlmutató, de mégis a saját identitás élményét 
nyújtó, szervesebben összetartozó és elkülönülő, vagyis egy mindenképpen 
őszintébb és természetesebb világ fogja felváltani?

(1991. január)

13 Joining the Battle for a Place in europe’s Sun, Moscow News, 1991. december 29–
1992. jan. 5.
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szElíd Vita széplElKű és pragmatiKus 
liBErálisoKKal

Az üres tárgy, amelyet a széplélek létrehoz magának, megtölti őt az 
üresség tudatával; cselekvése a sóvárgás, amely csak elvész, miközben 

a léttelen tárggyá lesz s túlesve e veszteségen és visszaesve magához, 
csak elveszettnek találja magát. A boldogtalan széplélek elhamvad 

magában, s eltűnik mint alaktalan pára, amely levegővé foszlik széjjel.
Hegel: A szellem fenomenológiája

A közép-európai térségnek, s így hazánknak nem… délibábos poli-
tikákra van szüksége, hanem arra, hogy szerves folyamat keretében 

bekapcsolódhasson az összeurópai integrációs folyamatokba.
németh zsolt – rockenbauer zoltán: ki mit rühell? Magyar hírlap, 

1992. jan. 18.

1.

kiss Gy. csaba szerint a jugoszláviai tragikus helyzet, a horvátországi há-
borús konfliktus két, egymással összeegyeztethetetlen nemzetfelfogásra 
vezethető vissza.1 a horvátok a jakobinus nemzetállam, a szerbek a nyelvi 
és kulturális közösség herderi koncepciója mögé sorakoznak fel. a német-
ország és oroszország közötti térségben – folytatódik a szerző gondolat-
menete – nagyon nehéz pontosan megfogalmazni, mi is a nemzet, éppen 
ezért a nyugatról importált nemzetállam eleve alkalmatlan volt arra, hogy a 
közép-európai sajátosságoknak megfeleljen. következésképp a nyugati mo-
dell lemásolása, új nemzetállamok létrehozása nem oldhatja meg közép- és 
kelet-európa problémáit. a kulturális és nyelvi sokféleséget egyneműsítő 
nemzetállamiság egyformán elfogadhatatlan helyzetet teremtett mind a 
kiegyezés-korabeli Magyarországon, mind pedig az 1918 utáni lengyelor-
szágban, csehszlovákiában, romániában és Jugoszláviában. a szovjet ura-
lom nem segített megoldani a problémákat. Mivel a nemzeti érzés fontos 
alkotóeleme volt az antikommunista ellenállásnak, ma a szovjet megszállás 
befejeződése sajnos még nem jelentheti egyidejűleg a posztnacionalista kor-
szak kezdetét is kelet-európában.

az a tény, hogy ugyanannak a nemzetnek a tagjai különböző álla-
mok polgárai, súlyos feszültségekhez vezetett már a múltban is, ma pedig 
további tragikus fejlemények forrása lehet. Még szerencse, hogy a különféle 

1 vö. l’état-nation un article d’importation, le Monde, 1991. december 17. 
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diszkriminációk ellenére a kisebbségek többnyire meg tudták őrizni iskolá-
ikat és kulturális intézményeiket. ezért meglepő volt hallani – mondja kiss 
Gy. csaba –, hogy nemrég az egyik angol professzor azt követelte, hogy a 
kisebbségeknek joguk van az anyanyelvi oktatáshoz. közép-európában – 
szerzőnk szerint – százával vannak ilyen intézmények, úgyhogy e tekintet-
ben mi inkább a svájci és a finnországi modellhez állunk közelebb. a cikk 
befejező részében kiss Gy. csaba újból visszatér a szerb–horvát dráma ér-
tékeléséhez. Számára ez a tragikus konfliktus is azt bizonyítja, mennyire 
nincs egyetértés a különböző nemzetfelfogások között. a megoldás csak a 
politikamentes nemzetfogalom, egy olyan kulturális identitás kidolgozása 
lehet, amely nyitott a szomszédok és a kisebbségek irányában.

*

kiss Gy. csaba következetes irodalmár. nemcsak arról van meggyőződve, 
hogy a horvátországi háború eszmék konfliktusára vezethető vissza, hanem 
arról is, hogy az előítéletek felszámolása érdekében ma ugyanúgy a költők-
höz és az értelmiségiekhez kell folyamodnunk, mint ahogy klasszikus nem-
zeti mitológiáik megteremtésekor „népeink” a múlt században is cseleked-
tek (amikor a nyugati nemzetállamok modelljét igyekeztek – legalábbis kiss 
Gy. csaba szerint – éppen lemásolni).

ebből persze nem következik, hogy semmiben sincs igaza. a nem-
zetállam történelmi alkalmatlansága például helyes gondolat. De én nem 
mondanám, hogy ez csak a németország és oroszország közötti térségre 
érvényes. Ha egyszer a nemzetállam mint olyan egyneműsítő jellegű, akkor 
nem tudom, miért volna mondjuk Franciaországban, Spanyolországban 
vagy nagy-Britanniában az occitánok, a bretonok, a korzikaiak, a baszkok, 
a katalánok, a skótok és az írek számára olyan tökéletesen megfelelő.

a fontos azonban az, hogy a nemzet és az állam azonosításának anak-
ronizmusát ne csak az egyneműsítettek, hanem az egyneműsítők is megért-
sék, illetve elismerjék. ez azonban ma még – sajnos – nemcsak európa keleti 
felében, de a rajnától nyugatra is problémákat okoz. Gérard Israel, a francia 
miniszterelnök mellett működő, emberjogi kérdésekben illetékes szakértői 
csoport tagja például nemhogy népcsoportokról, nemzeti közösségekről, de 
még a szó szoros értelmében vett kisebbségekről sem tud Franciaországban. 
legfennebb „különböző származású állampolgárok csoportjai”-ról, ponto-
sabban alegységeiről (sous-ensembles).2

De még Franciaországnak is – mely valóban „jól sikerült” egységes 
[nemzeti] állam – van két kritikus pontja, ahol az állam és a nemzet nem 
fedi egymást. a korzikai nép – a hadseregben és a diplomáciában szolgá-
ló elitet leszámítva – realitás, akkor is, ha az 1958-ban elfogadott francia 

2 Protéger les minorités, le Monde, 1992. jan. 4. 
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alkotmány csak francia népet ismer, csak francia állampolgárokat, eredetre, 
fajra és vallásra való tekintet nélkül. a Franciaországhoz tartozó korzikát 
egy nyilvánvalóan nem francia népcsoport lakja.

északon viszont megjelentek – hívatlanul – az önmagukat franciának 
nyilvánító vallonok. a vallónia Franciaországhoz való visszatérését követe-
lő mozgalom lille-i kongresszusán (az észak-francia nagyváros kongresszusi 
palotájának Québec-termében tartották!) egy manifesztumot osztogattak – 
címlapján a vallóniát is magában foglaló Franciaország térképe látható –, 
mely a következőket állítja: „Itt az ideje, hogy kinyilvánítsuk tényleges nem-
zeti hovatartozásunkat. egy eredet, egy nyelv, egy érzület: e lényegi nemzeti 
jegyek mind azt mutatják, hogy mi a francia nép egyik ága vagyunk, melyet 
a történelem viszontagságai leszakítottak a törzsről.”3

a „törzs” azonban nem nagyon tud mit kezdeni az „elszakított” ág-
gal, mint ahogy Hollandia sem a flamandok körében erősödő „holland” 
öntudattal. azért vannak, akik emlékeznek De Gaulle szavaira: „Szó sem 
lehet róla, hogy mi elősegítsük Belgium szétdarabolását. (…) ez nagy vihart 
okozna a közös Piacban, amit Franciaország nem kockáztathat meg. ter-
mészetesen, ha egy napon vallónia valamely reprezentatív politikai ható-
sága hivatalos formában Franciaországhoz fordulna, mi arra, szívünk egész 
melegével, kedvezően válaszolnánk. Hamarabb ez lehetetlen. Mindenesetre 
meg vagyok győződve arról, hogy a 3–4 millió vallon jövője csak akkor biz-
tosítható, ha Franciaország felvállalja ügyüket.”4

De Gaulle persze nem gondolta (és az őt ma szívesen idéző 
visszacsatoláspártiak [rattachists] sem biztos, hogy úgy gondolják), hogy a 
megoldást végül nem a nemzetállam eljövendő kiteljesülése, hanem a nem-
zetnek és az államnak, a nemzeti és állami szuverenitásnak a szétválasztá-
sa hozhatja el. ahogy az állami szuverenitás egyre több attribútuma válik 
nemzetek fölöttivé, úgy válhatnak a különböző országok fennhatósága alá 
került nemzetrészek vagy az egy országban élő társnemzetek „szuverének-
ké”, a szó civil társadalmi értelmében.

egyszóval nem a nemzetfogalom depolitizálására, hanem a nemzet-
politika megújítására van szükség. a nemzetről persze lehet antipolitikusan 
is gondolkodni, mint például a liberalizmust szatócsfilozófiának nevező 
Thomas Mann tette a Betrachtungen eines Unpolitischenben. De többnyire 
csak akkor, ha a politika mint olyan: „parlamenti és pártvircsaft”, a „nemzet 
lényegét megmérgező idegenség”, s így a politikával szembeni undor és til-
takozás – mint Thomas Mann esetében is 1915–18-ban – hiteles formában 
lehet a „nemzeti ösztön” legmélyebb megnyilatkozása. Ilyenkor az állam, 

3 Une Wallonie aux couleurs de l’Hexagone, le Monde, 1991. december 17. 
4 De Gaulle: „vous avez dit Belgique?” éd. Marcel Faure, 1984. 
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mégpedig az ún. obrigkeitsstaat, a felsőbbségi állam mint egyénfölötti kö-
zösség a nemzeti kultúra, a nemzeti értékek legfőbb őrzője (hüter).5

amikor azonban a politika – a liberalizmus politikafilozófiájával 
összhangban – az autonóm társadalom, a társadalmi önrendelkezés elvének 
letéteményese, amikor immár nem az állam határozza meg a politikát, ha-
nem a politikum – mégpedig kötelezően – az államot, a nemzetek és nem-
zeti közösségek is (mint az állammal szembeni függőségből felszabadult 
sajátos civiltársadalmak) élhetnek önrendelkezési jogukkal, anélkül, hogy 
ehhez minden áron „saját” államra vagy a „saját” államukhoz való csatla-
kozásra lenne szükség.

ez azonban csak ott lehetséges, ahol az autonóm, az állammal szem-
ben nemcsak hogy vitathatatlan elsőbbséget élvező, de a nemzetállamot 
mint lokális autoritást egyszerűen felszámoló politikum: jog, kultúra és 
civilizáció. és nem balkáni vircsaft. nem lokális törzsi érdekek paravánja.

De van a nemzeti és az állami szuverenitás, az önrendelkezési jog 
nemzeti és állami dimenziója szétválasztásának egy másik, nem kevésbé lé-
nyeges feltétele is. az, hogy az állami attribútumok – az állam eredetének és 
tulajdonképpeni rendeltetésének megfelelően – fokozatosan „viszatérjenek” 
az egyetemesség szintjére (ezen persze nem kell rögtön valamiféle világálla-
mot érteni). végül is ez az occidens lényege. a Balkán lényege ezzel szem-
ben – a groteszk birodalommímelés, az autokefália, a nyugati ember számá-
ra teljességgel érthetetlen és elképesztő önfejűség.

Pavel pátriárka, a szerb ortodox egyházfő a vatikán Szlovéniát és Hor-
vátországot elismerő lépésére válaszolva kijelentette: az ortodox szerbeknek 
nem lehet maradásuk a független horvát államban. vagy egy olyan állam-
ban élhetnek, amely valamennyi szerb (=ortodox) keresztény otthona, vagy 
tömegesen elhagyják lakóhelyüket. erre persze azt lehetne mondani, hogy 
az egésznek a horvátok az okai, mert jakobinus nemzetállamot akarnak, és 
ezzel annyira felbőszítették Pavel pátriárkát, hogy az hirtelen felindultsá-
gában kénytelen tömeges emigrációra buzdítani herderiánus híveit. (ebben 
méltó társa egyébként alekszejnek, aki Moszkvában épp most adta áldását 
az egységes, birodalmi hadseregre.)

Jó volna tehát, ha nem irodalmi vagy irodalomtörténeti, illetőleg, ha 
nem teljesen más történelmi és politikai közegből való kategóriákkal ope-
rálnánk olyankor, amikor nagyon is valóságos történelmi események és 
politikai jelenségek magyarázatára teszünk kísérletet. nagyon nemes dolog 
persze a nemzeti elfogultságok ellen küzdeni, nemes dolog felülemelkedni 
az előítéleteken, de ha egy mód van rá, ezt ne széplelkűsködve, ne „üres tár-
gyak”-at produkálva tegyük, hanem tartalmasan. a tartalmasság viszont 
ott kezdődik, hogy tisztában vagyunk annak a tárgynak a természetével, 
amellyel éppen foglalkozunk. Ha tárgyunk éppenséggel a moralizálás, ha 
5 vö. a Feltámadt leviatán című tanulmány Thomas Mannra vonatkozó fejezeté-

vel, in: AK, II., 496–505. (M. G. – 2014.) 
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azt akarjuk elmondani, hogy az „extra hungariam non est vita” nem szép 
dolog, hogy emelkedett szemléletmóddal le kell küzdenünk a köldöknézés 
rákfenéjét, vagy ha olyan megcáfolhatatlan igazságokat akarunk tudatni 
embertársainkkal, hogy Magyarország nyugatról nézve keleten van, kelet-
ről nézve ellenben: nyugaton,6 sőt: északról nézve délen, délről nézve viszont 
északon, az más. ezt lehet – csak közönség kell hozzá.

Ha ellenben történelmi, politikai jelenségekről beszélünk, ha tár-
gyunk maga az élő, eleven történelem és politika, akkor közhelyek egyéb-
ként jóhiszemű hajtogatásával nem sokra megyünk.

2.

Szent-Iványi István a Magyar jakobinusok dalának ismert sorait idé-
zi A másik Szerbia című, gyakorló politikusnál kissé szokatlan, patetikus 
hangvételű írásában.7 Szent-Iványi szerint „a szerb történelem legnemesebb 
hagyományai” arra kötelezik a „másik Szerbiá”-t jelentő ellenzéket, a nem-
zeti emancipáció, valamint a modern, liberális európai Szerbia képviselőit, 
a Szerbiában nagy számban élő európai rangú és szellemű írókat, művé-
szeket, tudósokat, újságírókat és közéleti embereket, hogy vezetésükkel „a 
szerb nemzet végre elfoglalhassa megérdemelt helyét a szabad nemzetek kö-
zösségében, ahonnan a jelenlegi vezetés politikája kirekesztette őket”.

az európai rang sajnos nem jár mindig együtt európai szellemmel. 
Sonia licht például, amikor meghallja, hogy a horvát légtérben lelőttek egy 
európai megfigyelőkkel teli helikoptert, így reagál a kellemetlen hírre: „nem 
tudni, ki tette, csak annyit lehet érzékelni, hogy mind a két félben erősödnek 
a szélsőségesek, akik… nem akarnak sem békét, sem enSz-csapatokat.”8 
Bár vitéz János, Janus Pannonius és sok egyéb miatt a horvátok számomra 
nem idegenek, s így nem mondhatom az ostromlott Dubrovnikba a legnép-
szerűbb francia politikussal, kouchner „emberbaráti” miniszterrel együtt 
ellátogató andré Glucksmannal, hogy „a horvátok és a szerbek benső tulaj-
donságai közömbösek számomra”, abban maradéktalanul egyetértek vele, 
hogy ma „a hadműveletek színterein nem angyalok és ördögök, hanem a 
gyenge és az erős, a megszálló és a megszállt, a foglaló és az elfoglalt között 
kell különbséget tenni”.9 ezt Sonia lichtnek is illene tudnia.

De vannak itt történelmibb bajok is. carl Gustaf Ströhm, a Die Welt 
neves publicistája szerint a szerbiai helyzet nem a herderi nemzetfelfogással, 
és nem is a nacionalizmust taktikából felvállaló posztkommunista hatalom 

6 ezeket kiss Gy. csaba fejtegette egy akkoriban elhangzott nyilvános előadásában. 
(M. G. – 2014.)

7 Magyar Nemzet, 1992. jan. 10. 
8 levél abszurdisztánból, Beszélő, 1992. jan. 18. 
9 andré Glucksmann nella croazia invasa, Corriere della Sera, 1991. december 14. 
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aljas praktikáival magyarázható, hanem a történelem, a politika és a nem-
zeti lét mitikus felfogásának erőteljes hatását mutatja.10 az egyik legismer-
tebb, nemzetközi megbecsülésnek örvendő szerb történész például nemrég 
egy belgrádi lapban arról értekezett, hogy az adria-parti és mindenekelőtt a 
dubrovniki horvátok katolikus, a bosnyákok pedig iszlám hitre tért szerbek. 
ez – mondja Ströhm – még akkor sem jelentene semmit, ha történetesen 
igaz volna. Ilyen alapon a németek is nyugodtan bekebelezhetnék a hollan-
dokat és a svájciakat. történelmi szempontból ők is „németek”, csakhogy 
ma már nem azok, és nem is akarnak azok lenni.

Ugyanilyen mitikus szemléletmódra vall az is, hogy a szerb lakosság 
és a politikai elit szerint a koszovói albánokat nem illeti meg ugyanaz az 
önrendelkezési jog, mint például a krajinai szerb „köztársaság” polgárait. 
nekünk, szerbeknek ugyanis – mondja vuk Drašković szerb ellenzéki nép-
vezér – „minden koszovói fűszál egy-egy lelket jelképez”.11 (Ismerjük ezt a 
sajátosan szelektív gondolkodásmódot a besszarábiai románok és az erdélyi 
magyarok vonatkozásában is.)

természetesen nem csekély azoknak a szerb értelmiségieknek a szá-
ma, akik a józan, kritikai valóságszemlélet elfogadására szólítják fel hon-
fitársaikat, és „a múlt áldozatai fölötti lamentáció” beszüntetését szorgal-
mazzák. így tettek azok a Párizsban élő szerb ortodox teológusok és írók 
is, akik – a fenti szellemben – felhívást intéztek „a szerb püspökökhöz”.12 
a megfelelő válasz persze nem maradt el. vajon mit szólnak az ilyen fel-
hívásokhoz a két krajinában a horvát usztasák és tito kommunistái által 
legyilkolt szerbek utódai – teszi fel a szónoki kérdést athanase Jevtic bánáti 
püspök –, akikre „a horvát neonácik azért akarják rátenni a kezüket, hogy 
likvidálják őket”? azt állítani, hogy a horvát kormánynak esze ágában sem 
volt genocídiumot elkövetni a szerbek ellen, gyalázatos hazugság, hiszen „ez 
a kormány lábbal tiporta a kommunista (sic!) Horvátország határain belül 
élő szerb nép legelemibb egyéni és nemzeti jogait, a szó szoros értelmében 
eltörölte ezt a népet mint a horvát közigazgatási terület legitim lakóját”. 
ami pedig „az ortodox kálvária golgotái”-nak aljas semmibevételét illeti, 
Jevticnek erre is megvan a méltó válasza: „a szerb nép – írja – az egyetlen, 
amelyet, a zsidókkal együtt, kizárólag nemzeti hovatartozása és vallása mi-
att irtottak és pusztítottak.”13

az ilyen és ehhez hasonló állásfoglalások arra kellene hogy késztes-
senek bennünket, hogy demokratikus hevületünkben ne fogjunk mindent 

10 Der serbische Mythos, Die Welt, 1991. december 27. 
11 Sötétség délen. Interjú vuk Draskoviccsal, Magyar Narancs, 1992. jan. 8. 
12 le Monde, 1991. nov. 27.
13 Une réponse à l›appel aux eveques serbes. le Monde 1991. december 27. – Bár Szerbia 

katonai invázióját nem kívánom visszamenőleg sem indokolni, tény, hogy a szerbek 
joggal fel lehettek háborodva azon, hogy a horvát kormány egyik napról a másikra 
„kisebbség”-nek nyilvánította őket. (M. G. – 2014.)
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a kommunistákra. „Minden – írja Szent-Iványi István –, ami ősi és szent, 
modern és hasznos, a másik Szerbiához kötődik – az ellenzék Szerbiájához. 
a hivatalos Szerbiának múltja a négy évtized kommunizmus és elnyomás, 
jelene terror és háború.”

kissé meghökkentőnek tartom, hogy az SzDSz vezető külpolitikusa 
komolyan gondolja, hogy Szent Száva érsektől Dusán Istvánon, „a hős had-
vezér uralkodóin keresztül vuk karadžićig, „a modern szerb állameszme 
létrehozójá”-ig és karagyorgyevics Sándorig minden „a másik Szerbia tör-
ténelmi támasza”. Ha így van, akkor valóban csak Miloševićet kell elzavar-
ni, és máris európába ért a szerb „demokrácia tábora”. valahogy úgy, ahogy 
a ceaușescut Iliescu és Petre roman vezetésével „elűző” román demokrácia 
is, 1989 decemberének végén, amikor Szent-Iványi István, rajk lászlóval 
együtt Bukarestben meglátogatta az új román vezetőket, és sok nyelven be-
szélő, kitűnő európai demokratáknak látta őket.14

a kommunizmusnak sok és nagy a bűne, de arról igazán nem tehet, 
hogy a Balkánon szervesebbé vált, jobban meg tudott gyökerezni, mint 
közép-európában. eszembe jut most Stelian tănase, a Polgári Szövet-
ség Pártjának egyik fő szervezője és vezető ideológusa, amint a vladimir 
tismăneanu által szervezett tavaly nyári temesvári konferencián lendületes 
beszédben arról igyekszik meggyőzni a hallgatóságot, hogy romániában 
azért nem alakulhatott ki komolyabb ellenállás a kommunizmussal szem-
ben, mert ott volt a legbrutálisabb a terror, ott számolták fel a kommunisták 
a legkíméletlenebbül a civil társadalmat. amikor aztán az egyik temesvári 
diák megkérdezte tőle, hogy mondana pár szót a két háború közötti és a 
háború utáni románia civil társadalmáról, azt válaszolta, hogy még nem 
sikerült jól megszervezni az erre irányuló kutatásokat.

ana Blandiana, a román ellenzék másik vezéralakja, a berlini Szabad-
egyetemen nemrég megtartott előadásában már egyenesen arról beszélt, 
hogy a román társadalomban felgyűlt gonoszság s a nyomában járó féle-
lem ősforrása, a kommunista elnyomás azért volt éppen romániában olyan 
vadállati módon kegyetlen és mindenre kiterjedő, mert ott „1946-ig valódi 
pártok működtek, a hegyekben pedig egészen a hatvanas évek elejéig kitar-
tottak a fegyveres ellenállók”.15

a román és a szerb ellenzék sajnos egyformán kilátástalan helyzetben 
van. a kommunizmus országaikban tabula rasát teremtett, megsemmisítette 

14 Szent-Iványi Istvánnal és rajk lászlóval 1989. december 31-én találkoztam ko-
lozsváron, kántor lajosnál, amikor ők kolozsvár érintésével épp hazafelé tar-
tottak Bukarestből, mi pedig a limes-kör egykori tagjaival és más kolozsvári 
értemiségiekkel megpróbáltuk elemezni az új romániai helyzetet és az ottani ma-
gyarság esélyeit. – vö. Szilveszter kolozsváron. 1989. december 31. résztvevők: 
Balázs Sándor, cseke Péter, cs. Gyimesi éva, kántor lajos, Molnár Gusztáv, nagy 
György, Pillich lászló. A limes-kör dokumentumai, 272–298. (M. G. – 2014.) 

15 rădăcinile răului de azi (a ma tapasztalható rossz gyökerei), România liberă, 
1992. jan. 8. 
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a nagyjából a múlt század közepétől e század közepéig tartó európai fel-
zárkózási folyamat során a török hódoltságból kilépő archaikus társadal-
makba szervetlenül beépített nyugati politikai és kulturális intézményeket. 
erre – közép-európával szemben – csakis azért lehetett képes, mert a Bal-
kánon ezek mögül az intézmények mögül hiányzott a nyugati keresztény-
ségben és a nyugati keresztény egyházak kvázi-társadalmában a középkor 
óta szervesen kifejlődő, majd a szekularizációval egyidejűleg fokozatosan 
kiszélesülő civil társadalom.

Bár a nyugati és keleti kereszténységgel együttjáró lényegbe vágó 
társadalmi, politikai, kulturális, sőt pszichológiai adottságok emlegetését 
a mi liberális széplelkeink nem tartják illendőnek (talán azért is, mert az 
ortodoxia gyötrelmes szekularizációjától vajúdó kelet-európai társadalmak 
kétségbeesett zapadnyikjaiban, lebegő liberálisaiban egy kicsit önmagukat 
is látják), a közép-európát kelet-európától elválasztó régi-új civilizációs 
határvonal meghúzása elkerülhetetlennek tűnik. „van egy vonal – mondja 
krzysztof Pomian, Párizsban élő liberális lengyel történész –, amely nem 
közép-európát választja el nyugat-európától, hanem nyugat- és közép-
európát kelet-európától. európa megértése szempontjából lényegbe vágó 
történeti és politikai tényről van szó. ez a határvonal – a határsáv talán 
pontosabb kifejezés volna – északról indul, keresztülhalad Finnországon, 
a balti köztársaságok és oroszország között, majd Beloruszián keresztülha-
ladva elválasztja lengyelországot Ukrajnától, kettévágja romániát, erdélyt 
a nyugatnak átengedve [en laissant a l’ouest la transsylvanie], hogy végül 
Jugoszláviában, Horvátország és Szerbia, valamint Bosznia-Hercegovina 
között állapodjon meg. ez a vonal, amely tehát a Fehér-tengertől az adriá-
ig húzódik, európa latin és görög kereszténység közötti felosztásának felel 
meg. Ugyanakkor történelmi választóvonal is: a 12. és 14. század között a 
Dnyesztertől északra fekvő területeket az aranyhorda ellenőrizte; később 
ezek rendre az oroszok karmai közé kerültek, miután, lengyelország több-
szöri felosztása nyomán oroszország előrenyomult nyugat felé. Délen a 
Balkán a 14. századtól a 19. századig török uralom alá került.

e két, kelet-európát alkotó térség nagyon hosszú évszázadokon ke-
resztül a szó szoros értelmében el volt vágva az európai történelemtől. ki-
maradtak a 12–15. századi első európai egyesülésből, ki a reneszánszból, 
amely túl későn és csak marginálisan jutott el odáig. nem vettek részt a 
reformációban, amely a latin kereszténység sajátja, sem az ipari forradalom-
ban, amely csak nagy késéssel érkezett el hozzájuk. végül a demokrácia a 
mai napig nem gyökeresedett meg náluk. nemzetté formálódásuk a fenti 
okokból kifolyólag borzasztóan megkésett.”16

Pomian szerint ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a latin keresztény-
ség mellett kellene állást foglalnunk az ortodox kereszténységgel szemben, 

16 Une vielle fracture… libération, 1992. jan. 10.
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hogy kelet-európát el kellene vágni európa többi részétől. De a történelem 
arra tanít, hogy az idő kemény realitás. Mivel a nemzeti integráció ritmu-
sa eltérő nyugat-, közép- és kelet-európában, a nemzetek fölötti integrá-
ció ritmusa sem lehet azonos e három térségben. „ez azt jelenti – mondja 
Pomian – hogy legalább egy évtizedre lesz szükség ahhoz, hogy lengyelor-
szág, csehszlovákia és Magyarország bekerülhessenek az európai közös-
ségbe. kelet-európa országai számára ez hosszabb időt igényel.”

a kérdés, amelyre a magyar politikának ez alatt a tíz év alatt konk-
rét, gyakorlati választ kell adnia, a következő: képesek leszünk-e egy 
olyan politikai formát kitalálni és főként megvalósítani, amely az egész 
magyarság számára megfelelő perspektívát kínál az európai felemelke-
désre, a szlovákokkal, a horvátokkal, az erdélyi románokkal és a vajda-
sági szerbekkel együtt, vagy tudomásul vesszük, hogy csak a magyarság 
egyharmadát (a velünk együtt történelmileg a közép-európai térséghez 
tartozó népekkel és népcsoportokkal együtt) véglegesen a Balkánnak át-
engedve vonulhatunk be európába.

legyen ez a kérdésfelvetés – egyelőre – a válaszom a cs. Gyimesi évát, 
valamint németh zsoltot és rockenbauer zoltánt az utóbbi időben megje-
lent írásaim kapcsán foglalkoztató kérdésekre.17

(1992. január)

17 vö. cs. Gyimesi éva: a dialógus esélyei, Magyar hírlap, 1992. jan.15; németh zsolt – 
rockenbauer zoltán: ki mit rühell? Magyar hírlap, 1992. jan. 18. 
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a szEcEsszió Vírusa

a nyugati médiákban s kormányhivatalokban egyre nagyobb nyugtalan-
sággal szemlélik a kelet-európai, mindenekelőtt az egykori Szovjetunióban 
zajló eseményeket. Félnek a dezorganizáció továbbterjedésétől, az „új világ-
rendetlenség” kialakulásától, amelyben immár nem működik az elrettentés, 
a terror egyensúlya.1

valóban, illúzió volna azt képzelni, hogy a nyugat kivonhatja magát a 
„rendetlenségi övezet” hatásai alól.

az ember néha már-már eljátszadozik a gondolattal, hogy ez az egész 
olyan, mintha valahol valakik kitalálták volna. „Ha a forradalmi rend ex-
portálása csődöt mondott, exportáljuk csak nekik a rendetlenséget. Mi tu-
lajdonképpen eddig is a permanens rendetlenség állapotában éltünk, mi a 
dezorganizáláshoz s a dezinformáláshoz aztán tényleg jobban értünk, mint 
a világosság, az »idées claires et distinctes« kultuszának hódoló nyugatiak. 
Ha annyira csüngnek a szovjet birodalom egységén, verjük csak szét nekik 
a birodalmat. Persze nem teljesen, nem visszafordíthatatlanul, csak annyira, 
hogy finoman beépülhessünk az öntörvényűvé vált társadalmi s tömeglé-
lektani folyamatokba, s a mi érdekeinknek megfelelően manipulálhassuk 
őket. a kommunizmussal nem volt mit kezdeni, mert nem élt az emberek-
ben, s könnyű volt a szabadság primitív ösztönét, az embereket mozgató 
gátlástalan önérdeket vele szemben kijátszani. elegünk volt az iszonyatos 
anyag és energia-pazarlásból, ami a rend fenntartásához kellett. a rendet-
lenség csodálatos perpetuum mobile, fenntartja önmagát, s fenntart minket, 
akik együtt tudunk élni vele, akik imádjuk s hódolunk neki.”

eddig a politikai szellemjáték. a nyugati politikai elemzők körében 
tapasztalható pánik mindenesetre tényeken alapul, függetlenül attól, hogy 
a szóban forgó tények metafizikája milyen. Maurice Duverger szerint pél-
dául az ek Jugoszlávia-politikája „katasztrofális módon” avatja fel a Maast-
richtban meghirdetett politikai uniót. Jugoszlávia széthullását támogatva, 
az európai közösség a lehető legsúlyosabb veszélynek tette ki az atlanti-
óceántól vlagyivosztokig – valamennyi népet. „keleten – írja Duverger 
professzor – a kommunista diktatúrák bukása bomlasztja szét európát, 
de a szétdarabolódás vírusa immár a nyugatot is elérte. Ha elismerjük a 
szlovénok s a horvátok elszakadáshoz való jogát, hogyan tagadhatnánk meg 
ugyanezt a moldovai gagauzoktól, a krimi tatároktól, a tadzsikoktól, a kir-
gizektől, továbbá a szlovákoktól, a baszkoktól, a korzikaiaktól, a skótoktól és 
a lombardoktól?”2 Figyelemre méltó, hogy Franciaország egyik legnagyobb 
tekintélyű politológusa egy hónappal ezelőtt még azt hitte, hogy „gondos 
1 Ugo Stille: 1992 – il mondo nel nuovo disordine, Corriere della Sera, 1992. jan. 2. 
2 Maurice Duverger: le virus de la fragmentation, le Monde, 1991. december 27.
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kezeléssel” Jugoszlávia még visszahozható a kómából, s hogy a lehetséges 
kezelés részének tekintette „az olasz s francia flotta azonnali felvonultatását 
a dalmát partokon, légi partraszállással egybekötve”.

1896 szeptemberében a Sénégal nevű francia utasszállító hajó va-
lóban kikötött zárában, Spalatóban, cattaróban s raguzában. a kivá-
ló bizantinológus charles Diehl földközi-tengeri útijegyzeteiben leírja, 
hogy a dalmáciai kikötőkben mindenütt a Marseillaise-zel és sűrű vive la 
Francé!-kiáltásokkal fogadták őket. Diehl lelkiismeretesen feljegyezte, hogy 
Spalatóban horvát nyelvű feliratokat látott (éppen úgy, ahogy Szent vencel 
ősi fővárosában cseh nyelvűeket). amikor pedig a Sénégal fedélzetén ven-
dégül látták a spalatói hatóságokat, az osztrák elöljáró nem franciául vagy 
németül, hanem horvátul mondta az üdvözlő beszédet. „nem is tudom – 
jegyzi meg eltűnődve –, mi a bámulatosabb: a birodalmi közigazgatás atyai, 
enyhe szkepticizmussal vegyes toleranciája, amellyel a szláv lelkesedés e hir-
telen kitörését fogadta, sőt diszkréten csatlakozott is ahhoz, vagy e váratlan 
– őszinte s megindító – szimpátiatüntetés.”3

1992. január 16-án mindenesetre nem a le Père la victoire-t, hanem a 
vielen Dank, Deutschland! kezdetű dalt énekelték a horvát televízióban. ezt 
el lehetett volna kerülni, vagy legalábbis pluralizálni lehetett volna a horvát 
lelkesedést – ha a franciák és az angolok felfogják az események mélyebb 
értelmét. Úgy tűnik, ebben nem egyszerűen csak a régi nagyhatalmi szte-
reotípiák továbbélése akadályozta őket, hanem sokkal inkább saját identi-
tásproblémáik. Flora lewis szerint a gócpont ugyan kelet-európában van, 
de immár nyugat-európa is nyilvánvaló tudatzavarokkal küszködik. olyan 
ez, mint valami végső borzongás a nyugat-európai unióba való alámerülés 
előtt. Itt is, mint a keleti nacionalizmus s az iszlám fundamentalizmus ese-
tében, az identitásról, a másság kinyilvánításának kényszeréről van szó egy 
gyorsan változó világban.4

ez látványosabb formában az idegengyűlölet s a szélsőjobb megerősö-
désében jelentkezik. Franciaországban például egy friss felmérés szerint a 18 
és 34 év közötti korosztályokban a le Pen-féle nemzeti Front a legnépsze-
rűbb párt. a legközelebbi helyhatósági s parlamenti választásokon a Front 
national elérheti, sőt túl is szárnyalhatja a bűvös 20%-ot. ez azt jelenti, 
hogy a liberális jobboldal csak a szélsőjobbal szövetkezve buktathatja meg 
a szocialistákat. Ha viszont a jobbközép nem lép szövetségre a nacionalista 
jobboldallal, hogy azt a hatalom közelébe engedve „korrumpálja” és kézben 
tartsa, nagyon könnyen előfordulhat, hogy le Pen elszabadul, és az ellenzé-
ki hátszél s a rogyadozó Szocialista Párt segítségével a jobboldal hegemon 
politikai erejévé válik. és akkor majd a maastrichti „federaszták” (ahogy 
le Pen az uniópártiakat kedvesen elnevezte) majd megnézhetik magukat.

3 charles Diehl: En Méditerranée. Promenades d’histoire et d’art, Paris, 1925, 69. 
4 vö. Flora lewis: old Fears Hobble the new europe. International herald tribune, 

1992. jan. 25–26.
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a clemenceau-i ambíciók továbbélése (egyik korábbi cikkében ugyan-
csak Duverger volt az, aki Besszarábia azonnali romániához való csatolá-
sának támogatására biztatta a francia kormányt, mondván, hogy az így új-
jáalakuló nagy-románia Franciaország legmegbízhatóbb szövetségese lesz 
kelet-európában, és ilyen hangok és ábrándok a gaulle-ista rPr befolyásos 
köreiben is hallatszanak), valamint a francia szélsőjobb látványos előretö-
rése azonban még mindig csak felületi jelenségek. a mélyben meghúzódó 
„lelki állandó”, a megkérdőjelezhetetlen politikai axióma: a nemzetet az 
állammal azonosító etatizmus. a francia miniszterelnök-asszony épp most 
jelentette be, hogy véget kell vetni a tartományok önállósodásának, az álla-
mi kompetenciák folyamatos erodálódásának.

amikor néhány hónappal ezelőtt egy előadásban a közép- és kelet-
európai államok integrációképességét vizsgálva arra a következtetésre ju-
tottam, hogy a nemzeti lét legideálisabb, legmagasabb rendű tárgyiasulá-
sának tekintett nemzetállamot még az önálló államiság szintjén meg kell 
haladni ahhoz, hogy eljuthassunk a tulajdonképpeni nemzetfölötti szintre, 
mindenekelőtt Horvátországra, Szlovéniára s Szlovákiára, vagyis a nemzeti 
függetlenségüket vagy éppenséggel önálló állami létüket most visszanyerő 
vagy visszanyerni óhajtó közép-európai kis nemzetekre gondoltam5, s meg 
sem fordult a fejemben, hogy nem ők, hanem a hagyományos nyugat-eurpai 
„nagy” nemzetállamok, Spanyolország, Franciaország s nagy-Britannia je-
lentik majd e vonatkozásban a legnagyobb problémát. vagyis azok az álla-
mok, amelyek a dicső abszolutizmus időszakában kialakult, pontosabban 
tűzzel-vassal kialakított államszerkezeteiket (amikor, mint tocqueville írja 
a l’ Ancien Régime et la Révolutionban, az utolsó dél-franciaországi falu-
si templom villámcsapástól berogyott tetejét is csak Párizs jóváhagyásával 
lehetett kijavítani) változtatták nemzetivé. amelyek sikert sikerre halmoz-
va azt hitték, valóban egységes nemzeti államok. ezért most bomlásként 
élik meg azt, amiből mások közép-európában – már építkezni tanulnak. 
(Megint mások meg – kelet-európában és a Balkánon – valósággal fitogtat-
ják a hatalom művészetében eddig is figyelemre méltó jártasságukat, nem-
zeti mitológiákkal, előítéletekkel és sokszor valóságos történelmi tragédiák-
ból táplálkozó ellenségképekkel manipulálva.)

közép-európában az etatista abszolutizmus nem bizonyult sikeres-
nek, mert túlságosan gyenge volt a központi hatalom és túlságosan erősek 
voltak a „tartományok” sajátos politikai és nemzeti hagyományai. ezért itt a 
modern értelemben vett nemzetté válás centrifugális erőként érvényesült, s 
feldarabolta a nagyobb államalakulatokat (ausztria és Magyarország), vagy 
olyan későn következett be, hogy már nem volt képes a nagyon mélyen gyö-
kerező regionalizmust mint államszervező erőt megsemmisíteni (németor-
szág, észak-olaszország). közép-európa, a német és északolasz, az osztrák 

5 vö. M.G.: közép-európai konföderáció, limes, 1992/1. lásd e kötetben.



EzERKIlENCSzázKIlENCvENKEttő 
A szecesszió vírusa

217

és magyar, valamint az ezekbe és ezekhez szervesen illeszkedő szláv közép-
európa „megjárta a hadak útját”, túljutott mind a nemzeti fragmentáció, 
mind a tartományokat és egyéb helyi autonómiákat eltörlő nemzeti integrá-
ció eredménytelennek vagy (a fasizmusban s a nácizmusban) katasztrofális 
zsákutcának bizonyuló történelmi szakaszán, és legjobb hagyományaihoz 
visszatérve – építkezik.

Ma közép-európa határozza meg európa történelmi dinamikáját. 
a londoni times, mely németország egységesítő törekvéseit egyre fokozódó 
irritációval figyeli, nemrég „jó tanulók”-nak, már-már strébereknek nevez-
te a visegrádi hármakat, amiért olyan nagyon akarják a valóban egységes 
európát. Úgy tűnik, a közép-európai integrációs dinamika pontosan azért 
zavarja a nyugat-európai, valóban sikeres „nagy” nemzetállamokat, mert 
az a nem kifejezetten sikeres és persze a kis-állami lét nyűgétől éppen most 
szabadulni akaró közép-európai térséget immunissá teszi a szecesszió ke-
letről jövő vírusával szemben. nem fogja fel, nem tartja távol tőlük a bajt, 
mint ahogy a kommunizmust végül is távol tartotta, hanem álnok vírushor-
dozóként továbbítja nyugatra. Hogy aztán, a darabjaira hullott, történelmi 
tartományaira bomlott nyugat-európát – a saját, „közép-európai” logikája 
szerint! – mágnesként önmagához tapassza.

a vírust nyilván nem Moszkvából „küldték”. De tény, hogy a politikai 
és nemzeti értelemben egyaránt dezintegrálódó utókommunista kelet-eu-
rópa (amelyben sajnos sötét politikai és titkosszolgálati erők munkálkodnak 
azon, hogy az irányított káosz állapotában politikai, gazdasági és informá-
ciós monopóliumuk minél tovább fennmaradjon) önmagán kívül ma első-
sorban a nemzetállamisághoz, a centralizált államszerkezethez görcsösen 
ragaszkodó nyugat-európát veszélyezteti.

Hacsak a közép-, a maga posztmodem (nemzetállamon túli) állam-
szerkezetével, integrációképességével nem fog történelmi fogódzót nyújtani 
európa két szélső (keleti s nyugati) pólusának is.

(1992. január)
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szEcEssziós KörKép

Spanyolország

Jordi Pujol, a katalán tartományi kormány elnöke már tavaly szeptember-
ben figyelmeztette a spanyol központi kormányt, hogy a kelet-európai és 
Szovjetunió-beli események után Madrid nem viselkedhet úgy katalóniá-
val (catalunya), mint ahogy korábban tette. a katalán „kisebbség”: nemzet, 
következésképp ugyanúgy joga van a nemzeti önrendelkezéshez, mint az 
észteknek, letteknek és litvánoknak. az más kérdés, hogy a baltiak ezt az 
állami függetlenség, a katalánok pedig a Spanyolországon belüli autonómia 
formájában óhajtják érvényesíteni.

a katalán egyház radikálisabb álláspontot képvisel. Solsona, vic és 
tarragona püspökei pásztorlevélben szögezték le álláspontjukat. e szerint: 
„csak mi, katalánok dönthetjük el, békés és demokratikus úton, hogy kik és 
mik vagyunk. ebbe senki másnak nem lehet beleszólása. egyetlen nemzet-
nek sincs joga ahhoz, hogy egy másik nemzet fölött uralkodjon. csak ma-
guk a katalánok dönthetik el, hogy kivel akarnak együtt élni.” az egyébként 
konzervatív és egyházbarát ABC című napilap ezek után a „püspökök pamf-
letjé”-ről, Isten nevének „obszcén használatá”-ról, „rasszista önteltség”ről 
cikkezett. a konzervatív néppárt (PP) barcelonai képviselője pedig kije-
lentette, hogy a katalán püspököknek meg kell gyónniuk bűnüket, ha nem 
akarják, hogy függetlenségi nyilatkozatuk miatt pokolra kerüljenek.

Baszkföldön (euskadi) még feszültebb a helyzet. a katalán a kasztiliai 
nyelv közeli rokona, ezért Pujolnak viszonylag könnyű volt a Franco alatt 
betiltott katalánt minden területen elfogadtatnia. a baszk egészen más, 
úgyhogy ott az anyanyelvért is harcolni kell, meg az eta fanatikusai ellen, 
akik eddig több mint 700 embert gyilkoltak meg. Bilbaóban 20 000 ember 
tüntetett a béke mellett. az eta politikai szárnyának tekintett radikális 
Herri Battasuna-koalíció európa Parlament-i képviselője, karmelo landa 
is békét akar, de az – szerinte – nem lehet azonos az önfeladással.

carlos Garaicoechea, az eusko alkartasuna-párt vezetője azzal a 
kéréssel fordult az etá-hoz és a Herri Battasunához, hogy szüntessék be, 
illetve ne támogassák a fegyveres harcot, mert az önrendelkezés és füg-
getlenség, a független baszk állam érdekében minden nacionalista erő-
nek szövetkeznie kell. Még a Baszkföldön hatalmon lévő, mérsékelt Baszk 
nemzeti Párt (Pnv) is vitába bonyolódott nemrég a spanyol hadsereggel. 
Inaki anasagasti, a párt parlamenti szónoka aggasztónak nevezte a spanyol 
alkotmánynak azt a meglepő kitételét, amely szerint nem a népakaratnak, 
hanem a spanyol hadseregnek kell biztosítania Spanyolország területi integ-
ritását. így, mint Manuel Monzon hadseregtábornok nemrég kijelentette, 
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a hadsereg „a nemzeti egység végső garanciája”. Monzon azonban „bízik” 
abban, hogy a hatalom szembe tud szegülni a „nacionalista, rasszista és 
szeparatista láz”-zal, és képes lesz visszaszorítani a centrifugális erőket. 
anasagasti szerint, „ha Monzon tábornok a kremlben működhetett volna, 
ma oroszországban polgárháború dúlna”.

Ma sok spanyol demokrata gondolkodik úgy, hogy a hadseregre 
vonatkozó cikkelyt valóban ki kellene venni az alkotmányból, és vannak 
olyan politikusok is, akik ennél is tovább menve, Spanyolországot föderatív 
állammá szeretnék átalakítani. a kormány persze hallani sem akar ilyesmi-
ről. Femando ordonez spanyol külügyminiszter azzal ijesztgeti a baszkokat 
és a katalánokat, hogy az önállósodást felvállalva légüres térbe kerülnek, 
hiszen ezzel kilépnének a natÓ-ból s az európai közösségből. a natÓ-
tagság kérdését most mellőzve, az ek, az egész európai integrációs mecha-
nizmus sajátos értelmezéséről tanúskodik az a felfogás, amely európát az 
egységes és oszthatatlan nemzetállamok együtteseként, s nem a nemzetek 
fölötti szférákba visszahúzódó állam gyámkodása alól mindenütt felszaba-
duló vagy szabadulni akaró régiók európájaként fogja fel.

Nagy-Britannia

ősszel felavatják edinburghban a skót nyelv és irodalom első tanszékét. 
csak a rövidlátó angol soviniszták képzelhetik azt – írja a times hogy a 
skót nyelv közönséges dialektus, amit a „királynői angolt” évszázadok 
óta törő skótok a konyhában beszélnek. a skót (Scottish vagy Scots) az 
angollal rokon külön nyelv, semmiképpen sem alacsonyabb rendű, mint 
az english, sőt gazdagabb annál. nagyon tévednek, akik azt hiszik, hogy 
az észak-skóciai Iverness környékén beszélik a legtisztább angolt. azok 
kelták, és csak az iskolában tanultak meg angolul, és nem is ismerik az 
„Inglis”-t, ezt a csodálatos északi angol nyelvet, amely a skandináv invá-
ziók után indult meg az önálló fejlődés útján. Mivel a skót reformátusok 
a genfi angol Bibliát használták, a parlamentek 1707-es egyesülése után 
pedig a délangol nyert az egész szigeten polgárjogot, az északi-angol, 
vagyis az „Inglis”, azazhogy a „Scottish” megmaradt egyfajta családias, 
földközeli, hivatalos státus nélküli nyelvnek. éppen ideje volt tehát, hogy 
a skóciai egyetemek felfedezzék, és egy önálló (angol) nyelvnek kijáró ko-
molysággal kezeljék.

az ötlet nem rossz, csak kissé későn jutott a „délangolok” eszébe. 
északon ma már nem csak másként angolok az emberek, hanem egysze-
rűen – nem angolok. Mindennek eddig inkább csak folklorisztikus jelen-
tősége volt. a másság, a „skótság” most hirtelen politikai kérdéssé vált. 
Január közepe óta Skócián egészen különös nacionalista hullám lett úrrá. 
a legújabb közvélemény-kutatási adatok szerint a skótok fele független 
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Skóciát akar, és csökkent azoknak a száma, akik megelégednének a külön 
skót parlamenttel mint köztes megoldással. a helyi sajtó szinte kizárólag 
csak ezzel foglalkozik, és egyre többen vélik úgy, hogy Skócia gazdasági-
lag is jobban járna a függetlenséggel.

Persze az angol sajtó sem rest, és a naponta kb. egymillió barrel Brent-
olajat továbbító Shetland-szigetek esetleges önállósodását emlegeti, hiszen 
egy szecesszionista mozgalom nem vonhatja meg másoktól azt a jogot, amit 
másoktól megkövetel. (Mi itt középen, túl Jón és rosszon, csak csodálko-
zunk: Sztyepanakert, Groznij, tyiraszpol, komrat és knin után most már a 
Sullom voe-i terminál nevét is meg kell tanulnunk?)

tény, hogy minden öt skót közül négy vagy függetlenséget, vagy sa-
ját parlamentet akar, tehát mindenképpen a jelenlegi status quo ellen van. 
a skót ügyek államminisztere (a konzervatív Párttal egyetemben) halla-
ni sem akar az önállóságról, de még a decentralizációról sem, pedig az – 
ma még – a skótok többsége számára talán elfogadható megoldás lehetne. 
a Thatcher központosító politikáját folytató kormány attól tart, hogy a skót 
nacionalistáknak tett engedményektől a walesiek is vérszemet kapnának, az 
észak-írországi unionisták körében pedig teljes pánik törne ki.

Skóciát 13 év óta a rendkívül népszerűtlen konzervatívok irányítják. 
1987 óta a konzervatívok 21 parlamenti képviselőből 11-et elvesztettek, és 
a választások után lehet, hogy egyetlen skóciai konzervatív sem ül majd a 
parlamentben. a valamivel több mint ötmilliónyi skót a torykat kifejezet-
ten angolpártiaknak tekinti, amely őket politikai szempontból irreleváns 
néprajzi kisebbségként kezeli. Miközben ők mindig is történelmi nemzet 
voltak, egy, a 18. századig független állam szubjektumai.

Májusban kiderül, hogy a skótok megelégednek-e a Munkáspárt és a 
liberális demokraták által felajánlott „devolúció”-val (önálló parlamenttel 
az angol királyságon belül), vagy a teljes önállóságot választják – az egységes 
európa független államaként.

(a times szerint megérdemelnék a függetlenséget, mindenekelőtt a 
saját skót pénzt, hadd lássák, mit jelent az angol font helyett a német márka 
uralma alatt élni.)

olaszország

Bár mostanában olaszországban is a Dnyeszterről fúj a szél,1 és egyre töb-
ben tesznek fel kínos kérdéseket („a koszovói albánok igen, és a korzikaiak 
nem? a macedónok igen, és a dél-tiroliak nem?”), a dél-tiroli kérdés pilla-
natnyilag nyugvópontra jutott. andreotti betartotta a Dél-tiroli néppárttal 
(SvP) kötött egyezséget, az olasz kormány elfogadta az autonómiacsomag 

1 vö. Sabina acquaviva: Qui tira aria di Moldavia, Corriere della Sera, 1991, szept. 2.
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gyakorlati alkalmazására vonatkozó intézkedéseket. Dél-tirolban, ahol 140 
000 olasz, 300 000 német és 30 000 (az olaszok szerint lassan, de biztosan 
elnémetesedő) ladin él, már 1972 óta betartják az etnikai proporcionalitás 
elvét a közpénzek és a közalkalmazottak „elosztásá”-ban, és – ami az utób-
biakat illeti – a kétnyelvűség kötelező. az olasz kormány semmilyen álcá-
zott telepítési akciót nem kezdeményezett vagy támogatott, aminek követ-
kezményeként az olasz lakosság számaránya az 1943-as 34%-ról (a Hitler és 
Mussolini közötti megegyezés miatt ebben az időszakban sok német elköl-
tözött Dél-tirolból) 28%-ra csökkent.

az olasz kormány helyzete igazán nem könnyű, ha meggondoljuk, 
hogy a legutóbbi választásokon az olasz újfasiszta párt (MSI) Dél-tirol-
ban 27%-ot ért el, ami azt jelenti, hogy a kisebbségben élő olaszok abszolút 
többsége ezt a pártot támogatja. ők azok, akik szent ereklyének tekintik a 
Brenner-hágón Mussolini alatt emelt győzelmi emlékművet, akik törvény-
telennek tartják a kétnyelvű feliratokat, mert a német helységneveket betiltó 
1923-as rendelkezést hivatalosan a mai napig nem vonták vissza. „az egyik 
barátom – panaszkodott nemrég luis Durnwalder, a dél-tiroli giunta elnöke, 
nem tudott feladni Frankfurtból egy táviratot a Bozen melletti Welsbergbe, 
mert az olasz községeknek a világ összes postahivatalába szétküldött listá-
ján csak Welsberg olasz neve – Monguelfo – szerepel. ez képtelenség.”

ettore tolemei, trentini tanár a század elején minden dél-tiroli hely-
ségnek, minden hegynek és völgynek, minden sövénynek olasz nevet álmo-
dott. a dolog olyan jól sikerült, hogy amikor az első világháborút követő 
párizsi béketárgyalásokon Wilson amerikai elnök az olasz kormány által 
követelt osztrák területek „ptolemaioszi” térképén megpillantotta a „vetta 
d’Italia” elnevezést, felkiáltott: „az ördögbe is! Úgy látom, ez a név magáért 
beszél!” ebből persze egyáltalán nem következik, hogy az északolasz tarto-
mányok lakói az olasz újfasiszták szekértolói lennének.

olaszország komoly intézményi reformokra készül, amelyek lénye-
ge a radikális decentralizáció, valamint a világos kormányzati többség és 
ezzel a kormányozhatóság bebiztosítása. ez könnyen az ország kettésza-
kadásához vezethet, mert a Mezzogiomo ragaszkodik a központosított 
állam mankójához. tizenkét észak- és közép-olaszországi tartomány – 
velencével és lombardiával az élen – mindenesetre már fellázadt. nép-
szavazás kiírását tervezik négy minisztérium – az egészségügyi, az ipari, 
az idegenforgalmi és a mezőgazdasági – megszüntetéséről, mert azok 
tulajdonképpen a tartományok kompetenciáit bitorolják. Szembetűnő, 
hogy a referendumot az érintett tartományokban minden párt támogatja 
(velencében például mind a 44 tanácstag megszavazta), és hogy az éppen 
lelépő kormány sem ellenzi a tervet (az érintett miniszterekre ez persze 
nem vonatkozik). nino cristofori, a kormány elnökségének (keresztény-
demokrata) államtitkára szerint hamarosan olyan alkotmánymódosí-
tásra kerül sor, ami minden további nélkül lehetővé teszi a tartományok 
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követeléseinek teljesítését. annál is inkább, mert az összhangban van az 
európai egységfolyamatok lényegével.

nem biztos persze, hogy mindenki olyan világosan látja a dolog lehet-
séges következményeit is, mint például Gianfranco Miglio professzor, milá-
nói alkotmányjogász, aki a föderalizmus-párti lombard liga vezetőjének, 
Bossi szenátornak a legfőbb elméleti támasza. ők az egységes állam egész 
szerkezetének radikális megváltoztatását akarják. az nyilvánvaló, hogy a 
leggazdagabb olasz tartományokban a kereszténydemokraták, a volt kom-
munista baloldali demokraták, a szocialisták, a republikánusok és a zöldek 
lényegében felvállalták a liga legfontosabb gazdasági követeléseit. kérdés, 
hogy követik-e majd akkor is, amikor a déli maffia, a párt-klientelizmus, a 
nápolyban Mussolini Miss Italia-kinézetű unokáját futtató újfasiszták meg 
fogják akadályozni, hogy az alkotmányreform az ország egész területén ér-
vényesüljön. ez lesz az a pillanat, amikor az önállóságot akaró tartományok 
maguk is egyfajta ligába fognak tömörülni, hogy sajátos érdekeiket az egy-
ségesülő európa új regionális szubjektumaként érvényesítsék.

ekkor talán a dél-tiroli kérdés is végleg lekerülhet a napirendről. 
Miután az olasz kormány január 30-án elfogadta a dél-tiroli autonómiát 
szabályozó utolsó négy rendeletet, már csak a kérdés nemzetközi vonatko-
zásai maradtak függőben. roland riz, a Südtiroler volkspartei elnöke kije-
lentette: „nekünk jogunk van az önrendelkezéshez, de pillanatnyilag nem 
óhajtunk élni e jogunkkal. Mi autonóm és többnyelvű Dél-tirolt akarunk a 
regionális és föderális európa keretében. Ugyanakkor nem tagadjuk, hogy 
egyáltalán nincs ellenünkre egy olyan nagyobb közösség, amely észak- és 
Dél-tirolból, trientből (trentinóból) és voralbergből állna össze.”

roland riz láthatóan idegenkedik a Bossi-féle föderalizmustól, és 
nem óhajtja rómát Milánóval felcserélni. Mégis, elképzelhető, hogy a De 
Gasperi és Gruber osztrák külügyminiszter által 1946-ban Párizsban elkez-
dett tárgyalásokat az észak-olaszországi németek nemzetközi jogi státusáról 
a nem is olyan távoli jövőben Innsbruck és Milánó küldöttei fogják a brüsz-
szeli tartományi kamarában befejezni.

(1992. február 5.)
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a magyarországgal  
KözVEtlEnül szomszédos országoK  

KomplEx Vizsgálata

alapvető nemzetpolitikai célkitűzésnek tekintjük nemcsak Magyarország, 
hanem az egész magyar nemzet európai integrációját. ez egyben az egész 
magyarság integrálását is jelenti – az európaiság jegyében. a szellemi, kul-
turális összetartozás kinyilvánítása nem elegendő, a magyarság ugyanis po-
litikai értelemben is egy nemzet. következésképpen a szomszédos államok-
ban élő magyarok nem csupán magyar nemzetiségű csehszlovák, ukrán, 
román, szerb, horvát, szlovén és osztrák állampolgárok, hanem a magyar 
politikai nemzet részei.

a magyar politikai nemzet az anyaországi magyarság és a környező 
országokban élő autonóm magyar nemzeti közösségek összessége. ennek 
az összességnek a magyar állam – az ismert történelmi körülmények és 
demog ráfiai adottságok folytán – nem lehet megfelelő és kielégítő politikai 
formája. ez azt jelenti, hogy a magyar nemzet és annak politikai értelem-
ben is szuverén törzse, az anyaország, a független magyar állam egziszten-
ciálisan érdekelt egy olyan nemzetek fölötti államszerkezet kialakításában, 
amely szavatolhatja az egész magyarság politikai és egyben európai integ-
rációját.

a nemzetállamiság meghaladása mind történetfilozófiai, mind lé-
lektani értelemben visszatérést jelent ahhoz az európai communitashoz, 
amelybe a magyar nép, a maga sajátos lelki adottságaival, a keresztény eu-
rópa intézményrendszerét magáévá téve beilleszkedett.

e történelmi cél megvalósítását rendkívüli mértékben megnehezíti 
az a tény, hogy a kárpát-medencei magyarság három eltérő geopolitikai 
régió, közép-európa, kelet-európa és a Balkán metszéspontján helyezke-
dik el. a cseh és Szlovák köztársaság, ausztria, Szlovénia és Horvátország 
(Magyarországgal együtt) közép-európa része, Ukrajna kelet-európához, 
románia és Szerbia pedig a balkáni övezethez tartozik.

ez a helyzet politikaelméleti szempontból egyedülálló kihívást jelent a 
magyar szakemberek számára. a magyar politika felelős tényezőinek hely-
zete és feladata még ennél is nehezebb: folyamatosan abban a helyzetben kell 
lenniük, hogy megfelelő kérdéseket tudjanak feltenni a térséggel foglalkozó 
szakembereknek, és elég ismeretanyaggal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a 
kapott válaszoktól nyugodt lelkiismerettel el tudjanak tekinteni.

a Dunatáj munkacsoport a Magyarországgal szomszédos országok 
politikai, ideológiai és gazdasági folyamatainak in vivo vizsgálatával, kriti-
kai elemzésével a szűkebb környezetünkkel kapcsolatos szakmai és politi-
kai igényeket óhajtja kielégíteni. Magyarországnak abban a helyzetben kell 
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lennie, hogy megfelelő mélységű és részletességű információkkal rendelkez-
zen a környező országok belpolitikai helyzetéről, regionális törekvéseiről és 
nyugati kapcsolatairól, továbbá, hogy ezeket az információkat és az azok 
alapján készülő helyzetelemzéseket a nyugati hírpiacon is értékesíteni tudja.

ez csak a szóban forgó országokból származó és rájuk vonatkozó 
nyilvánosan hozzáférhető információk (hírügynökségi jelentések, sajtó- és 
rádió-televízió-figyelés, az adott országokban tevékenykedő külső munka-
társak helyzetelemzései) módszeres tárolásával és feldolgozásával érhető el.

Politikai érdekeink (az összmagyarság politikai integrációjának, va-
lamint a nyugat-európai egységfolyamatok keretében megvalósuló kon-
föderatív jellegű ún. közép-európai kis-integrációnak az előmozdítása) és 
ideológiai preferenciáink (demokrácia, nemzeti tolerancia, jogállamiság – a 
térségben új erőre kapó diktatorikus tendenciákkal, nemzeti kizárólagos-
sággal és jogtiprással szemben) természetesen befolyásolják az információk 
szelektálását és feldolgozását, de ez már csak azért sem mehet a legszigorúbb 
objektivitás és szakszerűség kárára, mert elemi érdekünk a szándékainkat 
keresztező, törekvéseinkkel ellentétes jelenségek minél pontosabb ismerete.

Hogy e rendkívül igényes és nehéz feladatnak megfelelhessen, a 
Dunatáj munkacsoport, minden előzetes terv vagy szándék nélkül, mond-
hatni a dolgok természetéből kifolyólag, nagyrészt a környező országokból 
származó magyar szakemberekből állt össze. (Szilágyi Imre és Hamberger 
Judit mint „kivétel” csak a szabályt erősíti, hiszen nyelv- és terepismeretük 
semmivel sem marad alatta azokénak, akik évtizedekig az általuk kutatott 
ország állampolgárai voltak.)

a Dunatáj munkacsoport megfelelő számítógépes infrastruktúrával 
rendelkezik ahhoz, hogy adatbázisát operatív munkaeszközzé tegye.

(1992. február 20.)
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üzEnEt a duna-táJra,  
aVagy KiK azoK a szErBBarátoK?

vajna János A homousion átkos végzete című cikke1 new yorkban ért 
utol március 3-án, ara-kovács-attila Sonia licht–interjújával2 együtt.  
a magyarokat „katolikussá, németté és koldussá” tévő kollonich elleni 
kurucos kirohanást – bevallom – kissé mulatságosnak találtam (a Beszé-
lő stílusváltásra készül?), s azzal a fura észjárással sem igen tudtam mit 
kezdeni, amely szerint valaki rögtön szerb- vagy románellenessé válik, 
amennyiben kételyeit fejezi ki a szerb és román ellenzék társadalmi sú-
lyával és politikai esélyeivel kapcsolatban. Ha pedig ne adj’ Isten, arra 
vetemedik, hogy vitába szálljon valamelyik magyar ellenzéki politikussal 
vagy ideológussal, egyenesen a nemes magyar ellenzék létét (múltját, jele-
nét és jövőjét) kérdőjelezi meg.

Sonia licht remélhetőleg válaszol Szilágyi Imre pontos, lényegre ta-
pintó kérdéseire,3 és akkor majd kiderül, hogy „kik (is) azok a szerbbarátok”, 
mert hogy a szerbellenesek kicsodák, azt, hála a Beszélőnek, már tudjuk.

Még szerencse, hogy ez a vita ma (még Sonia lichtet is beleértve) tulaj-
donképpen belmagyar vita. Itt nem a magyar és a szerb álláspont ütközik, 
hanem kétféle magyar ideológia.

Az egyik szerint a történelmi Magyarország összeomlásával a ma-
gyar nemzet történelmi egysége is megszűnt, a kisebbségi helyzetbe került 
magyarság a csehszlovákiai, romániai és jugoszláviai történelem kizáró-
lagos alanyává változott. A kisebbségi magyar – mint lojális csehszlovák, 
román és jugoszláv (szerb) stb. állampolgár – hazája „demokratikus rend”-
jének megerősödésében érdekelt, és természetesen szövetségese azoknak a 
magyarországi „demokratikus erők”-nek, amelyek a retrográd nacionalis-
tákkal folytatott hősi küzdelmük folytán a szomszédos országok haladó 
erőinek legfőbb támaszát jelentik.

A kör ezzel bezárult. Aki kívül rekedt rajta, az nyilván nacionalista, 
semmi esetre sem lehet liberális, és a Nyugatnak sem barátja, hiszen az 
Európai Közösség és Amerika meg van győződve arról, hogy a szerbiai és 
a romániai liberális ellenzék az „igazi” Szerbia és az „igazi” Románia. ha 
majd ők rövidesen átveszik a hatalmat, olyan európai demokrácia lesz itt 
„a Szudétáktól a Fekete-tengerig”, hogy még Balogh Edgár sem álmodha-
tott volna szebbet.

ha akad Magyarországon olyan párt, amely a szalon-kommunizmus-
nak és a szalon-liberalizmusnak ezt az efemer keverékét felvállalja, lelke 

1 Beszélő, 1992. febr. 29.
2 van másik Szerbia! Magyar hírlap, 1992. febr. 24. 
3 Magyar hírlap, 1992. márc. 3.
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rajta. Néhány tucat támogatót biztos talál Közép- és Kelet-Európában (és az 
amerikai egyetemek némelyikén).

Szeretném leszögezni, hogy ma még annak az ideológiának sincs sokkal 
több híve Magyarországon, amelyet én a fenti koncepcióval szembeállítok. Ez 
azonban engem nem nyugtalanít, mert tapasztalatból tudom, hogy a dolgok 
nem azért szoktak megtörténni, mert mi előre látjuk őket, hanem azért lát-
hatjuk őket előre, mert megtörténhetnek. vagyis a történelemben benne rejlő 
lehetőség „alapozza meg” az előrejelzést, az ideológiát.

Ez utóbbi szerint a magyar nemzet történelmi egysége olyan eviden-
cia, amit a magyarság többsége ösztönösen érez, és ez a történelmi ösz-
tön döntő pillanatokban mindig cselekvésre is készteti. A kérdés csak az, 
hogyan tudjuk a megszólítandót megszólítani. és hogy idejében tesszük-e. 
hogy egyáltalán akarunk-e történelemben élni, vagy hagyjuk, hogy a tör-
ténelem elsodorjon bennünket.

tudom, hogy nem kifejezetten bölcs dolog előre látni. Csakhogy a böl-
csesség, mint a vízbefúltat kereső kenyéren a gyertya, utólag, mindig csak 
utólag jelöli ki a helyünk.

Ma a magyar politikában minden azon múlik, hogy képesek leszünk-e a 
magyarság nagy többségét a magyar történelmi egység és az európai felzárkózás 
jegyében mozgósítani. Azon, hogy újjá tudjuk-e teremteni két rossz és igazság-
talan békével szétrombolt nemzeti egységünket anélkül, hogy szembekerülnénk 
a szomszéd népekkel és Európával?

A magyar nemzetállam mint keret, sem mai, megnyomorított, sem ideá-
lis, történelmi formájában nem alkalmas erre. Magyarország ma nemcsak hogy 
túlságosan erőtlen ahhoz, hogy egész tartományokat integráljon, de mindenek-
előtt maga is integrálódni szeretne, Szlovákiával, horvátországgal, Erdéllyel és 
a vajdasággal együtt. A feladat kézenfekvő: meg kell teremteni a feltételeket ah-
hoz, hogy ezek az országok és országrészek a saját akaratukból, a saját érdekei-
ket követve az új, egységes Európa közép-európai térségébe integrálódhassanak.

A Szent István-i Magyarország mint politikai-teológiai modell a szerves 
hatalmi integráció egyedülálló formája volt. E politikai test azonban a szekula-
rizációval elveszítette misztikus auráját, és 1867-es újjáalkotásával sorsa végle-
gesen megpecsételődött. Anakronizmussá, vagyis szervetlenné, pőre hatalom-
má, a nem magyar népek hatalmi integrálásának látható eszközévé vált.

tetszik, nem tetszik, tudomásul kell vennünk, hogy a múlt század hatva-
nas éveiben az osztrákok messzebb jutottak térségünk kiegyensúlyozott, minden 
nemzet és nemzeti közösség által elfogadható alapokon álló megszervezésében, 
mint a magyar politikai nemzet fikcióját erőltető kiegyezéskori Magyarország, 
és természetesen jóval messzebb, mint a Monarchia szétrombolásával mestersé-
gesen létrehozott utódállamok hol fasiszta, hol kommunista, hol pedig liberális 
jelszavakkal fűszerezett nemzetállami kizárólagossága.

A szebeni diéta – melyen a magyar képviselők távollétükkel tüntet-
tek – a magyarokkal és a szászokkal mindenben egyenrangú nemzetnek 
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ismerte el a románokat, és megerősítette Erdély önálló közjogi státusát.4 A köz-
jogi autonómia és az egyszer már elismert nemzeti státus két nélkülezhetetlen 
kulturális velejárója, a saját nemzeti színház és az önálló román egyetem volt 
a későbbi évtizedekben az erdélyi románok legfőbb követelése. A dákoromán 
elméletet egyik, 1881-es cikkében még maga Mihai Eminescu is komolytalan-
nak minősítette. A konzervatív román politikai és szellemi elit számára sok-
kal fontosabb volt az erdélyi és a bukovinai románság civilizációs hozadéka, 
a szerves európai felzárkózást biztosító osztrák–német (és magyar) kapcsolat, 
mint a bukaresti bonjouristák Párizzsal takarózó felületessége.

A vajdasági önkormányzatot szintén az osztrákok teremtették meg – 
mint mindent, ezt is hatalmi számításból – az önkényuralom idején. De még 
ha fel is forr a szittya vérünk, akkor is be kell látnunk, hogy ez volt a helyes 
politika, nem a szerb nemzeti színház létjogosultságának tagadása tisza Kál-
mán kormányzása idején.

Nenad Čanak,5 a vajdasági Jugoszláv Szociáldemokrata liga elnöke 
nemrég erre a vajdasági autonómiát történelmileg megalapozó tényre hivat-
kozott. Thomas Keating, a belgrádi Borba 1992. február 29-i számában még 
ennél is tovább megy: a vajdaság Szerbiától való elszakadását, önálló álla-
misággá alakulását, a svájci típusú kantonrendszert Bosznia-hercegoviná-
val együtt a maradék Jugoszláviában megvalósítva, „lehetséges és kívánatos 
megoldás”-nak nevezi. holnap az erdélyi román Nemzeti Párt hagyományát 
felújító erdélyi és bánsági román ellenzék képviselői fogják ugyanezt tenni.6

a Beszélőt és Sonia lichtet, akárcsak cs. Gyimesi évát az háborítja fel, 
hogy szerintem a jelenlegi szerb és román liberális ellenzék sajnos nem igazi 
alternatíva az utókommunista nacionalizmussal szemben, mert maga is az 
egységes szerb és román nemzetállam alapján áll. ami a román liberálisokat 
illeti, lehet, hogy azért, mert ösztönösen érzékelik azt, amit az etnokratikus 
totalitarizmus román teoretikusai a harmincas években pontosan láttak: 
hogy ti. a liberális demokrácia tényleges érvényesülése veszélyezteti a román 
állam egységét és a román nemzet hegemóniáját. ez bizony politikai patt-
helyzet, amit az egységes román nemzetállami kereteket egyszer s minden-
korra adottnak tekintő román (és magyar) ellenzékiek természetesen kétség-
beejtőnek, alternatíva nélkülinek tekintenek.

Mivel a romániai politikai corpusnak nincs belső dinamikája (hiszen a 
szabadság és a demokrácia elementáris érdeke és a politikai rendszer termé-
szetes negentrópiája, önfenntartási ösztöne egymás ellen hat, és teljes bénult-
ságot okoz) – a megoldás csak kívülről jöhet. Mint ahogy voltaképpen 1989 

4 vö. … ez a könyv, amikor a kilencvenes évek elején a kezembe került, rendkívüli 
hatással volt rám. 

5 vö. „Itt él a legtöbb euroszerb…” Molnár Gusztáv beszélgetése nenad Čanakkal. 
Provincia, 2001. október. http://www.provincia.ro/pdf_magyar/m000294.pdf 

6 a kurzívval szedett részt – a terjedelmi korlátok miatt, és talán azért is, mert túl 
„erős”-nek éreztem – kihagytam. 
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decemberében is kívülről jött. csak akkor a módszer, amivel a demokratikus 
alaphelyzetet romániában megpróbálták „előállítani”, nem volt igazán kö-
zép-európai. csak részben – azaz temesváron – vették igénybe a civil társa-
dalom természetes technikáit, de Bukarestben már minden a hatalmi eliten 
belül érvényesülő konspirációra épült.

Ugyanez a belső alternatívanélküliség jellemző Szerbiára. Hiába 
mondják, mondogatják a belgrádi és budapesti „liberálisok”, hogy „van 
másik Szerbia”, hogy van öntörvényű, a szerb nemzetállam történelmi lo-
gikájából levezethető demokratikus alternatíva. a szerb ellenzék akciói a 
hatalomátvétel előkészítése helyett egyre inkább valamilyen rosszul sikerült 
történelmi álarcosbálra emlékeztetnek.

a New York times szerint a március 9-i belgrádi ellenzéki nagygyűlés 
„meghökkentő képet festett arról a Szerbiáról, amely – romantikus naciona-
lizmusával, monarchizmusával, ortodox vallásosságával – a jelenlegi káosz-
ból kinőhet”. első világháborús szerb egyenruhák, ortodox szentek, „le titó-
val!”, „vissza a királyt!”, Draža Mihailović veterán csetnikjei, vuk Drašković 
raszputyin-szakálla, Pavle pátriárka füstölői – mindez sajnos nem sok jót 
ígér. (Szegény vajna János, nem elég neki a Mihály királyt és nagy-romániát 
éltető, a jelenlegi kormányt lépten-nyomon nemzetárulónak bélyegző román 
ellenzék „komoly erősödése” (?), most még itt van neki ez az egész belgrádi 
ellenzéki „népség” is, „vigaszul”).

Még szerencse, hogy ettől az ellenzéktől – mint a los Angeles times 
belgrádi tudósítója megállapítja – Milošević egyelőre nyugodtan alhat. Bár 
Drašković a lehető legélesebben támadta Miloševićet a háborús veszteségek 
miatt, attól tartózkodott, hogy magát a Horvátország elleni háborút is elítélje. 
Miközben legalább tucatnyi ellenzéki vezető szónokolt arról, hogy Milošević 
Szocialista Pártja gazdasági romlásba vitte az országot, a tömeg azért szid-
ta Miloševićet, mert az cserbenhagyta a horvátországi szerbek ügyét, és az 
enSz-erőkre bízta a védelmüket.

a State Department egyik képviselője nemrég, egy kérdésre válaszolva 
kijelentette: „nincsenek vitális érdekeink Jugoszláviában. ez az európaiak 
ügye, nekik kell a megfelelő megoldást megtalálni.”7

7 1992 márciusában egy amerikai kormányközeli szervezet jóvoltából egy hónapig 
tartózkodtam az egyesült államokban, körülbelül harminc más közép-európai, 
afrikai, közel-keleti és dél-ázsiai meghívottal együtt. Fogadtak bennünket a State 
Departmentben, a Pentagonban, beszélgettünk a The Washington Post vezető 
szerkesztőivel, legalább 15 egyetemen, katonai főiskolán és külpolitikai háttér-
intézetben hallhattunk érdekes előadásokat és vettünk részt szakmai vitákon (a 
new-york-i columbia egyetemen találkoztam Deák Istvánnal, mikor kezdtem 
magyarázni, ki vagyok, a szavamba vágva ennyit mondott: „olvastam a Magyar 
Füzetekben az európai naplót.”). a lényeg, hogy amikor csak a volt kommunista 
országok helyzete szóba került (például a rand corporation-ben, de sok más he-
lyen in), mindig és mindenütt csak és kizárólag a visegrádiak nyugati integráció-
jának szükségességét hangsúlyozták. (M. G. – 2014.) 
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az egyesült államok új, globális stratégiája most van alakulóban. 
a Pentagon 1994–99-re szóló Politikai Irányelveinek a New York times 
március 8-i számában nyilvánosságra hozott részletei nagy vitát kavartak 
ugyan, de nem valószínű, hogy a bennünket közvetlenül érintő kitételek a 
további politikai tervezőmunka során érdemben megváltozzanak. (Bush el-
nök újraválasztását adottnak véve, természetesen.)8

az új amerikai „önkorlátozó” szuperhatalmi stratégia lényege: min-
den lehetséges módon meg kell akadályozni, hogy amerikával szemben 
ellenséges magatartást tanúsító hatalmak az egyesült államokat vitálisan 
érintő térségekben regionális dominanciára tegyenek szert. Ma három ilyen 
térség van a világon: európa, a csendes-óceáni-övezet és közel-kelet.

oroszország, Ukrajna, Belarusz, a közép-ázsiai köztársaságok és a 
Balkán nem életfontosságú az egyesült államok stratégiai érdekei szem-
pontjából. Ha netán valamilyen autoritárius fordulat következne be orosz-
országban, az persze kellemetlen volna, de nem omlana össze a világ. az a 
vlagyivosztoktól Montenegróig terjedő eurázsiai térség (az ortodox kelet-
európa és közép-ázsia), amelyben egy esetleg újból agresszívvé váló orosz-
ország uralkodni szeretne – tulajdonképpen nem fontos amerika számára.

annál fontosabb viszont az európai közösség, amelynek lengyelor-
szág, csehszlovákia és Magyarország, vagyis a három kelet-közép-európai 
ország (East-Central Europe, és nem Eastern Europe – nota bene, vajna Úr!) 
a Pentagon említett dokumentuma szerint a lehető leghamarabb (,,at the 
earliest opportunity”) tagjává kell hogy váljon, a nato biztonsági védőer-
nyőjének megfelelő kiterjesztésével.

De nemcsak a Pentagonban húznak éles határvonalat kelet-közép-
európa és a Balkán közé, hanem a State Departmentben és a nemzetbiz-
tonsági Hivatalban is. az egyesült államok legfontosabb nemzetközi és 
stratégiai háttérintézetei (think-tankjei), a washingtoni center for Strategic 
and International Studies, a new york-i Harriman Institute, a kalifroniai 
rand corporation, a katonai akadémiák a jelek szerint felültek a „nemzeti 
önrendelkezés hullámán utazó jelenlegi rekatolizációs folyamatnak”, és új 
„tankrédok”-ként vonják meg „ezt a bizonyos, mesterségesen létrehozott új 
határvonalat”. egyszóval – a Beszélő szerzőjének gondolatmenetét követve – 
kelet-közép-európát szemlátomást németország „hátsó udvarává” teszik.

8 Ha 1992 őszén az idősebb Busht újraválasztják, és legfontosabb nemzetbiztonsági 
és külpolitikai tanácsadói, Brent Scowcroft és James Baker is mellette maradnak, 
az amerikai külpolitika – legalábbis európában – minden bizonnyal megmaradt 
volna az önkorlátozó realizmus irányvonala mellett, és tartózkodott volna attól, 
hogy, oroszország érdekeit ignorálva, a nato- és az azzal párhuzamosan haladó 
eU-bővítést gyakorlatilag parttalanná tegye. a liberális imperialista clinton ha-
talomra kerülése mindenesetre keresztül húzta a kelet-közép-európa gyors – a 
tulajdonképpeni kelet-európával szembeni különbségeket tovább mélyítő – in-
tegrációjával kapcsolatos elképzeléseimet. (M. G. – 2014.) 
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az egyesült államok legbefolyásosabb körei ma nem azt tartják a leg-
fontosabbnak, hogy megnyerték a hidegháborút (ez a „győzelem” nagyon is 
váratlanul érte őket), vagy hogy Irakot rendreutasították, hanem azt, hogy 
– és most megint a Pentagon-dokumentumából idézek – németországot és 
Japánt integrálni tudták „az egyesült államok által vezetett kollektív biz-
tonsági rendszerbe”.

Ma – akár tetszik ez, akár nem, egyeseknek ázsiában és európában – 
amerika áldását adja arra, hogy németország európa, Japán pedig a csen-
des-óceáni-övezet ázsiai részének vezető hatalma. németország és Japán 
pedig ma – akár tetszik ez bizonyos német és japán köröknek, akár nem 
– elfogadja az egyesült államok szuperhatalmi, vagyis vezető szerepét, és 
ami ezzel együtt jár: az amerikai katonai védőernyőt.

ezen a két premisszán nyugszik ma a világ biztonsága.
ami bennünket illet, ez azt jelenti, hogy mindent el kell követnünk 

annak érdekében, hogy az európai közösség határain belül kerüljünk. ezt 
annál is inkább megtehetjük, mert egész történelmünk erre kötelez. az új, 
egységes európa ugyanis – mint arra antony Hartleynak a The National In-
terest legújabb számában megjelent tanulmánya is rámutat – egyre inkább 
Walter rathenaunak a német birodalmi kancellária elé terjesztett, ausztria-
Magyarországot, Belgiumot, Franciaországot és németországot egybekap-
csoló zollverein-tervezetére emlékeztet.

az új európa dél-keleti határvidékén történelmi feladatként adódik 
számunkra egy olyan, konföderatív alapokon álló kis-integráció létrehívá-
sa, amely az egymás közötti kapcsolatok elmélyítésével és a még meglévő 
konfliktusok feloldásával jelentős stabilizáló tényezővé válhat kelet-közép-
európában. különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy Horvátország és Szlo-
vénia, Magyarország és ausztria, csehország és Szlovákia számtalan szállal 
kötődik az európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb régióját alkotó észak-
olasz-dél-német térséghez.

ez a közép-európai regionális tömb, a skandináv–skót–északnémet, 
és a délfrancia–délolasz–spanyol nagyrégióval együtt alkotja majd az új, 
sokarcú európát, amely nem a nemzetállamok, hanem a régiók európája 
lesz. ez ugyanakkor az expanzió három irányát is kijelöli. az északi tömb 
integrálni fogja a balti államokat, és elmélyíti kapcsolatait oroszországgal. 
Dél-európára vár a fundamentalizmus gyermekbetegségéből lassan csak 
kigyógyuló észak-afrikai országok gazdasági integrálása. végül közép-eu-
rópa mindenekelőtt nyugat-Ukrajnát, erdélyt és vajdaságot fogja magához 
vonzani. ez a szerves, tartományi szintű kapcsolódás immár elkerülhe-
tetlenül az ukránok, a románok és a szerbek belső kérdésévé teszi európai 
beilleszkedésük ügyét. az autarkia-pártiak, a nemzetállami nacionalizmus 
szerb és román megszállotjai immár nem a „perfid” Budapest mesterkedé-
seivel fognak ugyanis szembesülni, hanem a nemzetek fölötti közép-euró-
pához tartozni akaró saját „véreikkel”.
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és nem lesz kiút számukra: vagy tudomásul veszik saját, történelmileg 
közép-európához tartozó térségeik növekvő decentralizációs törekvéseit, 
fejlettebb civil társadalmi szintet képviselő tartományaikat mintegy termé-
szetes hídnak tekintve, mely őket a közép-európai nagy-régióval összekap-
csolja, vagy európaibb részük egyszerűen elszakad a kevésbé európaitól.

akkor majd valóban lesz „másik” Szerbia és lesz „másik” románia.
és lesz, akkor biztosan lesz egy másik Magyarország. Mely ugyan 

nem a maga, hanem a közös közép-európai történelem számára, de vissza 
fogja „hódítani” elszakított területeit. és az lesz a legjobb valamennyiünk 
számára, ha ennél még valamivel többet is.9

(los Angeles, 1992. március 11–12.)

9 az utolsó mondatot a Magyar hírlap szerkesztője – velem egyetértésben – kihagy-
ta. lásd a Kénytelen fogadás című cikk (e kötetben) erre vonatkozó megjegyzését. 
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magyarország  
és a gEopolitiKai tér 

a kormány mindenáron hatalmon akar maradni, az ellenzék mindenáron 
hatalomra akar kerülni. és közben kézen-közön elsikkad az a kül-, illetve 
nemzetpolitikai stratégia, ami nélkül egyszerűen nem tudunk talpon ma-
radni. a kormánynak nincs ideje (türelme, kedve, érkezése?) stratégiai kér-
désekkel foglalkozni, az ellenzék pedig nem akarja, vagy – mint Gömöri 
endre írja – „nem meri” az összmagyarság jövőjével kapcsolatos kérdéseket 
„végiggondolni”.1

Márpedig végig kell gondolni a dolgokat. én nem állítom, hogy a 
limes folyóirat köré szerveződő kutatók2 és politikai elemzők stratégiája az 
egyedül üdvözítő. (a Dunatáj Intézet ugyanis már nem létezik,3 következés-
képp – ezt a Beszélő megnyugtatására mondom – a kormányt és az ellenzé-
ket sem zavarhatja immár „közös céljain[a]k elérésében.)4

Mi hipotéziseket állítunk fel, a saját nevünkben, nem „kormányunk” 
vagy „ellenzékünk” szószólójaként. Mindabból, amit mi elgondolunk, vagy 
elgondolásaink bizonyos elemeiből válhat persze kormánystratégia, de 

1 Gömöri endre az Üzenet…-re reagáló cikkében (Duna-táj – délibábok nélkül, 
Magyar hírlap, ápr. 9.) nem az „ellenzék”, hanem a saját – kritikai – véleményét 
fogalmazta meg: „… a mi régiónk hogyan vonzza majd magához nyugat-Ukraj-
nát, erdélyt és a vajdaságot? A választ valójában nem merem végiggondolni. ezt az 
erkölcsileg talán tiszteletre méltó küldetéstudattól áthatott világ- és európa-képet 
sajnos nem tudom racionálisan értékelni.” (M. G. – 2014.) 

2 lásd az így jöttünk… című cikkben és a Jeszenszky Gézának írott levélben szerep-
lő felsorolást. (M. G. – 2014.) 

3 vö. Fényűző feloszlatás. ágoston vilmos interjúja Molnár Gusztávval, Köztársa-
ság, 1992/8., 108–109. a főként tabajdi csabának köszönhetően még a németh-
kormány utolsó heteiben létrehozott Dunatáj Intézet – amelynek németh Miklós 
által kinevezett megbízott igazgatója voltam – voltaképpen már az antall-kor-
mány idején szerveződött meg, de nem szabályos intézetként, hanem a Határon 
túli Magyarok Hivatala mellett működő kutatócsoportként. a teleki lászló ala-
pítvány és az annak keretében tevékenykedő intézetek megalakulása után entz 
Géza államtitkár, a teleki lászló alapítvány kuratóriumának társelnöke egy 1992. 
augusztus 30-i keltezésű hivatalos levélben arról tájékoztatott, hogy az általam ve-
zetett „Dunatáj Intézet elnevezésű munkacsoport” működését „1992. szeptember 
1-jétől a nemzetközi kapcsolatok Intézete mellett, önálló költségvetéssel, Dunatáj 
kutatócsoport néven folytatja”, továbbra is az én irányításommal. lásd még a Je-
szenszky Gézához írott levél vonatkozó jegyzetét. (M. G. – 2014.) 

4 Utalás láng lászló Üzenet Dunán innen s tiszán túlra… című cikkének utolsó 
mondatára: „nem segít közös céljaink elérésében, ha a magyar külpolitika-kuta-
tási tömbhöz, a teleki lászló alapítványhoz tartozó Dunatáj Intézet megbízott 
igazgatója, a magyar szellemi külpolitika egy diplomatája, ennyire szabadon lebe-
gő-gondolkodó értelmiségi.” (Beszélő, 1992. ápr. 11.) (M. G. – 2014.) 
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éppúgy ellenzéki stratégia is, attól függően, hogy hipotéziseinket mely poli-
tikai erők tekintik megfontolásra érdemesnek.

lássuk tehát, nagyon röviden, a lényegre koncentrálva, a „helyzetet”.
az európát az egykori Szovjetuniót felölelő eurázsiai térségben két 

regionális nagyhatalom, németország és oroszország dominanciájával kell 
számolni. a század végéig Skandináviával és ausztriával, valamint a viseg-
rádi hármakkal kiegészülő egyesült európához belátható időn belül, vagyis 
a század-, illetve ezredforduló környékén, legfennebb még Szlovénia és Hor-
vátország, valamint a balti államok csatlakozhatnak.

ezzel a nyugat-európai (mindenekelőtt német) befolyási övezet nem 
ér ugyan véget, de feltehetően véget ér az a szerves történelmi és civilizáci-
ós egység, amelyen belül ugyanazok a gazdasági és politikai intézmények, 
nagyjából ugyanúgy – vagyis a civil társadalomba ágyazottan, és nem 
etatisztikusan vagy a különféle klánoknak kiszolgáltatottan – működhet-
nek, a feleket kölcsönösen kötelező szerződés filozófiájának és gyakorlatá-
nak megfelelően.

az európai közösség mint nemzetek fölötti integrációs forma azon-
ban nemcsak extenzív értelemben bővülhet új tagokkal – egy bizonyos 
határig –, hanem „befelé” is. ausztrián, Skandinávián, a visegrádi hárma-
kon (vagy négyeken) kívül lehet, hogy Skócia, katalónia és lombardia is 
autonóm szubjektuma lesz az új európának. a fontos az, hogy a nemzeti 
vagy regionális alapon bekövetkező dezintegráció, miközben destabilizálja 
a hagyományos nemzetállamokat, azonnal egy új reintegrációs mechaniz-
musba illeszkedik. Senki sem akar kimaradni európából, de a különböző 
nemzetek, nemzeti közösségek vagy történelmi régiók önálló szubjektum-
ként akarnak az új, nemzetek fölötti európa részévé válni. a lényeg az, hogy 
rendelkezésre áll a dezintegrációs és reintegrációs folyamatok egyensúlyát 
biztosító intézményi keret, és hogy „rendelkezésre áll” németország, amely 
– mint szövetségi állam – ugyanezt a mechanizmust a saját államszerkeze-
tébe is beépítette.

oroszország, a másik regionális nagyhatalom helyzete sokkal bonyo-
lultabb. Mivel az orosz Föderációban nincs számottevő civil társadalom, és 
minden, a különböző állami érdekcsoportok, illetőleg az „autonóm társa-
dalmat” jelképező maffiák kezében van, a teljes káosz, az általános polgár-
háború elkerülése végett Moszkvában szemmel láthatóan a pragmatikus, 
bonapartista (tehát társadalmi legitimációt igénylő és elnyerő) abszolutiz-
mus valamilyen formája kezd meghonosodni, ami nem zárja ki az európai 
közösséggel és németországgal mint az európai térség másik hatalmi té-
nyezőjével való együttműködést.

a Fák születése pillanatától kezdve életképtelen szervezet, de Japán 
példája bizonyítja, hogy a regionális dominancia érvényesülhet a történel-
mi gyökerű ellentéteket európai mintára feloldó regionális integráció nélkül 
is. oroszországnak, jelenlegi mély válsága ellenére, megvannak az eszközei 
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ahhoz, hogy érvényesítse befolyását az egykori szovjet köztársaságok te-
rületén – s ha érdekei úgy kívánják, még azon túl is. Ma még nem tudni, 
hogy a posztimperiális korszakban az orosz dominancia határai (európá-
ban) meddig fognak kiterjedni. elérnek-e a visegrádi hármak keleti határá-
ig, esetleg a Balkán Drinától keletre eső részéig is, vagy jobban megfelel az 
orosz érdekeknek, ha az ek keleti és az orosz befolyási övezet nyugati végei 
között egyfajta no man’s land, a két hatalmi tömb által közvetett formában 
ellenőrzött geopolitikai vákuum alakul ki.

Ma csak azt lehet teljes bizonyossággal állítani, hogy oroszországnak, 
az orosz Föderációnak nem érdeke, hogy nyugati határainál, a Baltikumtól 
romániáig olyan nemzetállamok jöjjenek létre, amelyek vagy egyszerűen 
távozásra szólítják fel, vagy nagylelkűen „kisebbségi” jogokban részesítik 
a területükön élő nagyszámú orosz lakosságot. oroszország csak egy olyan 
Ukrajnával, csak egy olyan Moldovával, illetve romániával (hogy most csak 
e két, illetve kél és fél, bennünket is közelről érintő országra utaljunk) tudhat 
konstruktívan együttműködni, csak egy olyan Ukrajna és Moldova (vagy 
románia) határait garantálhatja, amely nem fogja – megfelelő történelmi és 
hatalmi háttér nélkül – egy centralizált nemzetállam groteszk és önveszé-
lyes szerepét eljátszani. amely tudomásul veszi azt a kellemetlen tényt, hogy 
egységes nemzetállamként bizonyosan nem, ám föderációként esetleg még 
képes lehet integrálni a területén élő nem ukrán és nem román nemzeti kö-
zösségeket és az eltérő hagyományok mentén a kommunista egyneműsítés 
évtizedei után újból kirajzolódó történelmi tartományokat.

ebben a geopolitikai térben élünk. a nyugathoz tartozva, szuverén 
államként és – hosszú idő óta először – keleti nagyhatalom által nem fenye-
getetten. Mit kell tennünk azért, hogy ezt a történelmi esélyt maximálisan 
kihasználva, az összmagyarság érdekeit szem előtt tartó nemzetpolitikai 
céljainkat – a térség és a világpolitika meghatározó folyamataival összhang-
ban – megvalósíthassuk.

1. el kell érnünk, hogy Magyarország – legkésőbb a századfordulóig 
– az ek tagjává váljon. Sem a gazdaságpolitikában, sem a külpolitikában 
nem tehetünk semmi olyasmit, ami az ek-tagságot mint fő külpolitikai célt 
veszélyeztetné.

2. e törekvéssel párhuzamosan létre kell hozni a kelet-közép-európai 
kis Integrációt, amely a) megkönnyíti az ek-struktúrákba való beilleszke-
dést, b) elősegíti a nato-garanciák formális kiterjesztését, c) kezelhetővé 
teszi csehszlovákia dezintegrációját, amennyiben Szlovákiát a közép-eu-
rópai kis Integráció egyenrangú partnereként fogadja el, és d) Szlovénia, 
Horvátország – és talán Bosznia-Hercegovina – számára rendezett intézmé-
nyes keretet teremt a felzárkózásra addig is, amíg az ek-hoz való viszonyuk 
kérdése konkrét formában napirendre kerül.

3. ami Ukrajnát és romániát illeti, itt meg kell találnunk azokat a 
politikai erőket, amelyek tudatában vannak annak, hogy a nemzetállamiság 
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és a nemzetállami nacionalizmus erőltetése az ukrán és a román népnek 
sem érdeke, mert súlyos következményekkel járó „állóháborúba” kénysze-
ríti őket oroszországgal, anélkül, hogy az európai közösség és általában 
a nyugat támogatását e politikájukkal elnyerhetnék. a nemzeti és területi 
önkormányzatok, a közjogi entitásokként működő tartományok föderáci-
ójaként viszont mind oroszországgal, mind pedig az európai közösséggel 
(mindenekelőtt az annak részét alkotó, illetve ahhoz kapcsolódó közép-eu-
rópai kis Integrációval) stabil és szerves kapcsolatokat építhetnének ki vagy 
teremthetnének újjá.

végül mivel Szerbia e pillanatban több független állam ellen is ha-
dat visel, vele külön is foglalkozni kell. Immár nem zárható ki egy nagyobb 
arányú szerb katonai provokáció veszélye, mondjuk Szeged és Makó térsé-
gében, ami bizonyos román katonai, titkosszolgálati és velük együttműkö-
dő politikai erőket is meggondolatlan kalandokra késztethet. nyilvánvaló, 
hogy – a katonai aspektusokat most mellőzve – ezt a fenyegetést csak akkor 
tudjuk politikai eszközökkel megfelelően ellensúlyozni, ha nemcsak az ek 
és a nato, hanem oroszország jóindulatára, sőt pozitív együttműködésére 
is számíthatunk.

Ha mindez „posztmodern neoirredenta” „délibáb”,5 akkor kívánom a 
magyar kormánynak és az ő ellenzékének, hogy találjon – minél sürgőseb-
ben – valamilyen más megoldást, ami megóvhatná kies hazánkat a nem-
zetállami torzsalkodások, a vad területi viták zsákutcájába való visszazu-
hanástól.

(1992. április)

5 Utalás vágvölgyi B. andrás és Gömöri endre cikkeire. 
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miért KEll a KonFödEráció?

1. válasz Szabó Miklósnak

a Beszélő múlt heti számának utcára kerülése előtt fél nappal megjelent cik-
kemben1 azon kesergek, hogy a kormánynak a jelek szerint nincs ideje stra-
tégiai kérdésekkel foglalkozni, az ellenzék pedig nem akarja vagy nem meri 
az összmagyarság jövőjével kapcsolatos kérdéseket végiggondolni. Szabó 
Miklós A habsurg – Nagy-Magyar birodalom című cikkének2 elolvasása 
után azt hiszem, árnyalnom kell a képet. az ellenzék, ha a sajátját nem is, de 
a kormány stratégiáját igenis bátran végiggondolja, és sötét restaurációról 
álmodó tervkovácsait is néven nevezi.

Szabó Miklós szerint a „Molnár-terv”-ben „rendező erővé emelke-
dett neobarokk minibirodalom” nemcsak a magyarlakta területeket akarja 
„visszaszippantani”. Itt, kérem „a Horthy-rezsim hivatalos, intranzigens re-
víziós elképzelése éled fel, a ’mindent vissza’ álma, a történelmi Magyaror-
szág egészének visszaállítása”.

azt azért még az engem hol kollonich lipóttal, hol klebelsberg ku-
nóval, hol valamely titokzatos cSU-politikussal összeházasító vajna János, 
vágvölgyi B. andrás és Szabó Miklós sem gondolhatja komolyan (az ég sze-
relmére, legalább lennék katolikus!), hogy én a mai Magyarországot vagy a 
Szent István-i alapokon elképzelt Magyarországot képesnek tartanám arra, 
hogy a századunkban kétszer egymás után szétdarabolt magyarságot nem-
zetállami vagy a nemzetállamiságot álcázó birodalmi keretek között egye-
síthesse.

ezt egyébként világosan megmondtam az MDF 1991. október 11–12-i 
miskolci liberális Fórumán.3 Megoldást – a több mint hetven év óta eltérő 
politikai keretek között élő magyar nemzeti közösségek és a magyarsággal 
történelmi sorsközösségben élő nemzetek integrálására – csak egy olyan 
közép-európai konföderáció jelenthet, amely az egykori osztrák–Magyar 
Monarchia területén létrejött szuverén államok (Horvátország és Szlovénia, 
Magyarország és ausztria, csehország és Szlovákia), valamint lengyelor-
szág önkéntes társulásaként a századforduló tájékán teljesen új intézményi 
formát öltő európai közösség dél-keleti, kelet-közép-európai regionális 
tömbjét alkothatja majd.

ez a regionális kis-integráció csak abban az esetben jöhet létre és le-
het működőképes (akárcsak maga a tágabb európai integráció), ha a szóban 

1 Magyarország és a geopolitikai tér, Magyar hírlap, 1992. ápr. 23.
2 Beszélő, 1992. ápr. 25. 
3 az igen és a nem határán. a liberalizmus esélyei közép-európában és környékén. 

limes, 1991/3. lásd e kötetben. 
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forgó államok nemzeti szuverenitásuk egy részéről önként lemondanak, ha 
politikai és pszichológiai értelemben egyaránt képesek lesznek a nemzet-
állami lét meghaladására. a nemzetállami szinten tulajdonképpen már a 
nemzetekfölötti szint elérése előtt túl kell lépni. az államot már az integrá-
cióba való belépés előtt ki kell szabadítani a nemzettel kötött mésalliance-
ból. az igazi állam ugyanis – lényegénél, genézisénél fogva – csakis 
szupranacionális, ha úgy tetszik, „birodalmi” lehet. a nemzetállam „fara-
gott kép” az integráció status absconditus transzcendens csodájához képest. 
ez jogi értelemben – és még az integráción innen – azt jelenti, hogy egy 
állam csak akkor válhat egyáltalán integrációképessé, ha nem egy bizonyos 
nemzet, hanem az állampolgárok állama, akiknek természetes joga – egye-
bek mellett – a nemzeti közösséggé szerveződés is.

az így felfogott nemzeti közösség a civil társadalom része, és nem a 
nemzetállam megduplázása vagy triplázása, mint a szlovákiai Magyar Pol-
gári Párt teoretikusai állítják. érdekes módon sokkal közelebb jár a való-
sághoz radu Theodoru ezredes, a nacionál-kommunista nagy-románia 
Párt főtitkára, aki Domokos Gézához intézett nyílt levelében azt írja, hogy 
az „rMDSz legérdekesebb kísérlete a magyar kisebbség párhuzamos civil 
társadalmának megteremtése”.4 a nemzetállamiság meghaladása nemcsak 
a létében veszélyeztetett Horvátország vagy az önálló állami lét rögös útjára 
épp most rálépő Szlovákia esetében jelenthet komoly problémát. a kérdés 
még nálunk sem dőlt el egészen. eszembe jut egy régebbi vitám csurka 
Istvánnal az Új Magyarország hasábjain. „a nemzetállam kérdéséről majd 
máskor – írta akkor csurka. – Most csak annyit, hogy az bizony – lásd: 
falasák – nincs még annyira meghaladva, mint ahogyan egyes politika-tu-
dományi disszertációkból kitetszik.”5

Mivel a marosvásárhelyi rMDSz-kongresszuson fölmerült társ-
nemzet-fogalom ügyében (amelynek kapcsán vitánkra sor került) végered-
ményben egyetértettünk, nem tértem vissza a kérdésre. Most nem azért 
hozom újból szóba, mert közeleg az rMDSz rendkívüli kongresszusának 
időpontja, hanem azért, mert úgy hiszem, eljött az ideje, hogy tisztázzuk, 
hogyan is állunk a magyar nemzetállam kérdésével. nagyon sok minden 
múlik azon az elkövetkező években, hogy csurka István és a hozzá hasonló 
módon gondolkodó politikusok megértik-e, hogy a magyar nemzetállam 
keretei közül e században kétszer is kiszakított magyarok immár sohasem 
tehetők úgy államalkotó néppé, ahogy – csurka szerint – a 14 ezer etiópiai 
falasát egy egyszerű légihíddal államalkotó néppé tették a zsidó államban. 
akkor sem, ha egy részük – ilyen vagy olyan formában – újból magyar 
állampolgárrá válik.

a falasák mindent elfelejtettek, a falasákat mindenre meg kell taníta-
ni. az erdélyi, a vajdasági, a kárpátaljai és a szlovákiai magyarok az elmúlt 
4 România Mare, 1992. ápr. 17., 6. 
5 Mit írtam? válasz Molnár Gusztávnak, Új Magyarország, 1991. július 11. 
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hetven esztendőben túl sok mindent tapasztaltak, és túl sok mindent terem-
tettek a saját erejükből ahhoz, hogy csak úgy, minden további nélkül azono-
sulhatnának egy olyan magyar nemzetkoncepcióval, amely nem integrálta 
szervesen az ő politikai és kulturális életvilágukat.

teleki Pál nem sokkal kolozsvár felszabadulása után találkozott az 
erdélyi magyar társadalom előkelőségeivel és az irodalmi, művészeti és tu-
dományos élet képviselőivel. kós károly, az alkalmat megragadva, felhívta 
a magyar miniszterelnök figyelmét arra, hogy a magyar kormány lehető-
leg ne kövesse el ugyanazokat a hibákat az erdélyi románokkal szemben, 
amelyeket a román kormány az erdélyi magyarokkal szemben elkövetett. 
vagyis adja meg nekik azokat a jogokat, amelyeket az erdélyi magyarok a 
román államtól maguknak követeltek. teleki Pál figyelmesen meghallgat-
ta kós károlyt, és mosolyogva a következőket válaszolta neki: „Művész úr, 
nyugodjon meg, mi ezt a dolgot jobban tudjuk.”

ez a minden alapot nélkülöző magabiztosság ma is fellelhető Buda-
pesten, a kormányban és az ellenzékben egyaránt. végeredményben mind-
egy, hogy az anyaország és az anyanemzet patriarchális felsőbbségébe, 
vagy a liberális recept mindenhatóságába vetett hit teszi-e elbizakodottá a 
magyar politikusokat, a végeredmény ugyanaz: egyik oldalon sem veszik 
észre, hogy a magyar államról és egyáltalán a nemzetállamok rendszeréről 
kialakított elképzelésük nem alkalmas arra, hogy a nemzetállamok logiká-
ját meghazudtoló egész-magyarságot integrálhassa.

Három és fél millió magyar,6 a kárpát-medencében élő magyarság 
egynegyede nem integrálható sem a magyar nemzetállamba, sem a környe-
ző nemzetállamok politikai rendszerébe. Bármilyen különösnek is tűnik, de 
a szlovén valentin Hribar tétele – egyetlen népcsoport sem léphet át identi-
tása veszélyeztetése nélkül a nemzetalatti szintről közvetlenül a nemzetfö-
lötti szintre7 – ránk, magyarokra is vonatkozik. csak akkor választhatjuk 
nyugodt lelkiismerettel a nemzetekfölötti európát, ha előbb a magyarság 
egésze modern, polgári, tehát nem etatisztikusan integrált nemzetté válik, 
vagyis akkor, ha a ma még kisebbségként kezelt magyar népcsoportokat is 
autonóm nemzeti közösségként ismerik el. nem kell mondanom, hogy en-
nek az autonómiának nemcsak Bukaresttel, Belgráddal és Pozsonnyal, ha-
nem Budapesttel szemben is maradéktalanul érvényesülnie kell.

az a mi szerencsénk – mondhatnánk történelmi sorsnak is –, hogy mi 
csak a nemzetállami kereteket széttörve válhatunk a szó polgári értelmében 
vett nemzetté. ezért kell nekünk egzisztenciálisan, ha úgy tetszik, metafizi-
kai értelemben, a konföderáció.

6 1991-ben a kárpát-medencében (Magyarországon kívül) a hivatalos népszámlá-
lási adatok szerint 2 763 625 magyar élt. vö. http://www.demografia.hu/letoltes/
kiadvanyok/kutjelek/kJ78eloreszam.pdf 

7 vö. a szlovének és az európai nemzetfölöttiség, limes, 1991/1. 
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Hogy miért kell a környezetünkben élő népeknek, és miért kellhet 
európának, arról majd legközelebb.

(1992. április)

2. Kénytelen fogadás

Primoz Simoniti, a ljubljanai Slovenska Matica elnöke 1991 őszén a bécsi 
tévé egyik kerekasztal-beszélgetésén (amelyen lojze Peterle akkori szlo-
vén miniszterelnök is részt vett) a következőket mondta: „Ha ausztria – a 
német újraegyesülés után – nem akar a német nyelvű térség egyik jelen-
téktelen szögletévé zsugorodni, ha meg akarja őrizni sajátos szerepét, ezt 
sokkal inkább megteheti akkor, ha egyesül szlovén, magyar, cseh és más 
szomszédaival. ezek mind kis országok, és még ha egyesülnek is, a nagyok 
méretei mögött maradnak. én ebben látom a jövő perspektíváját.”

az idézetet Pierre Béhar la fédération danubienne, seule idée d’avenir 
(nem szó szerinti fordításban: A jövő egyetlen esélye: a dunai föderáció) című 
írásából kölcsönöztem, mely a raymond aron által alapított és máig legte-
kintélyesebb francia politikafilozófiai szemle, a Commentaire 1992. tavaszi 
számában jelent meg. a szerző a német kultúra és civilizáció professzora a 
Sarre egyetemen, és fontos kutatási témák igazgatója a tours-i és a metz-i 
egyetemen, valamint a Paris-vIII egyetem európa Intézetében. 1991-ben 
jelent meg l’Autriche-hongrie, idée d’avenir (A jövő esélye: Ausztria-Ma-
gyarország) című kötete, jelenleg Európai geopolitika című kötetén dolgozik.

Béhar mostani cikke tulajdonképpen válasz kende Péter korábbi kri-
tikájára. (vitájukról, Béharnak adva igazat, rögtön Commentaire-beli cik-
keik megjelenése után, harmadik Jugoszlávia vagy második „monarchia”? 
című cikkemben számoltam be.8 amire persze a kutya sem figyelt oda. 
a kormánylapban viszolyogtak tőle, az „ellentábor”-ban meg észre sem vet-
ték. Magára a vitára is csak az Európai Szemle szerkesztői figyeltek fel, de ők 
is csak azután, hogy a két cikket az Europäische Rundschau is átvette.)

kende Jugoszlávia példáját hozta fel annak igazolására, mennyire ir-
reális és ráadásul még haszontalan is a dunai föderáció. csakhogy – mondja 
most Pierre Béhar – „Jugoszlávia felbomlása nemhogy cáfolná, de éppen 
hogy megerősíti az én nézeteimet. a most a szemünk láttára darabjaira hul-
ló föderációt az első világháború után hozták létre, az érdekeltek egy részé-
nek akarata ellenére, és a valódi történelmi és kulturális egységeket sem-
mibe véve. a katolikus Szlovénia és Horvátország évszázadok óta a dunai 
monarchia alkotórészei voltak, sorsuk a középkor óta másként alakult, mint 
az ortodox Szerbiáé.”

8 Új Magyarország, 1991. július 15. lásd e kötetben. 
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Minden azon múlik, hogy a sokszor különböző történelmi és civilizá-
ciós hagyományokat egyneműsítő nyelvközösségeket, vagy a többnyire kü-
lönböző nyelven beszélő népcsoportokból álló politikai és civilizációs egy-
ségeket tekintjük-e mérvadónak. az első világháború utáni békecsinálók 
sajnos az előbbi szempontot követték, azt gondolván, hogy elegendő lesz, ha 
az új nemzetállamok eleget tesznek a „korszellem” követelményének. a mi-
tikus „nemzeti” folytonosságot többre értékelték a politikai civilizáció és a 
jogrend folytonosságánál.

Szinte hihetetlen, hogy több mint 70 év nemzetállami nacionalizmus 
és 40 év kommunizmus után ezek a régi limesek újból megmutatkoznak, 
olyan történelmi jelentőségű politikai opciók lehetőségét villantva fel, ame-
lyek néhány évvel ezelőtt még teljes képtelenségnek tűntek. a kommuniz-
mus utáni korszak legnagyobb horderejű ilyen politikai opciója térségünk-
ben a dunai vagy kelet-közép-európai konföderáció megteremtése lehetne. 
az európai közösségbe való belépés magától értetődő kényszerpályájának 
„választása” nem vall túl nagy leleményességre. együtt, az érintett országok 
külön-integrációját is megteremtve, ugyanaz a szándék az európai színtéren 
való hangsúlyozottabb és határozottabb megjelenést tenné lehetővé. Párizs 
és london már kezdi látni ezt, és nincs kizárva, hogy éppen az európai 
közösség elnökségét hamarosan átvevő nagy-Britannia lesz az a hatalom, 
amely az európai (föderatív) szuperállammal kapcsolatos régebbi keletű 
szkepticizmusát a Dunai konföderációt szorgalmazó pozitív kezdeménye-
ző lépéssel fogja affirmatív programmá változtatni.

ha ugyanis Ausztria és a Szlovákiának sértettségében hátat fordí-
tó Csehország csak az összeurópai integráció iránt mutat érdeklődést (mint 
az osztrák Szocialista Párt és – más motivációt követve – a Szabadságpárt, 
Prágában pedig Klaus pártja), könnyen lehet, hogy ezek az országok előbb-
utóbb német „landokká” válnak, Magyarország pedig tényleg valamiféle 
minibirodalom légvárait kezdi majd építgetni. Az Ausztria és Csehország nél-
küli „konföderáció” nemcsak hogy a kelet-közép-európai és balkáni térség-
ben olyannyira szükséges stabilizáló szerepet nem tudná betölteni, de nyilván 
arra sem lenne képes, hogy a kelet-európai és balkáni „nemzetállamok”-hoz 
tartozó Kárpátalját, Erdélyt és a vajdaságot – az ott többségben élő ruszi-
nokkal, románokkal és szerbekkel együtt – a regionális decentralizáció, sőt 
autonomizáció választására késztesse.

a kulturális és gazdasági tekintetben észak-olaszországgal és Ba-
jorországgal szorosan összekapcsolódó osztrák–magyar–szlovén–horvát–
cseh–szlovák államszövetség viszont feltétlenül alkalmas volna arra, hogy 
1. politikai és kulturális (de semmiképpen sem gazdasági) értelemben, az 
egyesült németországgal fenntartott lehető legszorosabb baráti kapcsola-
tok mellett is, egyfajta ellensúly szerepét töltse be; 2. egy nagyon kemény 
belső válságkezelő mechanizmus kialakításával elejét vehetné a valameny-
nyi érintett országban (e pillanatban mindenekelőtt Szlovákiában) fellépő 
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szélsőséges, a különböző nemzeti közösségek autonómiáját el nem ismerő, 
az etnikai és más jellegű kisebbségekkel szemben intoleráns irányzatok és 
politikai erők fölerősödésének, és 3. elősegíthetné a már említett kárpátalja, 
erdély és a vajdaság gazdasági megerősödését és politikai önállósodását.

Mivel ez utóbbi – számunkra különösen fontos – cél csak a szóban 
forgó tartományok többségi lakosságának aktív közreműködésével érhe-
tő el, Magyarországnak úgy kell politizálnia, hogy amikor majd a közép-
európai államszövetséggel kialakítandó különleges gazdasági és politikai 
kapcsolatokban érdekelt ruszinok, erdélyi románok és vajdasági szerbek 
törekvései politikailag is artikulálódni fognak, ezek az erők fel tudják venni 
a harcot az őket már ma, „előre is” hazaárulással vádoló ukrán, román és 
szerb nacionalistákkal. ennek a harcnak a kimenetelétől függ, amelyet ro-
mánok kell hogy megvívjanak románokkal, szerbek a szerbekkel és a ruszinok 
az ukránokkal, hogy Ukrajna, románia és Szerbia a maga egészében képes 
lesz-e kapcsolódni európához.

a dolgot sajnos nagyon bonyolulttá, majdhogynem kilátástalanná 
teszi, hogy a jelek szerint oroszországnak ezekben az országokban speci-
ális érdekei vannak. az azonban egyáltalán nincs kizárva, hogy – éppen 
e speciális érdekek miatt – kárpátalja és erdély autonómiáját oroszország 
kifejezetten támogatni fogja, a vajdaság autonómiáját pedig tudomásul ve-
szi, amennyiben megfelelő biztosítékokat kap arra nézve, hogy ezek a tarto-
mányok nem válnak orosz érdekeket sértő terjeszkedő szándék felvonulási 
területévé. Magyarul: ha valamilyen formában orosz „védőernyő” alatt ma-
radnak. (Ezért írtam én – fene nagy irredentizmusomban még a »mindent 
vissza« jelszaván is túltéve – egyik nemrég megjelent cikkem9 utolsó monda-
tában, hogy „az lesz a legjobb valamennyiünk számára, ha [Magyarország 
nemcsak a saját elszakított területeit „foglalja vissza”, persze nem a maga, ha-
nem a közös közép-európai történelem számára, hanem] ennél még valami-
vel többet is”. Kár, hogy a Magyar Hírlap külpolitikai rovatvezetője, esetleges 
félreértésektől tartva, az én jóváhagyásommal, kihúzta. Ilyenformán ugyanis 
tényleg félreérhető lett, amit mondani akartam.)10

a Dunai konföderáció pontosan azért lehetséges – többek között –, 
mert azok az államok, amelyek létrehozhatják, kívül esnek az orosz érdek-
szférán. Mert abban a geopolitikai térben, amelyben elhelyezkednek – teszi 
hozzá Pierre Béhar – vákuum és instabilitás keletkezik, ha nem lépnek. Sem 
az orosz, sem a német túlsúly nem jó európának. „ausztria nélkülözhetet-
len európa és az emberiség biztonsága számára. Ha ausztria nem volna, ki 
kellene találni.” ez a Palacký-idézet egyre természetesebben cseng a rajnán 
túli kancelláriákban. lehet, hogy az érintett államoknak szükségük lesz 
egy-két konkrétabb nyugati sugallatra ahhoz, hogy ezt az esélyt mint reális 
politikai lehetőséget komolyan vegyék.
  9 Üzenet a Duna-tájra… Magyar hírlap, 1992. ápr. 1. lásd e kötetben.
10 a Magyar hírlap szerkesztője által kihagyott részek. (M. G. – 2014.)
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Szomorú volna, ha nekünk, magyaroknak is ilyen külső sugallatok-
ra kellene várnunk. Hiszen minket nemcsak a Szent István-i soknyelvű 
Magyarország és a Monarchia hagyománya kötelez, hanem – az emigráns 
kossuth lajos óta – az immár nem birodalmi, hanem a nemzetek és nem-
zeti közösségek önrendelkezési jogán alapuló, konszenzusos államszövetség 
ideológiai hagyománya is. ennek szellemében figyelmeztetett Méray tibor 
a közép-európai konföderáció, mindenekelőtt az osztrák-Magyar állam-
szövetség szükségességére. „Franciaországban élve – írja Méray – teljesen 
világos előttem, hogy a jugoszláviai események nyomán nyugaton megkez-
dődött az 1920-as és az 1947-es békediktátumok és ezzel párhuzamosan ta-
lán az osztrák-Magyar Monarchia szerepének és szétverésének átértékelése 
is. (…) Szemmel láthatóan itt már nem a Habsburgokról, nem császárságról 
és királyságról van szó, hanem egy természetes közép-európai egység visz-
szaállításának gondolatáról.”11

De ugyanezt mondja jó ideje Glatz Ferenc is, amikor az emberek és 
javak szabad mozgásának monarchiabeli modelljét ajánlja figyelmünkbe. 
„Ha az új, kis területi szerveződések – írja Glatz a história Jugoszlávia-szá-
mában12 – azt jelentik, hogy az egymással szomszédos területek új típusú 
kapcsolatokra lépnek, függetlenül az eddigi nagy állami központoktól (Bel-
grád, Budapest, Bukarest, Prága etc.), akkor a térségben a munkaerő és szak-
értelem akadály nélküli cseréje, az értelem, a hozzáértés szabad áramlása 
valósulhat meg. (nem zárva ki az új típusú federált, vagy a régi szövetségi 
rendszerek újraalakítását. akár a régi államközösség egységeinek egyes ré-
szeivel, akár az új szomszédokkal.) S ezzel egy hosszú hanyatlás után talán 
egy mindenki számára előnyt hozó emelkedés következhet.”

a new yorkban élő Deák István pedig – egy körülbelül másfél évvel 
ezelőtt a Magyar Nemzetben megjelent cikkében – egyenesen egy olyan 
közép-európai egység újrateremtődését vázolta, amelyhez természetes mó-
don erdélynek és a vajdaságnak is hozzá kell tartoznia. (e két tartomány 
„őshazája” – írja Méray – közép-európa, az „őket bekebelező országok”-é 
pedig a pusztán földrajzi megjelölésként értelmezendő Balkán. követke-
zésképp a konföderáció vonzereje nem elhanyagolható szerepet játszik 
majd abban, hogy erdély és a vajdaság végül is a Balkánt vagy közép-eu-
rópát fogja-e választani.)

Még néhány ilyen „irredenta”, Uraim, és megalakíthatjuk a liberális 
„Irredenták” klubját! Mert antiliberális irredenta és mindenben „irreden-
tizmust” szimatoló doktrinér liberális éppen elég van Budapesten.

érthetetlen, hogy a közép-európai konföderáció ügye, mely egész eu-
rópát foglalkoztatja, Magyarországon eddig még nem vált belpolitikai kér-
déssé. De, gondolom, ami késik, nem múlik. nagyon ostobán gondolkodnak 
azok a pártpolitikusok, akik azt képzelik, hogy ilyen forró, tulajdonképpen 
11 Köztársaság, 1992. ápr. 24., 64.
12 1992/4.
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háborús környezetben majd a klasszikus belpolitikai kérdések fogják eldön-
teni a választásokat. a Magyar Fórum szidhatja, ahogy csak bírja, a min-
denütt megbúvó álnok bolsevistákat és a reformkommunizmus bölcsőjében 
ringatott liberalizmust, az ellenzék az egekig ugrálhat a kormány bel- és ká-
derpolitikai baklövései miatt, a választásokon úgyis azok fognak veszíteni, 
akiknek nem lesz elfogadható programjuk a kárpát-medencében élő három 
és fél millió magyar és a regionális stabilitás kérdésének megoldására.

nem valószínű, hogy ez utóbbi cél elérésére az ek-stratégia, a déli 
és keleti szomszédságunkban is csak a nyugati hatalmak és a nemzetközi 
egyezmények fegyelmező erejével számoló kincstári optimizmus önmagá-
ban elegendő volna. a Dunai konföderáció nemcsak a – nagyon helyesen 
– feltétlen elsőbbséget élvező nyugati orientációt teheti nyomatékosabbá és 
koherensebbé, de a nem kevésbé fontos balkáni és kelet-európai (Ukrajnán 
túlmutató, vagyis elsősorban oroszországot megcélzó) orientációt is.

a liberális ellenzék persze nyugodtan megteheti, hogy irredentiz-
musnak, katolikus restaurációnak nevezze vagy – jobb esetben, a kormány-
zat „megértőbb” tagjaihoz hasonlóan – délibábos fecsegésnek minősítse 
a dunai konföderáció ügyét. ezzel legfennebb csak a kormány és az MDF 
éberségét altathatja el. Hadd higgyék, hogy modern nemzetkoncepció, ko-
herens és mindenki által világosan értelmezhető nemzetpolitikai stratégia, 
a magyar nemzeti közösségek civiltársadalmaival fenntartott élő kapcsolat 
nélkül, továbbra is „eleve” bebiztosíthatják maguknak az összmagyarság 
érdekeinek képviseletét. az ellenzék ennél azért, remélhetőleg, valamivel 
többre is képes.

Ha a magyar liberális ellenzék felvállalja a konföderációt – nem mint 
napi politikai, hanem mint stratégiai opciót –, és hajlandó lemondani végre 
a nemzetállami liberalizmus szerbiai és romániai „alternatívájá”-val kap-
csolatos illúzióiról, ha a Beszélőben közölt kitűnő csorba Béla-cikkben13 vá-
zolt vajdasági magyar autonómiát (annak logikus végkifejletével, „az egész 
vajdasági magyarság által demokratikus, többpárti választások útján létre-
hozandó magyar kisebbségi parlament”-tel együtt) modellértékűnek meri 
tekinteni a kárpát-medencében élő valamennyi magyar nemzeti közösség 
számára (mint az ellenzékkel közismerten jó kapcsolatokat ápoló Kolum-
bán Gábor RMDSz-alelnök legutóbbi, a Csorba Béla cikkében foglaltakkal 
nagyon is egybecsengő nyilatkozatából sejthető),14 akkor a magyar liberális 
ellenzék végre elveszítheti ostobán és teljesen értelmetlenül őrizgetett szü-
zességét a nemzeti kérdésben.

ami teljesen nyílttá teheti a most az MDF-en belüli konzervatívok 
egyértelmű fölényét mutató hatalmi-politikai játszmát.

az esélyek kiegyenlítődése a nemzeti kérdésben az MDF-en belüli li-
berális erők számára is kedvező fejlemény lehet. végül is ők az igazi „közép” 
13 Beszélő, 1992. máj. 2. 
14 a Magyar hírlap által kihagyott rész. (M. G. – 2014.)
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a magyar politikában. ki tudja, egyszer talán az MDF konzervatív derék-
hada számára is nyilvánvaló lesz, hogy liberalizmus nélkül nincs életképes 
nemzetpolitika, a liberális politikai alternatíva életben tartását fontosnak 
tartó ellenzék pedig le fogja vonni a széttagoltságban élő magyarság helyze-
téből adódó konzekvenciákat.

Ha valóban a nemzeti (konzervatív) és az univerzalista (baloldali) 
liberalizmus híveinek konstruktív vitája és – kül- és nemzetpolitikai kér-
désekben – konstruktív együttműködése uralná a magyar belpolitikát, 
nem pedig a nemzetállam szentségéből jottányit sem engedő antiliberális 
konzervatívok és a nemzet ügyét felvállalni képtelen doktrinér liberáli-
sok állóháborúja, akkor talán még érdemes volna politikát csinálni és a 
politikával foglalkozni Magyarországon.

Ami e pillanatban majdhogynem annak nyílt beismerését jelenti, 
hogy nem érdemes.

a politika azonban15 a lehetőségek tudománya. ezért – ha egy szik-
rányi esély van – a politikához való intellektuális viszonyulás formája sze-
rintem nem lehet más, mint a pascali kénytelen fogadás, a nécessité de pari.

(1992. május)

15 a Magyar hírlap szerkesztője által kihagyott mondat, illetve szó. (M. G. – 2014.) 



245

nEmzEti és nEmzEttől Félő  
liBErálisoK

Grendel lajos a nemrég megnyílt Francia Intézet közép-európa-vitáján 
a liberális pártok szlovákiai kudarcát annak tulajdonította, hogy e pár-
tok alábecsülték a nemzeti kérdéssel járó konfliktusokat. ez illúziónak, 
súlyos tévedésnek bizonyult. De nemcsak Pozsonyban és Dunaszerdahe-
lyen győztek a nemzeti érdekvédelmet a liberális doktrinérségnél fonto-
sabbnak ítélő erők (Dunaszerdahelyen 36 és fél ezren – 57,8% – szavaztak 
az együttélés–MkDM-koalíció, és 16 ezren – 25,5% – a Magyar Polgári 
Párt képviselőire), hanem Prágában is. klaus ugyanis mindenekelőtt a 
cseh nemzeti érdekek képviselője – nemcsak a szlovákokkal, hanem vol-
taképpen a masaryki és benesi „liberális csehszlovák állam” szent hagyo-
mányával szemben is.

Mivel a parlamentáris demokrácia körülményei között a liberalizmus 
nem egyik vagy másik párt „hitbizománya”, remélni lehet, hogy Magyar-
országon a liberális politikai alternatíva nem fog a maga egészében margi-
nalizálódni a baloldali és a nemzeti fundamentalizmussal szemben csak 
azért, mert egyik vagy másik liberális irányzat rosszul reagál a föderációk, 
a többé vagy kevésbé legitim nemzetállamok, sőt a nemzetek térségünkben 
(de a világ számtalan más pontján is) feltartóztathatatlannak tűnő bomlási 
folyamataira. a liberális irányzatokon belüli erőviszonyok alakulása ma 
Magyarországon mindenesetre attól függ, hogy a három liberális politikai 
erő (MDF-centrum, SzDSz, Fidesz) milyen választ ad az „oldás és kötés”, 
a dezintegrálódás és reintegrálódás új kihívására, az első és második világ-
háború után Magyarországtól elcsatolt területeken élő magyarok helyzeté-
nek vagy ma még inkább csak perspektíváinak radikális megváltozására.

a politikai talajvesztettségüket „kultúrharcok” sorozatával leplező 
magyar polgári radikálisok értetlenül állnak a „csehszlovákiai változá-
sok” előtt (mint ahogy a Balkánon zajló folyamatokkal sem tudnak mit 
kezdeni). kis János SzDSz–MSzP-koalíciót sugalló fejtegetései ugyan arra 
utalnak, hogy a baloldal csehszlovákiai előretörése az SzDSz volt elnöké-
nek újból eszébe juttatta a francia radikálisok múlt század végi maximáját 
(„Pas d’ennemis à gauche”), a lényeggel, a bomlási és elszakadási, valamint 
az ezekkel párhuzamosan jelentkező új típusú reintegrációs folyamatok és 
törekvések elemzésével azonban adós marad.

akárcsak konrád György, aki tiszteletre méltó következetességgel 
mondja ki újból és újból, hogy Horvátország és Szlovénia elismerése elsi-
etett lépés volt, és hogy a vérengzésekért, a háborús bűnökért nem azok a 
felelősek, akik a nemzeti önrendelkezés jogával élő és e jogon szuverén-
né váló államokat fegyveres erőszakot alkalmazva megtámadták, hanem 
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azok, akik az önrendelkezési jogukkal élő nemzetek szuverenitását elis-
merték.1

konrád ugyanazt mondja, mint a szerb liberálisok reménybeli elnök-
jelöltje, Slobodan Selenić, aki szerint „a különálló regionális vagy etnikai 
egzisztenciák elismerése és támogatása” nem járulna hozzá a világ, és külö-
nösen nem európa stabilitásához. a belgrádi zapadnyikok (Selenić, andrej 
Mitrović belgrádi professzor, akinek nemrég jelent meg önrendelkezéssel 
a libanonizáció felé című tanulmánya, Sonia licht és a többi ötszáztíz igaz 
értelmiségi) és magyarországi eszmetársaik meg vannak győződve arról, 
hogy amennyiben a nyugat nem vet radikálisan véget az önrendelkezési 
őrületnek, Jugoszlávia és a Szovjetunió szétesése után – mint Selenić mon-
dotta az SzDSz által ez év márciusában szervezett Jugoszlávia-konferencián 
– „a Baszkföld és katalónia, Skócia és Wales, valamint korzika szecessziója 
következik, Belgium kettészakadhat, a szlovákok kiválnak csehszlovákiá-
ból, a romániai magyarok romániából stb., stb.”2

„Húzz el a szirének mellett” – mondja kirké odüsszeusznak –: „a 
fülét jól tömd be viasszal minden társadnak, nehogy egy is hallja; puhítsd 
meg mézédes viaszod”. a nemzeti önrendelkezés szirénhangjait nem 
szabad meghallani, vagy ha meghalljuk is, kezünkre-lábunkra finom kö-
télzet tekeredjék, nehogy engedjünk a csábításnak. ez a nemzettől félő 
liberalizmus üzenete.

„Flyspeckistan”-ok, légypiszok-országok vesznek körül bennünket, 
Québec „distinct society”, a többségitől eltérő társadalom, és még jó, ha 
megelégszik ennyivel, a kanadai indiánok önkormányzatot követelnek 
(és a jelek szerint nem hiába). Mi lesz itt, ha „a kelet-európai és közép-
ázsiai nyomorgó törzsek” is megengedik majd maguknak, hogy a saját 
fejük után menjenek?

az Economist szerint a kisebbségi jogok nagyon sokszor sértik a több-
ség alapvető jogait. a szikhek vagy a zuluk elképesztőbbnél elképesztőbb 

1 vö: elvek a jégszekrényből. konrád György a jugoszláviai válságról, az értelmiség 
szerepéről, Népszabadság 1991. aug. 6; konrád György a szétesett Jugoszláviáról, 
Magyar Nemzet 1992. máj. 22. (a bécsi Der Standard beszámolóinak ismerteté-
sei.) – Mivel a cikkem rövidített változatára (Magyar hírlap, 1992. júl. 11.) reagáló 
Szent-Iványi István cáfolja konrád Györgyre vonatkozó állításaimat (Magyar hír-
lap, 1992. júl. 16.), kénytelen vagyok idézni a Magyar Nemzetet: „konrád György, a 
nemzetközi Pen club elnöke egy grazi előadásában úgy vélekedett, hogy Horvát-
ország és Szlovénia elismerése elsietett lépés volt, és inkább a válság elmélyítéséhez 
járult hozzá, mint a megoldáshoz.” nem tudok arról, hogy konrád György cáfolta 
volna a bécsi Der Standardra hivatkozó MtI-tudósítást. – konrád György Szlo-
véniával kapcsolatos megalapozatlan kijelentéseinek minden részletre kiterjedő, 
hiteles és megbízható források alapján megírt cáfolatát lásd: Szilágyi Imre: Milan 
kučan és a szlovén politika más rejtélyei, limes, 1992/5–6., 7–15.

2 Selenić előadásának teljes szövegét, Dobrica Ćosić 1989. őszi budapesti előadásá-
nak szövegével, valamint Drago roksandic és Slavenka Drakulic írásaival együtt 
lásd a limes 1992/7–8-as számának szerb és horvát összeállításában.
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követelésekkel állnak elő, de a kisebbségi jogok olyankor is nemkívánatos-
nak minősülhetnek, amikor összhangban vannak az általánosabb jogokkal. 
Ha például az egyesült államokban megengednék, hogy minden kisebbségi 
a saját nyelvén tanuljon, ez arizonában, kaliforniában és texasban spanyol 
nyelvű többség kialakulásával fenyegetne, aminek az alapján holnap talán 
már ezeknek az államoknak az elszakadását is követelhetnék. De az iskolák 
vallási alapon végrehajtott „szegregációja” is többnyire csak a gyűlölködés 
elmélyítéséhez vezet, mint észak-írországban is történt.

„a nyelvi elkülönülés – hangsúlyozza az Economist – csak ott nem 
okoz gondot, ahol a kisebbség és a többség ugyanazt az erős nemzeti iden-
titást vallja (például Svájcban); ahol a nemzeti identitás gyenge (kanadában 
és Jugoszláviában), sokkal valószínűbb, hogy a multikulturalizmus felbom-
láshoz vezet.”3

a londoni hetilapnak nem tetszik, hogy miközben Dél-afrika éppen 
az apartheid felszámolásával van elfoglalva, más országok új bantusztánokat 
akarnak kiépíteni, és határozottan arra az álláspontra helyezkedik, hogy az 
önrendelkezési jogot csak módjával kell érvényesíteni, „gátat kell vetni az 
államok, a nemzeti zászlók és himnuszok elszaporodásának”.

nem nehéz ebben a londoni aggodalomban megérezni a skót elszaka-
dási törekvések miatti félelmeket. a skót parlament 1712-ben mondta ki – 
némi unszolásra – az egyesülést angliával, de úgy látszik, az azóta eltelt 280 
esztendő nem volt elég ahhoz, hogy a skótok és az angolok egységes politikai 
nemzetet alkossanak. a toryk váratlanul nagyarányú választási győzelme a 
közvetlen veszélyt elhárította ugyan, de ez egyben a nagy-Britannián be-
lüli autonómia esélyeit is csökkentette. a skót nacionalisták, a munkáspár-
ti képviselők egy része, egyházi tisztségviselők és a helyi önkormányzatok 
tagjai máris létrehozták a Skót alkotmányügyi tanácsot, amely szerint a 
skót önállóság, a külön skót parlament ügyében referendumot kell tartani.

a két háború közötti korszakban még szentnek és sérthetetlennek 
tartott nemzetállamokat belülről szétmállasztó új etnikai és civilizációs 
határvonalak megjelenését amerikában is meglehetős nyugtalansággal 
szemlélik.4 a time magazin legújabb számának vezető cikke egyenesen 
azzal riogat, hogy a nemzeti önrendelkezés elvébe kapaszkodó etnikai na-
cionalizmus könyörtelenül feldarabolja a nagy nemzeteket (tegnap a Szov-
jetuniót, holnap esetleg kínát), ami erőszakhoz és káoszhoz vezet. (tehát 
nem a népek, a nemzeti és etnikai közösségek önrendelkezési jogának érvé-
nyesítésére erőszakkal válaszoló „fennálló hatalmak”, a „világ legnagyobb 
és legrégebbi nemzetei” a felelősek a káosz és az instabilitás miatt, hanem 
azok, akik élni kívánnak önrendelkezési jogukkal.) európában is „egyre in-

3 When countries splinter. The economist, 1992. jún. 13.
4 vö: Benjamin r. Barber: Jihad vs. McWorld, The Atlantic, 1992. márc.; Graham e. 

Fuller: The Breaking of nations, The National Interest, 1991/92, 26. sz.; ez utóbbi 
magyarul: nemzetek szétzúzása, s veszélyei amerikára, Európai Szemle, 1992/1.
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kább erősödik az autonómia vagy éppenséggel a függetlenség iránti igény a 
romániai magyarok, a bulgáriai törökök, a litvániai lengyelek és legújabban 
a szlovákok körében”.5

az „őrült etnikai bunyó” víziója nemcsak los angeles miatt nyo-
masztja az amerikaiakat. ez év tavaszán jelent meg arthur M. Schlesinger, 
Jr. The Disuniting of America (körülbelül: hogyan megy szét Amerika) című 
kötete. a szerző elismeri, hogy az amerikai álom, a híres olvasztótégely vég-
eredményben csak az európai emigránsokat tudta – többé-kevésbé – egysé-
ges nemzetté alakítani. „amerika – mondotta David, az orosz-zsidó Israel 
zangwill 1908-ban bemutatott The Melting Pot című darabjának hőse ve-
rának, a szépséges keresztény hajadonnak – Isten olvasztótégelye, amelyben 
minden európai faj eggyéolvad és átalakul… ötven csoport, ötven nyelv, öt-
venféle vér és gyűlölet… ördögbe a viszályaitokkal és vendettáitokkal! né-
metek és franciák, írek és angolok, zsidók és oroszok – az olvasztótégelybe 
veletek!” „nagy mű, nagy mű, Mr. zangwill!”, állt fel Theodore roosevelt a 
washingtoni színház páholyából. kevés hiányzott, hogy a nagy mű, az isteni 
olvasztótégely valóban tökéletes legyen. csakhát sajna a bennszülött-ame-
rikaiak, az afrikai-amerikaiak, az ázsiai-amerikaik és a spanyol-amerikaiak 
túl korán vagy túl későn, túl messziről vagy túlságosan közelről jöttek ah-
hoz, semhogy eggyéolvadhattak volna a többivel.

kaliforniában lehet, hogy hamarosan referendum dönt a nagyra nö-
vekedett „köztársaság” kettéválásáról. „ami nyugtalanító – írja Graham e. 
Fuller, a rand corporation szakértője –, az a hispanic etnikai azonosság-
tudat egyedülálló találkozása a sajátos regionális adottságokkal és a multi-
kulturalizmus egyfajta ideológiájával. ez a fejlődés talán éppen az egyetlen 
dolog felé vezet, amely eltömheti az olvasztótégely szelepét: egy olyan etni-
kai térség és csoportosulás felé, amely annyira koncentrált, hogy már nem 
lesz számára sem szükséges, sem kívánatos a beolvadás a soknemzetiségű, 
egységesen angol nyelvű amerikai élet főáramába.”6

érthető, hogy az angolok és az amerikaiak (de a franciák és a spanyo-
lok is!) egyre nagyobb nyugtalansággal szemlélik a szecessziós „hóbortot”. 
Belső bizonytalanságaik, rossz politikai és értelmiségi beidegződéseik miatt 
kapkodva és mindig megkésve reagálnak a számukra többnyire még a bekö-
vetkezésük után is hihetetlennek tűnő fejleményekre.

a francia politika és a francia értelmiség Jugoszláviával kapcsolatos 
magatartásáról Jacques Julliard, a baloldali le Nouvel observateur szemle-
írója mondott nemrég éles kritikát.

„azt majd a holnap történészei fogják megmondani – írja a tekintélyes 
francia publicista –, miért volt a francia diplomácia ennyire szerencsétlen, 
a francia értelmiség pedig ennyire béna. az előbbinek az volt a hibája, hogy 
egy elévült történelmi-földrajzi örökségből merített, és emiatt kapaszkodott 
5 When countries come apart, time, 1992. jún. 22.
6 Graham e. Fuller: id. cikk, Európai Szemle, 1992/1.
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a jugoszláv egység fikciójába, majd – később – a Szerbiával fenntartandó 
kiváltságos szövetségesi viszonyba. (…) ami pedig az írástudókat illeti, fel-
tevődik a kérdés, hogy – nagy többségükben – vajon miért engedtek a csábí-
tásnak, miért hozták közös nevezőre a támadót és a megtámadottat? vajon 
nem azért, mert Horvátország katolikus ország, és a jó öreg antiklerikaliz-
mus, amely már a libanoni dráma idején felébredt bennünk, nem engedte 
meg nekünk, hogy a katolikusban meglássuk az áldozatot?”7

nagyjából ez az a szellemi-politikai közeg, amelyben a mi nemzettől 
félő liberálisaink legjobbjai otthonosan mozognak. De ami talán érthető 
francia, angol vagy amerikai nézőpontból (bár, mint a francia példából is 
látható, ott sem olyan egyértelműen), az meglehetősen antipolitikus maga-
tartásnak bizonyulhat Magyarhonban és a Dunatájon. Itt ugyanis a nem-
zeti önrendelkezés kérdése egyszerűen megkerülhetetlen (különösen, ha 
valaki liberálisnak tekinti magát). a nemzeti önrendelkezés igénye ugyanis 
pontosan ott merül fel, ahol nincs vitathatatlan legitimitású politikai integ-
ráció, nincs valóban egységes, minden egyénre kiterjedő politikai nemzet. 
a magyar centralista liberalizmus is az egységes politikai nemzet fikció-
jába bukott bele a kiegyezés idején: nem ismerte fel, hogy a szlovákok, az 
erdélyi románok és a délvidéki szerbek egyértelműen nemzetnek, „distinct 
society”-nak tekintik önmagukat. és ilyen helyzetben sohasem az a fél a fe-
lelős az esetleg bekövetkező elszakadásért, amely a saját nemzeti mivoltához 
ragaszkodik, hanem az, amely ezt nem ismeri el.

Ma tehát – ez a közép- és kelet-európai történelem csele –: a szlovák, a 
román és a szerb politikai elit, kormánypárt és ellenzék, a legnagyobb egy-
öntetűségben. románia még be sem kebelezte Moldovát (a dolgok mostani 
állása szerint egyhamar nem is fogja), de máris kézzel-lábbal tiltakozik Mol-
dova esetleges föderalizálása ellen. Szlovákiában a kereszténydemokrata 
carnogursky éppen úgy elutasítja a magyar autonómiának még a gondola-
tát is, mint az új kormánytöbbség korifeusai. várady tibor újvidéki jogász-
professzor pedig azért „kénytelen” a kisebbségi polgárok emberi jogaiért 
küzdeni, mert a vajdasági magyarságot autonóm politikai szubjektumnak 
tekintő vMDk-tervezetet8 „szerb ellenzéki barátaink” úgymond nem tud-
ják elfogadni.

Ha Szlovákiában, romániában és Szerbiában a kisebbség és a többség 
„ugyanazt az erős nemzeti identitást” vallaná, nem volna értelme önren-
delkezésről beszélni, akkor a szlovákiai, az erdélyi és a vajdasági magyarság 
valóban a szlovák, a román és a szerb politikai nemzet része lenne (a politi-
kán kívüli szférákban természetesen megmaradva magyarnak). De hetven 
esztendő alatt egyik többségi nemzet sem tudta a kisebbségi sorba került 
magyarságot politikailag integrálni.

7 Jacques Julliard: Délit de fuite, le Nouvel observateur, 1992. jún. 4–10.
8 vö. Magyar Autonómia. a vMDk állásfoglalása az önkormányzatról. Szakértői 

tervezet. a vMDk közgyűlésének dokumentuma. Magyarkanizsa, 1992. ápr. 25.
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nemzeti liberálisok azok, akiknek a számára a fenti tény – evidencia, 
de nem kevésbé nyilvánvaló az is, hogy a magyarság kisebbségi körülmé-
nyek között élő egyharmadának az életében is érvényesülniük kell a libe-
rális értékeknek. Mégpedig olyanformán, hogy ez a bizonyos egyharmad 
ne elszenvedje, hanem autonóm módon érvényesíthesse a saját életében a 
liberális értékeket. Mivel a környező országok többségi nemzetei túlságosan 
későn váltak politikai nemzetté ahhoz, semhogy a már kialakult és politi-
kailag is artikulálódott identitástudattal bíró magyar közösségeket integ-
rálhatták volna, mivel a legteljesebb mértékben idegen tőlük a nemzetek és 
nemzeti közösségek egy államon belüli pluralizmusa, a nemzeti értékeket 
komolyan vevő magyar liberálisoknak nem marad más választásuk, mint 
kidolgozni egy új, korszerű – pluralista nemzetkoncepción alapuló – nem-
zetpolitikai stratégiát.

ne kerülgessük a forró kását: a nemzetpolitika az összmagyarságot 
célozza meg. a nemzeti liberalizmus pedig nem más, mint az összmagyar-
ságot megcélzó nemzetpolitikai stratégia ideológiai vértezete. olyan poli-
tikai filozófia, amely nemcsak a 19. századi magyar centralizmus Beksics 
Gusztávokat is produkáló hagyományán képes túllépni, de a nemzetállami 
liberalizmus mai nyugati és itthoni propagálóinak anakronisztikus szellemi 
horizontján is.

az „államalkotó nemzet” és a vele szorosan összefüggő „központo-
sító nemzetállam” ideje lejárt – írja A dél-tiroli modell című vezércikkében 
a Frankfurter Allgemeine zeitung. a mindenkori államhatalomnak le kell 
mondania arról, hogy a területén élő népcsoportokat alárendelje az úgy-
nevezett államalkotó nemzetnek, és ezzel azok tagjait nemzeti identitásuk 
feladására késztesse. az első világháború után a durván értelmezett (ka-
tonai) biztonsági érdekek miatt sokfelé semmibevették az önrendelkezési 
jogot. nemcsak a Brenner-hágótól délre, hanem a Bácskában, erdélyben és 
a Felvidéken is. „a Brenner-hágónak – írja a vezető német újság – olaszor-
szág nemzetbiztonsága szempontjából immár nincs jelentősége, de az eu-
rópai egység szempontjából annál inkább. egy nemzet integritása nem a 
»vízválasztók geográfiájá«-tól függ, mint azt a Risorgimento-mozgalom és 
az olasz irredenták hajdan képzelték, hanem a történelmi együvé tartozás 
kialakításának képességétől. róma sohasem tudta megfosztani a dél-tiroli 
lakosságot a történelmi együvé tartozás érzésétől. Ma történelmi tévedés-
nek kell tekintenünk, hogy a dél-tiroliak önrendelkezési jogát feláldozták a 
stratégiai megfontolások oltárán.”9

ahhoz azonban, hogy a dél-tiroli modell egész európa számára irány-
adó lehessen, mindenekelőtt az szükséges, hogy Franciaország, Spanyolor-
szág és nagy-Britannia is túllépjen a centralizált nemzetállam modelljén. 
a dicső múlt a klasszikus európai nemzetállamokban is egyre inkább 

9 reinhard olt: Südtirol als Modell, Frankfurter Allgemeine zeitung, 1992. jún. 20.
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nyomasztó örökséggé válik, mely ideig-óráig még hátráltathatja, de immár 
nem képes meggátolni a regionalizmust a föderalizmussal elegyítő új euró-
pai rend kialakulását.

és ha ez így van európa nyugati felében, még sokkal inkább így van 
közép- és kelet-európában. kende Péter a társadalomtudományi társaság 
vitáján 1990 októberében előterjesztett „tézisei”-ben10 egy olyan megoldást 
javasolt kelet-közép-európa számára, amely – elméletileg – alkalmas lehe-
tett volna arra, hogy a nemzeti kisebbségek zavaró, kellemetlen problémáját 
radikálisan kiiktassa az egymást gerjesztő nacionalizmusok szorításában 
vergődő Duna-medencei államok életéből. ez a – kétségtelenül merész és 
nagyvonalú – stratégia azon bukott meg, hogy az (akkor!) adott államkere-
tek között akarta meghaladni a nemzetállamiságot. kende Jugoszláviában, 
csehszlovákiában és romániában vélte megvalósíthatónak a multikulturá-
lis államot, hogy „az egy és ugyanazon államkereten belül élő népek ismét 
megtanuljanak békésen együtt élni egymással”. így és csakis így érhető el, 
hogy „minden egyes politikai közösség (állam) belső és külső helyzete prob-
lémamentessé” váljon, ami – kende szerint – bármilyen későbbi, magasabb 
szintű együttműködés előfeltétele.

a Magyarország és szomszédai közötti viszonyt elmérgesítő kisebb-
ségi kérdést, amely a liberális ellenzék magyarországi pozícióit is komolyan 
veszélyezteti, kende Péter a „vissza a politikai nemzethez!” jelszó érvénye-
sítésével óhajtotta politikailag semlegesíteni. ez azt jelentette volna, hogy 
a délszláv népek a jugoszláv politikai nemzet, a csehek, a szlovákok és a 
felvidéki magyarok a csehszlovák politikai nemzet, a románok, az erdélyi 
magyarok, a moldovai oroszok és gagauzok pedig a román politikai nemzet 
öntudatos szubjektumaiként érvényesítik etnográfiai és politikai jogaikat. 
előbbieket egy meghatározott – és hangsúlyozottan nem politikai jellegű 
– etnikai-nyelvi-folklorisztikai közösséghez való tartozásukból fakadóan, 
utóbbiakat pedig állampolgári státusuknál fogva.

nem kell különösebben hangsúlyozni, mennyire rácáfoltak az ese-
mények erre az elképzelésre. az egykori Jugoszláviában ma már csak a 
hivatalos Szerbia és Montenegró politikusai tekintik magukat a jugoszláv 
politikai nemzethez tartozónak (és – egészen más okokból – legfennebb 
még néhány ezer vagy néhány száz kétségbeesett értelmiségi). a csehszlo-
vák politikai nemzet – az „egy és ugyanazon” csehszlovák állammal együtt 
– most bomlik éppen széjjel. románia pedig éppen az egységes nemzetál-
lamot erőltető groteszk és önveszélyes politikai lépéseivel bizonyítja, meny-
nyire alkalmatlan arra, hogy különböző politikai és kulturális tradíciójú 
népek „békés együttélésének” politikai kerete legyen. régiónkban, ahol a 
többséget és a kisebbségeket egybekapcsoló „erős nemzeti identitás” (értsd: 

10 kende Péter: vissza a politikai nemzethez! tézisek Kelet-Közép-Európáról, 1990. 
okt. lásd még uő: Szakítani a nemzetállamisággal, 2000, 1991. febr.; Miért nincs 
rend kelet-közép-európában? Magyar hírlap, 1991. december 7.
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ország-identitás) – Magyarországot kivéve – meglehetősen gyenge, vagy 
egyszerűen hiányzik, sajnos a közönséges multikulturalizmus (és annak 
intézményi feltétele, az önálló iskolarendszer és egyetem) is „felbomlás-
hoz” vezet, a szelektív önrendelkezésről, az önkorlátozó politikai autonó-
mia igényéről nem is beszélve. ezért a kende Péter által ajánlott sorrendet, 
úgy tűnik, meg kell fordítani. ahhoz, hogy a különböző népek és nemzeti 
közösségek – itt a Dunatájon – „ismét megtanuljanak békésen együtt élni 
egymással”, előbb meg kell változtatni az államkereteket. vagy a horvát és 
szlovén, vagy a dél-tiroli modell szerint. vagy – van, ahol ez tűnik a legcél-
ravezetőbbnek – a kettő kombinációjával.

kende Péter jó ideje hallgat. nyilván összevetette téziseit a valóság-
gal, és megállapította, hogy a történelem nem mindig felel meg az elmé-
leti koherencia követelményeinek. annál meglepőbb, hogy az SzDSz – 
amelynek egyik tanácsadója – úgy politizál, mintha a környezetünkben 
lévő „nemzetállamok”-kal – mint nemzetállamokkal – minden a legna-
gyobb rendben volna. Pontosabban csak most lesz minden igazán rendben, 
ha majd az igazi nemzeti jogfolytonosságot képviselő ellenzék kifüstöli a 
nacionálkommunistákat.

andrei Pippidi, az egyik legkiválóbb román ellenzéki értelmiségi a 
következőket írja Európa és Románia című cikkében: „a monarchia tekin-
télyének megnövekedése pontosan abból a reményből fakad, hogy a régi ha-
tárok [vagyis észak-Bukovina, a Moldovai köztársaság, Dél-Besszarábia és 
Dél-Dobrudzsa] visszanyerésével szellemi identitásunkat is visszanyerjük, 
melyet az utóbbi fél évszázad annyira beszennyezett.”11

Mármost: azt meg kell engednünk (mi is voltunk valamikor centralis-
ták!), hogy a franciák, a spanyolok, a britek, az amerikaiak (és természetesen 
a románok) legalább a saját nemzetük, pontosabban nemzetállamuk egy-
ségét védik az azt kétségtelenül veszélyeztető „etnikai nacionalizmusok”-
tól, „szubnacionális” elszakadási törekvésektől. azok a magyar liberálisok 
viszont, akik többnyire hozzájuk hasonló módon érvelnek a „pszeudo-
nemzetek” önrendelkezési jogának érvényesítése ellen, végeredményben 
a saját nemzetüktől félnek, azt tekintik pszeudo-nemzetnek. Már ameny-
nyiben a magyar nemzet „fogalma a kárpát-medencében nemcsak a Ma-
gyar köztársaság lakosságára vonatkozik”, vagyis arra a bizonyos „tizenöt-
millió”-ra. ők bizony nem akarnak megfontolni „semmiféle” autonómiát 
„azokon a területeken, ahol tömbben él együtt a magyarság”, nehogy ezzel 
megzavarják a szomszédos nemzetállamok nyugalmát, illetőleg a jelenlegi 
posztkommunista, féldiktatórikus nemzetállamok „másik” – azaz még ha-
tékonyabb – nemzetállammá történő átalakulását.

a helyzet meglehetősen groteszk, de nem nélkülözi a logikát. a nem-
zettől félő magyar liberálisok úgy gondolják, hogy a stabilitás, a béke, a 
11 andrei Pippidi: europa si românia. conflictul unor imagini, lettre Internationale. 

román kiadás, 1992. tavasz.
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nemzet boldogulása érdekében le kell mondani a magyar állampolgárok kö-
rén túlmutató magyar nemzet, a teljes magyarság érdekeinek politikai kép-
viseletéről. ők voltaképpen attól a magyar nemzetfelfogástól félnek, attól 
a koherens, nyíltan megvallott magyar nemzetpolitikától, amely a magyar 
nemzet egységét pluralisztikus egységnek tekinti ugyan, és amely tisztelet-
ben tartja az anyaország és a különböző magyar nemzeti közösségek egy-
mással szembeni autonómiáját,12 de ezt a pluralisztikus egységet a szellem, a 
kultúra területéről át akarja és át is tudja emelni a politikába. a nemzettől 
félő liberálisok ezt semmiképpen sem akarják. annyira nem, hogy a klasz-
szikus belpolitikai kérdéseket transzcendáló nemzetpolitikai megközelítés-
módnak már a puszta jelzését is készek azonnal „a történelmi Magyarország 
helyreállításának” igényeként, vagyis irredentizmusként megbélyegezni.13

vagy – elegánsabban – egyszerűen kiiktatják a „liberális mező”-ből a 
„liberális minimum alapelemeit” nemcsak Magyarországon, hanem vala-
mennyi magyar nemzeti közösség életében mérvadónak tekintő Demokra-
ta Fórumot, mint Magyar Bálint is teszi legutóbbi cikkében.14 az MDF pon-
tosan azért tekinti a „liberális minimum egyik legfontosabb alapelemé”-nek 
az önrendelkezési jog érvényesítését (ami természetesen hiányzik Magyar 
Bálint pedáns felsorolásából), hogy „a többségi elv egyszerű statisztikai ér-
vényesítése ne vezethessen többségi diktatúrához”.

az együttélés július 4-i komáromfüssi nyilatkozata kimondja, hogy 
„a szlovák nemzet mostani törekvése történelmileg megalapozott, politika-
ilag érthető és a nemzeti önrendelkezés elve alapján jogos törekvés”. De a 
felvidéki magyarság számára csak akkor válik elfogadhatóvá, ha „a nem-
zeti kisebbségek önrendelkezésének megvalósítása” sem fog akadályokba 
ütközni.15

ennél talán még fontosabb fejlemény, hogy a sokáig bizonytalankodó 
rMDSz július 5-i hargitafürdői kibővített elnökségi ülésén elfogadott nyi-
latkozat példaértékűnek tekinti a vMDk – szintén az önrendelkezési jog 
alapján álló – autonómia-csomagját. ez – Szőcs Géza, az rMDSz politikai 
alelnöke szerint – „első lépés egy olyan úton, mely a kisebbségi helyzetben 
élő magyarság összefogását szolgálja”.16

Ilyen körülmények között kissé nehéz lesz majd meggyőzni a ma-
gyar választókat arról, hogy az önrendelkezés „a 19. századi nemzettu-
dat” része – mint Magyar Bálint egy tavaly júniusi washingtoni kerekasz-
tal-beszélgetésen fogalmazott –, és veszélyes zavarokat okoz, ha a „kisebb 

12 vö. Bíró Gáspár: liberalizmus, egyéni szabadság, nemzeti pluralizmus, in: MDF 
liberális Fórum, Miskolc. 1991, X., 12–18, 26–28. 

13 vö. kenedi János: a médiumháború füstje és lángja, Magyar hírlap, 1992. jún. 12. 
14 Magyar Bálint: a liberális paradoxon és az SzDSz, Magyar hírlap, 1992. júl. 7. 
15 az ország helyzetéről. az együttélés országos tanácsának politikai nyilatkozata, 

Új Szó, 1992. júl. 7.
16 BBc Panoráma, 1992. júl. 6. 
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nemzetiségek” (vagyis: az erdélyi, vajdasági és szlovákiai magyarok is!) 
élni kívánnának vele.17

a Fidesz láthatóan felismerte ezt. a fideszesek egyre kevésbé félnek a 
nemzettől, és főleg: egyre kevésbé félnek a saját nemzetüktől. Jól példázza 
ezt németh zsolt és lőrincz csaba legújabb cikke,18 amely világosan ki-
mondja: az önrendelkezési igény tagadása „a szabadságeszme, a liberaliz-
mus semmibevételét jelenti”.

a Fidesz politikusai és szakértői között bőven vannak olyanok, akik 
– egy későbbi szakaszban – még fontos szerepet játszhatnak az ország és 
az összmagyarság sorsa szempontjából olyannyira fontos nemzetpolitikai 
konszenzus kialakításában.

a most éppen a saját megválasztott elnökük megbuktatására készülő 
SzDSz-es „dzsesszbanda”19 tagjainak viszont eszük ágában sincs doktrína-
várukat éppen a „nemzeti kérdések vonalán” „megroggyantani”. így szánt-
szándékkal rekesztik ki önmagukat a nemzetpolitikai konszenzusból.

nagyjából ezzel egyidejűleg bekövetkező – elsőrangú – társadalom- 
és szellemtudományi vitaklubbá alakulásuk nagy előnyére válik majd a 
magyar társadalmi és politikai életnek, hiszen nélkülük Budapest sokkal 
szürkébb – balkánibb és kelet-európaibb – lenne, másrészt a nemzet ügyét 
alapkérdésnek tekintő liberálisok sem biztos, hogy olyan könnyen belátnák: 
milyen konzekvenciákkal jár a kényelmes és megszokott ideológiai és poli-
tikai sztereotípiák túlzott dédelgetése.

(1992. július)

17 vö. kisebbségi jogok és csapdák, Népszabadság, 1991. jún. 15.
18 németh zsolt–lőrincz csaba: nemzet, kisebbség, önrendelkezés, Népszabadság, 

1992. jún. 18. 
19 vö. konrád György: a dzsesszbanda szelleme, Beszélő, júl. 4.
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Európai napló.  
1992. Július–1992. noVEmBEr

liberalizmus és nacionalizmus
1992. július 22.

a jugoszláv válság a nemzeti gondolat és a nemzetfölöttiség együttes válsá-
ga. a kommunizmus után – elvileg – következhetett volna akár a „tiszta” 
liberalizmus is mint hatalmi-politikai alternatíva, de – mint a közép- és ke-
let-európai térség eddigi történései bizonyítják – egyáltalán nem ez követ-
kezett. Hanem a „sötét” és „álnok” – a „kőkorszakbeli” nacionalizmus.

Megértem konrád György minden haragját és kétségbeesését a tör-
ténelmi „jégszekrény”-ből kipotyogó „szörnyűségek” miatt, hiszen ő 5-6 
évvel ezelőtt, amikor már minden gondolkodó ember számára nyilvánvaló 
volt, hogy meg fog bukni a kommunizmus, úgy látta: „a demokrácia kísér-
tete járja be az egész földkerekséget”.

konrád a „posztkommunista demokráciá”-t 1987-ben olyan „de-
mokratikus”, vagyis liberális „szocializmus”-ként „kívánta elképzelni”, 
amelyben természetes módon helyet kaphatnak azok is, akik a demokráciát 
„egyszerűen, a nyugati társadalmaktól miben sem különböző liberális kapi-
talizmusnak képzelik el”.1

e helyett mi történt? ahol a kommunizmus – szerencsés módon – 
nem telítődött a nacionalizmussal (Magyarországon és csehországban), 
ott az első, ténylegesen szabad – azaz nem a diktatúra és „a demokrácia”, 
hanem a demokrácia játékszabályait elfogadó pártok és irányzatok közöt-
ti erőviszonyokat eldöntő – választásokon a nyugati orientációjú2 liberális 
„nacionalista” pártok győztek.

vagyis Magyarországon a „15 millió magyar” ügyét alapkérdésnek 
tekintő és a nyugati konzervatív és kereszténydemokrata pártok egyértelmű 
támogatását élvező MDF (1990 áprilisában), csehországban pedig a nyugati 
konzervatív támogatottságot a cseh nemzeti érdekek képviseletével elegyítő 
klaus-féle „nemzeti liberalizmus” (1992 júniusában).

romániában, Szerbiában és Szlovákiában viszont – ahol a kommunis-
ta rendszer 1968 óta egyre szorosabban összefonódott az antidemokratikus 
és nyugat-ellenes nacionalizmussal – a nyugati orientációjú konzervatív-
nemzeti irány a politika perifériájára szorult (Szlovákiában carnogursky 

1 vö. konrád György: Jegyzetek a posztkommunista demokráciáról. különlenyomat 
az égtájak között című független folyóirat 1987. évi 15. számából, 9–25. Megjelent 
konrád György rakparti estjének alkalmából, 1989. február 16-án, Budapesten. 

2 vagyis a nyugat-európai parlamentáris demokráciát irányadónak tekintő, és eny-
nyiben általános értelemben liberális pártok. (M. G. – 2014.) 
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kereszténydemokratái, romániában a Demokratikus konvenció, Szerbi-
ában pedig vuk Drašković Megújhodási Mozgalma és a DePoS). Hogy 
pontosan mivel is szemben, azt nem olyan könnyű meghatározni. az egy-
szerűség kedvéért mondjuk azt, hogy a konrád-féle „poszt-kommunista 
demokrácia” hatalomra került „pártjai”-val (a szlovák vPn-nel, a román 
nemzeti Megmentési Fronttal és a szerb Szocialista Párttal, egyszóval a „de-
mokratikus szocializmus” erőivel) szemben.

nagyon hamar kiderült persze, hogy e mozgalmakon belül kik gya-
korolják a tényleges hatalmat. nem a pragmatizmusukkal sokszor a libe-
ralizmus látszatát keltő, a nyugati segítséggel végrehajtandó privatizálást 
és piacosítást kétségtelenül komolyan gondoló politikusok (Markovic, 
Petre roman és az egykori vPn „jobboldali», Fedor Gal-féle szárnya), ha-
nem azok, akik mögött a hadsereg, a titkosszolgálatok és az összeomlást 
túlélő nomenklatúra áll. akik mérsékelt „középbal” orintációt követnek, 
mérsékelten piac- és nyugat-ellenesek, de – számukra nélkülözhetetlen – 
szövetségre léptek a szélsőséges, fasisztoid és agresszíven nyugat-ellenes 
nacionalistákkal.

Milošević és Šešelj vajda, Meciar és a Matica és a Szlovák nemzeti 
Párt, Iliescu és Funar, a kolozsvári vatrás polgármester ugyanannak a hatal-
mi és szemantikai szövevénynek az elágazásai.

ez az összefonódás leginkább a kormánypárti és szélsőséges saj-
tó, valamint a hatalom szócsöveként működő elektronikus médiák által 
követett pszeudo-nacionalista, diverziós hangnem általános eluralko-
dásában érhető leginkább tetten. az összhatást csak fokozza, hogy ez a 
kellemetlen és anakronisztikus beszédmód gyakran a Šešeljt és a nagy-
románia Pártot felháborodottan lekommunistázó hagyományos (nyu-
gat-barát) nacionalistákra is jellemző.

amikor Bősről vagy a felvidéki magyarok autómiatörekvéseiről van 
szó, a szlovák kereszténydemokraták felháborodása – stiláris értelemben 
– semmiben sem különbözik a szlovák nemzetállam híveinek tirádáitól. 
corneliu coposu, a kereszténydemokrata nemzeti Parasztpárt és az el-
lenzéki pártokat tömörítő Demokratikus konvenció elnöke, Maniu egy-
kori munkatársa románia vitathatatlan történelmi jogairól beszél az egész 
Besszarábiát (vagyis az Ukrajnához tartozó és a két világháború közötti 
időszakban sem román többségű észak-Bukovinát és Dél-Besszarábiát) il-
letően, és természetesen aláírta és támogatja az 1992 júliusában elfogadott 
második temesvári Felhívást. a román ellenzéki katekizmus közli az „irre-
denta-szeparatista vágyakat kergetőkkel”, hogy „románia sem nem föderá-
ció, sem nem konföderáció, hanem egységes és oszthatatlan állam”.3

egyszóval: revíziót lehet követelni a demográfiai tények által sajnála-
tos módon alá nem támasztott történelmi jogon, de a teljes, vagyis államjogi 

3 apel din timișoara, 22, 1992. júl., 10–16. 
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értelemben vett elszakadás kérdését fel sem vető, demográfiai, történelmi és 
kulturális alapon egyaránt jogosan követelhető politikai autonómiát már 
nem, mert az irredentizmus és szeparatizmus.

„az »új Szerbia« képviselőjeként fellépő DePoS – írja a szerbek 
ügyét nagy megértéssel kezelő párizsi le Monde – furcsa keverékmozga-
lom, melyet túlságosan átitat a hagyománykultusz, a múltra való örökös 
hivatkozás, a hazafias folklór, és a túlzó nacionalizmus. végeredményben 
Milošević is ezekre a tényezőkre alapozza hatalmát.” Bogdan Bogdanovic, 
a „nem nacionalista értelmiségieket” tömörítő (szerb) Polgári Szövet-
ség tagja szerint a szerb ellenzéket „megfertőzte a nacionalizmus”, „a 
DePoS-t és az uralkodó rendszert ugyanazok a mítoszok működtetik”. 
a Szerbiában eluralkodó „epikus, poétikus és mitikus mentalitás” képte-
len megkülönböztetni az álmot a valóságtól.4

Slobodan Selenić A szó: tolerancia című írása5 meggyőző bizonyítéka 
annak, hogy Szerbiában igenis van olyan – liberális – beszédmód, amely kí-
vül helyezkedik az említett mitikus-nacionalista szemantikai szövevényen. 
amely azonban egyidejűleg kívül helyezkedik magán a nemzeten, a nemze-
ti gondolaton is, amennyiben a nemzeti önrendelkezés logikáját romboló-
nak és veszedelmesnek tartja, és mint ilyet elutasítja.

amikor Selenić – andrej Mitrović belgrádi professzor véleményével 
egybehangzóan – azt állítja, hogy az önrendelkezés libanonizációhoz vezet, 
amikor történelmi hibának minősíti „a muzulmánok nemzetként való teljes 
elismerését”, voltaképpen a szerbek – a volt Jugoszlávia területén élő vala-
mennyi szerb – „nemzetként való teljes elismerését” is tagadja.

Dobrica Ćosić ezzel szemben pontosan a szerb nemzeti érdekek kép-
viseletét tekinti döntő kérdésnek. az általa képviselt nagyszerb álláspont 
mindenesetre élesebb és egyértelműbb szakítást jelent a kommunista Jugo-
szláviával szemben, mint a belgrádi „nem nacionalista” értelmiségiek poszt-
kommunista-liberális jugoszlavizmusa.

a kommunizmus ráerőszakolta a nemzetekre az antinacionalizmust 
és a nemzetfölöttiséget. nagy tévedés volt azt hinni, hogy az erőszakkal 
megvalósított nemzetfölöttiség a kommunizmus bukása után „átmenthető” 
egyfajta liberális nemzetfölöttiségbe. ezért győzött az első magyarországi 
szabad választásokon a nemzeti programmal fellépő MDF, és nem a kom-
munizmus liberális Aufhebungját megvalósítani akaró SzDSz. ezért nem 
tudta Havel csehszlovákiát egyben tartani. és ezért lett, lehetett a Szerbiá-
ból és Montenegróból álló új Jugoszlávia elnöke Dobrica Ćosić, nem pedig 
Slobodan Selenić.

4 vö. Florence Hartmann: la Serbie, forteresse assiégée. Isolé et affaibli, le régime 
de Belgrade tient bon face à une opposition divisée et encore prisonnière des 
mythes nationalistes, le Monde, 1992. júl. 9. 

5 limes, 1992/7–8.
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az már Ćosić személyes tragédiája, (és a kommunizmus után újra-
kezdődő szerb történelem „zsákutcás” struktúrájának bizonyítéka), hogy a 
szerbek egy „nemzetként való teljes elismerésé”-nek ügyét olyan politiku-
sokra lehetett bízni, mint Milošević. a szerb államiság és a Szerbián kívül 
maradó szerb nemzeti közösségek ügye között feszülő ellentmondás kezelé-
sére és feloldására a szerb politikának és a szerb értelmiségnek a jelek szerint 
nincs megfelelő stratégiája. vagy „vérbő” nagy-Szerbia, vagy vérszegény 
liberalizmus. a liberális eszmét a nemzeti eszmével láthatóan képtelenek 
összeegyeztetni.

Mi vajon képesek leszünk-e?

(limes, 1992/7–8.)

A Kárpátok átlépése
1992. augusztus 11.

olvasom Illyés Gyula árpád-versét a friss, még nyomdaszagú világszövet-
ségben. „a tiszte volt, hogy gondoljon előre” – írja a honfoglalóról Illyés. 
„tovább” kell, „túl” kell jutnunk, „bármi várjon”! ritka eset, hogy egy nép 
életében a transzcenzus ennyire konkrét, időben és térben pontosan körül-
határolható formát öltsön. a „magyarok színeváltozása” akkor történt meg. 
ez a lépés – a Kárpátok átlépése – mindent eldöntött.

a puszta átlépés, az átkerülés persze nem lett volna elég. ez – erdély-
ben – a románoknak is sikerült. emil cioran, a Szeben környéki ortodox 
pópa zseniális fia mégis 1936-ban követelte (volt kénytelen követelni!) – a 
román létet „szívig lehántva”, a történelemalattiság hosszú évszázadaiban 
edződött adamizmust és elesettséget „eldobva” – a „színeváltozást”, az új, 
az előtörténeten túli kezdetet. „amikor lelki szemeimmel látom erdélyt 
– írta leghíresebb ifjúkori művében az 1940 óta Párizsban élő író –, ki-
tapintható alakot ölt a néma fájdalom, a bezártságából és elfojtottságából 
kitörni képtelen tragédia, a történelem nélküli idő. ezer év monoton tör-
ténelemalattiság, ezer év mint egy pillanat, egyetlen pillanat szörnyűséges 
ismétlődése?! az üldözöttség változatlanságát látva elfog a hideg iszonyat. 
kétségbeejtő az a dráma, amely csak egyetlen motívumra épül.”6

Most értettem csak meg igazán ciorant, hogy – tánczos vilmosnak, 
a csángóföldi népi imádságok és egyházi énekek kutatójának köszönhetően 
– pár hete a tázló, a tatros és a Szeret völgyében jártam. Bogdánfalváról 
nézve Szomojó (csíksomlyó) már Magyarország. Itt értettem meg, hogy a 

6 emil cioran: románia színeváltozása. részletek. Molnár Gusztáv fordítása, hitel, 
1993. június, 52. 
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kárpátokon inneni lét, hogy a kárpátok innenső oldalán7, mintegy az ily-
lyési vízió nagy transzcenzusa előtti állapotban élni mit jelent. azt, amit az 
erdélyi románoknak is, annyi évszázadon át: a történelmen kívüli, a politika 
alatti létet. a lényeg nem az, hogy a háromszázezernyi moldvai katoliku-
soknak ma már csak mintegy harmad része beszél magyarul (és e harmad-
nak is egyre inkább csak az idősekből álló harmada), nem az, hogy a leg-
szentebb, a vitathatatlan tekintélyű hely (azon a vidéken), vagyis a templom 
a lelki gyarmatosítás leplezetlen eszköze (a gorzafalvi templomban például, 
rögtön a szentélytől jobbra, ott éktelenkedik a falon – vérvörösen – egy tér-
kép-relief), hogy ma már a magyar ének nemcsak a templomból, hanem a 
lakodalmas- és a siratóházból is kiszorult, mert ha fel is hangzik még itt-ott 
hébe-hóba, mindig akad valaki – épp olyan katolikus csángó, mint a többi 
–, aki sértődötten, méltatlankodva kivonul. Mindez, még a legszörnyűbb, 
mert a lelkeket magához hasonító, interiorizálódott terror is, csak követ-
kezmény. a saját történelem, a saját politikai lét hiányának következménye.

ez az, amit Illyés, nagyon jó intuícióval, szabadságnak nevez. „akár-
hogyan is – szabadok leszünk.” az úr–szolga-viszonyt, a mindenkori 
egyenlőtlenséget transzcendáló szabadság lényege: a saját történelem ala-
kításának akarata és képessége. az erdélyi magyarokban mindig is megvolt 
és ma is megvan ennek a mélyebb értelmű szabadságnak az akarata és ké-
pessége. amely ma, hogy – végre! – jogához jut a felszín, a politikai, jogi és 
kulturális egyenlőtlenségeket feloldó liberalizmus, vagyis a polgári egyen-
lőség, nem szűnik meg a mélyben tevékenykedni. ami azt jelenti, hogy az 
erdélyi magyarság mint politikai corpus egyszerűen nem integrálható a ro-
mán történelembe. Hetvennégy – pontosabban hetven8 – esztendő akkor 
sem volna elegendő ehhez, ha románia a francia egyneműsítő-centralizáló 
abszolutizmus, majd liberalizmus több évszázados hagyományával rendel-
kezne. így azonban, hogy románia tulajdonképpen a saját belső történelmi 
integrációját sem képes végrehajtani, hogy folytonosan eltérő történelmi és 
történelemalatti tradíciók mozaikjaira hullik, ez végképp lehetetlen.

*

Most, hogy a csődöt mondott nemzeti kommunizmus évtizedei alatt erőlte-
tett mitikus történelemépítésről kiderült, hogy csak arra jó, amire eredetileg 
kitalálták, vagyis antidemokratikus hatalmi törekvések és politikai ambí-

7 Utalás első kötetem, az 1976-ban megjelent Az elmélet küszöbén fülszövegének egy 
mondatára: „1948-ban születtem Szalárdon, az érmelléki dombok innenső, várad 
felőli oldalán.” ez persze egy egészen másfajta „innenség” volt, mint a csángóké. 
egyébként most éppen itt – az „innenső” oldalon, egészen pontosan a szentimrei 
hegyen – írom ezeket a jegyzeteket is, az akkori „innenség”-től igencsak különbö-
ző helyzetben. (M. G. – 2014.) 

8 az 1940 és 1944 közötti éveket ugyanis ki kell vonni belőle. (M. G. – 2014.) 
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ciók legitimálására, egyre többen folyamodnak romániában a monarchia, 
a „nyugat-barát, a demokratikus román nemzetállam”-ban megvalósuló 
„igazi történelmi folytonosság” mítoszához. ami természetesen az ellenzék 
„demokratikus” hatalmi-politikai törekvéseit van hivatva legitimálni, de 
ezen túlmenően maga az „igazi”, a „lényegi” történelmi valóság.

a baj itt a statikus szemléletmóddal van. az erdélyi magyarság 
saját történelmi „lényegé”-vel kapcsolatban nem véletlenül használtam 
az akarat és képesség kifejezéseket. abból a kétségtelen tényből, hogy 
– mint andrei Pippidi bukaresti történész, a jobb- és baloldali román 
totalitarizmus történelem-mitológiájának egyik legkövetkezetesebb kri-
tikusa írja – „a függetlenség kihirdetése és a második világháború kö-
zötti korszakban, egyetlen generációnyi idő alatt románia a provinciális 
létformából kinőve európai szerephez jutott”, ebből még egyáltalán nem 
következik, hogy az antonescu-féle diktatúra és a kommunizmus évtize-
dei után románia minden további nélkül visszatérhet a monarchiához és 
visszanyerheti az elveszített európai szerepet.

ennek az európai szerepnek nem volt igazi történelmi szubsztan-
ciája, az csak egy kiválóan képzett és mindenre elszánt, a geopolitikai 
adottságokat jól kihasználó elit szerepvállalása volt, amely már a har-
mincas években elveszítette a harcot előbb a változékony geopolitikával, 
majd – intellektuális értelemben – a vasgárdával, cioranék és eliadéék 
új nemzedékével szemben. a kommunizmus évtizedei alatt pedig jórészt 
fizikailag is megsemmisült vagy kivándorolt. erejéből csak utóvédhar-
cokra tellett, de arra már nem, hogy az eltömegesedő román társadalom 
új pszeudo-elitjével szemben felvegye a harcot. ezért nehezen tudom 
elhinni, hogy a monarchia romániában restaurálható volna, azt pedig 
végképp nem, hogy ezzel a románok „igazi” szellemi és politikai identitá-
sukat is visszanyerhetik, aminek következtében – Pippidi szerint – „radi-
kális változás állna be románia belső viszonylataiban”.9

Hogy a monarchia és személyesen a svájci versoix-ból most megint 
haza készülő Mihály mennyire tudná biztosítani azt, hogy az ország „ne 
csak a románok, hanem a nemzeti kisebbségek számára is megfelelő, 
tisztességes életkeretet biztosítson”, amit Pippidi, a román ellenzéki pár-
tokkal és az rMDSz hangadó politikusaival együtt, őszintén remél, az 
kiderül „őfelsége” legújabb – magyar szempontból különösen figyelemre 
méltó – nyilatkozatából.

Mircea ciobanu, a Beszélgetések I. Mihállyal című, 1991-ben meg-
jelent kötet szerzője, arra kérte a királyt, fejtse ki véleményét a nemzeti 
(értsd: magyar) kérdésről.

„a kisebbségek kérdését – hangzik az „egyetlen, végső, vitathatat-
lan válasz”, ami ciobanu szerint „szentírásnak tekinthető” – az 1923-as 
9 vö. europa și românia. conflictul unor imagini, lettre Internationale, román ki-

adás, 1992. tavasz. 
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alkotmány szerint kell értelmezni. a mi alkotmányunkban minden a helyén 
van, és azok, akik megalkották, ügyeltek arra, hogy minden szavának világos 
valóságfedezete legyen. ott semmi sincs az értelmezésekre bízva. alkotmá-
nyunk kimondja, hogy románia területe egységes, oszthatatlan, egy egész. 
a románok, amióta csak megvannak, soha nem akartak szétválni. ez a rög-
eszme a délszláv népek sajátja. nekik biztosan megvan rá az okuk, amiért 
nem bírnak együtt maradni. a területi felosztásokat, az autonóm körzeteket 
nem nekünk találták ki. Ha egyes romániai magyaroknak ilyesmire fáj a fo-
guk, nagyon helyes, csak követelőzzenek. nem vagyunk kötelesek az effajta 
igényekre odafigyelni. Miért izgatnánk magunkat emiatt? a korzikaiak is 
autonómiát akarnak, de minthogy a francia alkotmány nem enged ilyesmit, 
senki sem tölti az idejét azzal, hogy bizonygassa, követelésüknek nincs törvé-
nyes alapja. nem megvetésből, egyszerűen csak azért, mert vannak helyze-
tek, amikor nincs semmi értelme ilyen érvekhez folyamodni. ami az erdélyi 
magyarokhoz való viszonyunkat illeti, itt nem történelmi érvekre, hanem 
törvénytisztelő emberekre van szükségünk. ez a feszültség légbőlkapott, 
nincs ténybeli alapja. a törvények betartása az egyetlen módja a valósággal 
való megbékélésnek. Még abban sem vagyok biztos, hogy a Sztálin alatti ma-
gyar autonóm tartomány megfelelt-e a kommunista alkotmány előírásának. 
az a benyomásom, hogy az autonómia megadásával még ehhez az alkot-
mányhoz képest is súlyos törvénysértést követtek el. Meggyőződésem, hogy 
az 1923-as alkotmány újbóli életbe léptetésével minden, a kisebbségi kérdés-
sel kapcsolatos probléma megoldódik. a románoknak és a magyar nemzeti-
ségű román állampolgároknak ugyanazok a jogaik és a kötelességeik. a mi 
alkotmányunk nem ismerhet el privilégiumokat.

azok a követelőzések, amelyek románia kellős közepén autonóm 
tartományt akarnak létrehozni, szerintem ép ésszel egyszerűen felfog-
hatatlanok. Magyar autonóm tartományt az oroszok csináltak romániá-
ban. ennek a visszaállítását követelni ma, amikor látjuk, milyen célt szol-
gáltak ezek az autonómiák a Szovjetunióhoz tartozó államokban, olyan 
provokáció, amire még csak válaszolni sem érdemes. egy erdélyi magyar 
enklávé újbóli visszaállítása épp olyan abszurd és embertelen volna, mint 
ha a románia területén élő valamennyi magyart arra kényszerítenénk, 
hogy az említett enklávéban éljen.

az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. De mi következne abból, 
ha erdély területén magyar autonóm tartományt hoznánk létre? az, hogy 
a románoknak el kellene onnan menniük, ha pedig mások, más nemzetisé-
gű egyének szeretnének ott letelepedni, olyan formaságoknak kellene eleget 
tenniük, amilyeneket idegen országban való letelepedés esetén szoktak meg-
követelni. Ha leállsz vitatkozni ilyesmiről, abból csak ostobaságok és képte-
lenségek származhatnak.”10

10 transilvania înainte și după 1918 (erdély 1918 előtt és után), Expres Magazin, 
1992. aug. 5–12. 
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Mondja mindezt a több mint negyven éve Svájcban élő Hohenzollern 
Mihály. akinek végül is igaza van, amikor azt állítja, hogy „a magyarok 
nem tudják elfelejteni, hogy azoknak az utódai, akik évszázadokon keresz-
tül uralkodtak erdélyben”. valóban, az erdélyi magyarok nem tudják elfe-
lejteni, hogy azoknak az utódai, akik történelmet csináltak erdélyben. akik 
nem álltak a helyzet magaslatán, ami a velük együtt élő románokhoz való 
viszonyukat illetik, de ez a történelmi hibájuk nem valamiféle alkati intole-
ranciával vagy idegengyűlölettel, hanem nagyrészt az eltérő intézményi és 
civilizációs modellek egy politikai egységen belüli egymásmellettiségével, a 
nyugati- és kelet-európai egyházi és világi intézményrendszerek középkori és 
kora újkori összeegyeztethetetlenségével magyarázható.

a különböző intézményi és magatartásminták, a különböző mentali-
tások kölcsönös inpermeabilitása máig is tart. ez olyan botrányos tény, olyan 
történetfilozófiai és persze politikai dilemma, amelynek a feloldására máig 
sincs megnyugtató recept. a 18. század második felében és a ’48-as forrada-
lom és szabadságharc leverése utáni másfél évtizedben, az osztrák fennható-
ság alatti erdélyben történtek ugyan figyelemre méltó kísérletek, hogy a ro-
mánokat mint politikai közösséget, mint nemzetet egyenrangú partnerként 
beemeljék a közép-európai rendi struktúrákban gyökerező sajátos erdélyi 
politikai intézményrendszerbe. ez a kísérlet sajnos mindenekelőtt a magyar 
19. századot meghatározó centralizáló nemzetállami törekvések miatt bu-
kott meg. erdély intézményi autonómiájának a kiegyezés után bekövetke-
ző radikális felszámolása (nem sokkal az után, hogy a szebeni diétán ez az 
intézményi struktúra a kiteljesülés küszöbére érkezett) oda vezetett, hogy a 
közép-európai magatartásmintákat és értékeket magáénak valló erdélyi ro-
mán szellemi és politikai elit – nem kis lelki tusa után – a centralizáló magyar 
nemzetállammal szemben a századforduló táján valóban európai szerephez 
jutó román nemzetállamot (azt nem merném telljes határozottsággal állíta-
ni, hogy a „saját nemzetállamát”) választotta.

a 20. század végére érve erdélyről csak egy valamit állíthatunk teljes 
bizonyossággal. Hogy ez a különös tartomány nem integrálható semmifé-
le nemzetállami struktúrába. vagy ha igen (mert a román nemzetállam a 
jelek szerint nem mondott le arról, hogy „végső” és „vitathatatlan” módon 
integrálja), csakis maradék közép-európaisága megsemmisítésének árán. az 
erdélyt a közép-európai történelemmel még összekapcsoló – egyre vékonyo-
dó – szálak valóban „végső” elmetszésével.

ennyit jelent a mi egykori „uralkodásunk”. ez az, amit mi soha, sem-
milyen körülmények között „sem tudunk elfelejteni”.

(világszövetség, 1992. szept. 1.)
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Contre-Konrád, 
avagy az elfogultság nélküli nem-cselekvés kritikája
1992. augusztus 15.

konrád György a bécsi Der Standardban türelemre int és kivárásra biztat.11 
európának nem volna szabad „harmadik vagy negyedik félként” beleavat-
koznia a jugoszláviai „etnikai konfliktus”-ba.

„amikor – írja konrád – egy föderatív részköztársaság, anélkül, hogy 
erről szerződéses formában megállapodott volna a többiekkel, bármilyen 
formális elszakadási procedúra nélkül kiválik a föderációból, és független-
ségét egyoldalúan kinyilvánítva kikiáltja a többségi nemzet államát, amikor 
mindenütt az ott érvényes etnikai arányok a mérvadóak, akkor egy ilyen 
politikai képződményben ki fog alakulni a másodrendű állampolgárok ka-
tegóriája, akiknek ajánlatos lesz letagadni nemzeti identitásukat és lojalitá-
sukról biztosítani a frissen hatalomra került többségi nemzetet. (…)

Minél fiatalabb egy nacionalizmus, annál türelmetlenebbül követeli a 
legyőzött kisebbség asszimilációját és önmegtagadását. (…) Milliók válnak 
földönfutóvá, és ezért a politikusok a hibásak. az önrendelkezési jog ab-
szolutizálása a vegyes lakosságú területeken, és – a föderális elv helyett – a 
szeparatizmus támogatása rendkívül veszélyes játék.” Mindezért nem Pero 
vagy Duro a felelős, hanem a politikusok. akik univerzalista retorikájukkal 
tulajdonképpen a partikularizmust támogatták, és most fogalmuk sincs, 
hogyan lehet a szétdarabolódási folyamatot megállítani.

a mostani helyzetben az a helyes – tanácsolja konrád György a világ 
politikusainak –, „ha nem cselekszünk, ha nem foglalunk állást az egyik 
vagy a másik fél oldalán ebben a konfliktusban”. ez a harmadik fél feladata, 
nem az állásfoglalás. a kelet-európai, ún. posztföderatív nacionalizmusok 
között nem lehet különbséget tenni, hiszen azok ahelyett, hogy a meglévő 
föderációkban alakítanák ki az együttlét érvényes formáit, türelmetlenül 
szétverik a meglévő viszonyokat és megsértik azok szabályait.

nem az volna-e az okosabb – teszi fel a kérdést a nemzetközi Pen-klub 
elnöke –, ha minden egyes lakos jogait ott, azon a helyen garantálnák, ahol 
élnek ezek az emberek, „függetlenül attól, milyen valláshoz és nemzethez 
tartoznak”? „nem tudtok Jugoszláviában vagy csehszlovákiában élni? ak-
kor éljetek közép-európában, amelyet most kell felépítenünk.” a „közép-
európai kiegyezés”-t – fejeződik be konrád György gondolatmenete – az 
összeurópai integráció megkerülhetelen „köztes fokozat”-ává kell tenni.

konrád nem mondja ki egyértelműen, de nyilván olyan „konföde-
ratív megoldásokra” gondol, amelyek biztosítanák a nyugathoz tartozó 

11 Die Weisheit des Wartens und der Geduld, 1992. aug. 14–15–16. konrád eredeti, 
1992. június 6-i keltezésű magyar nyelvű szövege a Kritika 1992. novemberi szá-
mában jelent meg, Szédület és megkapaszkodás címmel. én az augusztus közepén 
a Der Standardban megjelent német nyelvű szövegre reagáltam. 
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közép-európa nyitottságát, politikai és kulturális folytonosságát a Balkán 
és kelet-európa felé. ezzel nem lehet nem egyet érteni. a kérdés csak az, 
hogyan biztosítható a leghatékonyabban ez a nyitottság és folytonosság.

konrád György nagyon érzékletesen írja le, hogyan válnak a ki-
sebbségek a vegyes lakosságú területeken az önrendelkezési jog mechani-
kus érvényesítése folytán elkerülhetetlenül másodrendű állampolgárokká. 
De – kérdezem – a Felvidék, erdély és a Délvidék 1918–19-ben nem volt 
vegyes lakosságú terület? Michael reisman, a yale law School konrád 
Györgyhöz hasonló módon érvelő tanára szerint Woodrow Wilson most 
foroghat a sírjában, mert az önrendelkezési jog meglovagolása az egykori 
Jugoszlávia területén „a wilsoni elvek szánalmas paródiájához, az emberi 
jogok megcsúfolásához vezetett”.12 Helyes. De ha igaz az – reismant idézve 
szabadon –, hogy akinek mázlija van, az önrendelkezik, akinek meg nincs, 
azzal önrendelkeznek, ha igaz, hogy, mint minden eszme szépséges száza-
dunkban, az önrendelkezés eszméje is a visszájára fordult, ha mindez így 
van, akkor egy magyar író (és nem is akármilyen) miért csak a jugoszláv 
tragédiát látja, miért csak Jugoszlávia kapcsán veszi észre, hogy „a horizon-
ton kuncog a téboly”?

a balkáni poklot bizonyos otthoni jelenségek miatt aggodalommal 
vegyes ingerültséggel figyelő amerikai jogászon nem csodálkozom. Sem 
karagyorgyevics Sándoron. aki szerint „a Jugoszláv tragédia oka a nem-
zetközi közösség elsietett és szerencsétlen döntése, amellyel önálló államok-
ként ismerte el a délszláv föderáció köztársaságait”.13 azon már annál in-
kább, hogy most megjelent cikkében konrád György lényegében ugyanezt 
mondja. (Pár hónappal ezelőtt Grázban megtartott előadásában pedig szó 
szerint ugyanezt,14 a Der Standard május 21-i számában megjelent tudó-
sítás szerint.) a lényeg itt nem a „szerbbarátság” (ez tulajdonképpen akár 
rokonszenvesnek is tekinthető attitűd a mai európában), hanem a mélyén 
meghúzódó koncepcionális tévedés, amely konrád egyéb állásfoglalásaiban 
is tetten érhető. ahogy a kommunizmus erőszakkal fenntartott nemzetfö-
löttiségéből nem lehet – nem lehetett – közvetlenül átmenni a liberalizmus 
konszenzuson alapuló nemzetfölöttiségébe,15 a birodalmi vagy a nemzeti 
hegemóniát föderációval álcázó struktúrák sem tarthatók fenn a nemzeti 
szuverenitás fontos attribútumairól önként lemondó államok konföderáció-
jának kiindulópontjaként. a történelem nem racionális sémák szerint halad 
előre, hanem irracionális szakadékokon át. (és az a legkülönösebb az egész-
ben, hogy ez az „előre” nem egy előre megszabott, kitüntetett irány. csupán 
a meglévő túllépése. és a túllépésben mindig van valami szakadékszerű, az 
az autonóm logika, amely „nem törődik” a meghaladott szint logikájával.)

12 too Bad if My Self-Determination Destroys you, Iht, 1992. aug. 14. 
13 Iht, aug. 12. 
14 lásd a Nemzeti és nemzettől félő liberálisok című cikk 1. sz. jegyzetét. (e kötetben.) 
15 vö. liberalizmus és nacionalizmus, limes, 1992/7–8. (e kötetben.) 
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Jászi oszkár hiába mondta 1918 októberében Maniu Gyulának, hogy 
garantálja erdély teljes közjogi autonómiáját a magyar államon belül, a 
magyar szociáldemokrata Bokányi Dezső hiába kérlelte a román szociál-
demokrata Fluerașt, ne cserélje fel a magyar államon belül elért szociális 
jogbiztonságot a királyi románia balkáni szociálpolitikájával, ezek az érvek 
nem találtak – nem találhattak – meghallgatásra.

tudom, hogy egy konrád Györgynél kevésbé bölcsebb és tapasztal-
tabb „szerbbarát” erre azt mondhatná: ha 1918-ban egyszer már belezuhan-
tunk a szakadékba, most miért zuhanjunk bele, több mint hetven év után, 
másodszor is? nyilván nem azért, hogy „dögöljön meg a szomszéd kecskéje 
is”, mint egy jellegzetesen balkáni szólás tartja, hanem mindenekelőtt azért, 
mert ez most éppen úgy nem egyéni döntés, nem szubjektív belátás kérdé-
se, mint ahogy 1918-ban sem az volt (a rendezettség adott struktúrája, úgy 
tűnik, időnként a történelemben is elkopik), másodsorban pedig – vulgo – 
azért, mert ez az érdekünk.

az az okoskodás, amely azt mondja, hogy 1918-ban érvényes volt 
az önrendelkezési jog, most pedig nem érvényes, nemcsak képmutató, 
hanem történelmietlen is. Most lehetőség kínálkozik arra, hogy egy ne-
mes princípiumot, amelyet hetven esztendővel ezelőtt a magyarok, a szlo-
vákok, az ukránok, a horvátok, a szlovénok, az albánok és macedónok 
csupán elszenvedtek, most úgy tegyék saját életük rendezőelvévé, hogy 
ugyanakkor ne fosszák meg a mellettük élő népeket és nemzeti közössé-
geket ugyanettől a lehetőségtől.

a lényeg az azonos mérce, ami lehetővé teszi a világos ítéletalkotást. 
Mivel az európai történelem időbeli és térbeli folytonossága egyáltalán nem 
olyan magától értetődő, léteznie kell egy olyan mércének, amelynek alap-
ján elmondható: íme, ezek azok a népek és nemzeti közösségek, amelyek 
megértek arra, hogy bekapcsolódjanak az európai történelem vagy tágabb 
értelemben az occidens időbeli és térbeli folytonosságába.

az önrendelkezés alapvető emberi jog. ezért érvényesülését minde-
nütt biztosítani kell, ahol az emberek egy bizonyos csoportja (közössége) 
azt igényli. természetesen a más csoportok és (nemzeti) közösségek hasonló 
igényeinek sérelme nélkül. amikor a kárpát-medencében élő magyar nem-
zeti közösségek, külön-külön és összességükben, ma az önrendelkezés alap-
jaira helyezkednek, a magyarság már rég túl van azon, hogy az önrendelke-
zési jogot – a nemzetet az állammal és annak soha nem eléggé tág területével 
azonosítva – más közösségek hasonló jogait kizáró módon értelmezze.

egyszóval annak a bizonyos mércének meg kell felelni.
lehet úgy, mint a kormánypárti és ellenzéki szerb politikusok, akik – 

mint Ćosić államelnök legutóbbi Spiegel-interjújából is kiderült – csak azzal 
a feltétellel hajlandóak lemondani a Horvátországgal, Bosznia-Hercegovi-
nával és Macedóniával szembeni területi követeléseikről, ha elismerik az ott 
élő szerbek önrendelkezési jogát, miközben eszük ágában sincs ugyanezt 
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a koszovói albánoknak és a vajdasági magyaroknak megengedni. amiből 
világosan látszik, hogy számukra az önrendelkezési jog valójában nem elvi 
kérdés, hanem csupán a határok erőszakos megváltoztatásának, az etnikai 
tisztogatás őrületének ideológiai paravánja.

lehet úgy, mint konrád György, a nagy tekintélyű író és publicista, 
aki – pontosan egy héttel azután, hogy az Itn brit tévétársaság stábjának 
auschwitzot idéző képei bejárták a világot, és ed vulliamy omarskai ri-
portját a The Guardian nyomán minden, magára valamit is adó világlap 
átvette – az elfogultság nélküli nem-cselekvés [„Nicht-handeln und Nicht-
Parteiergreifen”] szószólójának bizonyult.

és lehet úgy, mint a világ számos publicistája és szakértője tette, akik 
éppen ellenkezőleg, azt tartották feladatuknak, hogy figyelmeztessék a vi-
lágot és a tétovázó politikusokat: Itt az ideje a határozott közbelépésnek! az 
elfogultság esetleges vádjának elkerülése végett csak olasz, angol, amerikai, 
holland és francia állásfoglalásokat idézek.

carlo Bertelli: „Dubrovnik-raguza főutcáján több mint negyven 
bombatölcsér tátong. Miért? Miféle katonai célpont lehetett ez a várfaltól 
a régi kikötőig vezető, palotáktól szegélyezett sétálóutca? és az utca vé-
gén található kút, amelyet két bombatalálat is ért? és a rektorok palotája, 
Michelozzo és Giorgio di Sebenico alkotása? vagy Szent Ferenc temploma? 
Milyen katonai érdek fűződhetett az északi negyed keskeny utcáihoz, ame-
lyekre a legtöbb bomba zúdult?”16

William Pfaff: „Bosznia-Hercegovinát azért is támogatnunk kell, 
hogy bebizonyítsuk: a területi agresszió és az etnikai »tisztogatás« politiká-
ja alapjában elfogadhatatlan számunkra. Ha Bosznia-Hercegovina népe fel 
van készülve arra, hogy harcoljon a hazájáért, megérdemli, hogy a nyugat 
felfegyverezze.”17

Fred c. Ikle, center for Strategic and International Studies, Washing-
ton: „látcsővel bámészkodni nem a legjobb elrettentés.”18

Thatcher asszony: „én arra hívtam fel a figyelmet, hogy légicsapást kell 
mérni a Szarajevót és Gorajdét körülvevő szerb nehéztüzérségre és utánpót-
lási vonalakra. a Boszniát sújtó fegyverembargó felfüggesztése ugyanakkor 
hozzásegítené a bosnyák erőket, hogy szembeszálljanak az agresszióval.”19

Joris voorhoeve–Theo van den Doel, „clingandael” Institute of In-
ternational relations (Hollandia): „a genocídiumról szóló szerződést 1948-
ban kötötték meg, amikor még eleven volt a holocaust emléke. a szerződés 
aláírói nemcsak arra kötelezték magukat, hogy megakadályozzák a geno-
cídiumot, hanem arra is, hogy megelőzzék azt. Mennyire tekinthető ko-
molynak ez az elkötelezettség? (…) a koncentrációs táborok felszabadítása 

16 obiettivo Dubrovnik: colpire i monumenti. Corriere della Sera, aug. 12. 
17 Bosnia’s cause Is Better than kuwait’s, so Send arms, Iht, 1992. júl. 16. 
18 Iht, aug. 6. 
19 The times, aug. 14. 
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kombinált levegő-föld hadművelettel megoldható. néhány harcigép elegen-
dő a szerb légierő elrettentéséhez és a szerb tüzérség kikapcsolásához. több 
ország is rendelkezik olyan különlegesen kiképzett alakulatokkal, amelyek 
képesek egy ilyen gyors beavatkozásra. Ha megvan a kellő politikai akarat, 
hamar útnak indítható a multilaterális különítmény. (…) nincs vesztegetni 
való időnk.”20

alain Finkielkraut, filozófus: „a horvátokat módszeresen azzal vá-
dolják, hogy ugyanazokat a gyalázatosságokat követik el, mint az agresz-
szorok, és ezzel »jugoszláv káosz«-szá változtatják a Szerbia által egy éve 
mindenki szeme láttára folytatott totális, hódító és etnocídiumra törekvő 
háborút. röviden, meggyalázzák az áldozatok emlékét, hogy ezzel igazolják 
cserbenhagyásukat.”21

Paul Garde, a vie et mort de la Yougoslavie című kötet szezője: „ag-
resszióval állunk szemben, tömeggyilkosságokkal, egész népek elűzésével, 
és mindez már három hónapja tart. ezt meg kell állítani. annál is inkább, 
mert ez egy tökéletesen kitervelt akció, amelynek kitervelői, a szerb veze-
tők, kezdettől fogva a nemzetközi közösség passzivitására számítottak. (…) 
világosan megfogalmazott elvek alapján kell cselekedni, amelyek együtte-
sen szavatolják a határok sérthetetlenségét és a kisebbségi jogokat. Sajnos 
mindenekelőtt Franciaország hagyott kétséget e felől, azt a reményt keltve 
Szerbiában, hogy a területfoglalásokat eltűrik. Ha világosan megmondtuk 
volna, mi az, ami elfogadható és mi az, ami nem, ma nem tartanánk itt.”22

végül álljon itt angelo Soldano bíboros, vatikáni államtitkár véle-
ménye: „az európai államoknak és az enSz-nek joga és kötelessége, hogy 
beavatkozzon és lefegyverezze azokat, akik gyilkolni akarnak. nem támo-
gatni akarjuk a háborút, hanem megakadályozni. (…) ami Bosznia-Her-
cegovinában történik, az szabályos genocídium. egyetlen jóakaratú ember 
sem maradhat közömbös ilyen események láttán. aki nem tesz meg minden 
tőle telhetőt ez ellen, az a gonosztevők cinkosává válik.”23

(világszövetség, 1992. szeptember 7.)

20 Iht, aug. 11. 
21 l’insulte et 1’abandon, le Monde, aug. 9–10. 
22 »Une intervention militaire est nécessaire«, le Point, aug. 15. 
23 l’osservatore Romano, aug. 7. 
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Mitől félünk?
1992. augusztus 26.

az MDF liberális fórumának tavaly októberi miskolci értekezletén an-
tall Józsefnek volt egy emlékezetes megállapítása. eszerint a liberalizmus 
nemcsak egyik irányzata a pártnak – a népi és a kereszténydemokrata 
irány mellett –, hanem a másik két irányzat egyfajta mércéje is. vagyis 
– antall József szerint – a kormánykoalíció vezető pártján belül csak egy 
olyan népi és egy olyan kereszténydemokrata orientációnak van létjogo-
sultsága, amely eleget tesz a parlamentáris demokrácia és a jogállamiság 
alapját jelentő liberális minimum követelményének.

csurka Istvánnak „az MDF új programja kapcsán” papírra vetett 
gondolatairól24 a legkevesebb, ami elmondható, az az, hogy nem tesznek 
eleget ennek a követelménynek. Mivel csurka az MDF egyik alelnöke és 
– mind a párton belül, mind a párton kívül – számottevő tömegbázisa 
van, a dolog mellett nem lehetett szótlanul elmenni. én legalábbis, mint az 
MDF alapító tagja, aki 1988. szeptember 3-án lakiteleken, a saját, szuve-
rén döntésem alapján szellemi és politikai otthonomul választottam a Ma-
gyar Demokrata Fórumot, épp e választás jogán erkölcsi kötelességemnek 
érzem, hogy rámutassak csuka koncepciójának ideológiai képtelenségei-
re, valamint lehetséges nemzetpolitikai és belpolitikai következményeire.

a látlelet – bizonyos értelemben – helyes. a kormányt és az MDF-et 
valóban lefegyverezte, elszigetelte és bekerítette a paktum. az a hallga-
tólagos paktum, amelyet az MDF centruma csurka Istvánnal és a mö-
götte állókkal kötött. a megoldás is kézenfekvő: „a paktumpapucssággal, 
puhasággal, hiszékenységgel, az állandó, bánatos visszavonulósdival való 
szakítás. nem lehet tovább hallgatni.” a csurka-féle ideológia politikai 
színre lépése után a hallgatás nemcsak „szervilizmus, önképzőköriség és 
gyávaság” volna, hanem „árulás”! azoknak az értékeknek az elárulása, 
amelyek nevében a kommunista totalitarizmussal szembefordultunk – 
valamennyien, egykori ellenzékiek.

nem tudom másként, mint „a kormány és az MDF teljes lejáratása”-
ként és „a magyar értékek nyílt kigúnyolása”-ként értékelni azt az ideoló-
giát, amely szerint „nincs más szentség, csak a nemzeti érdek”, amely „ma-
gyar Magyarországot”, „magyar, népi-nemzeti alapú gazdasági politiká”-t 
követel, és szét akar verni mindent, ami nem a „százszázalékosan a ma-
gyar jövőt szolgálja”. csurka – távolról sem eredeti – ideológiai víziója sze-
rint a magyar történelem árpádtól az 1867 után meginduló „nagy galíciai 
bevándorlás”-ig olyan egészséges organizmusként működött, amely meg 
tudta akadályozni, hogy „a közösségellenes egyedek, csoportok, sejtek be-
férkőzhessenek a közösségbe, a szervezetekbe és ott kifejthessék romboló 

24 Magyar Fórum, 1992, aug. 20. 
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munkájukat”. a kiegyezés után azonban elkezdett mozogni „a magyar 
társadalom testében az az ejtőernyőcsapat”, amely hol polgári liberális, 
hol polgári radikális, hol kommunista, hol ellenzéki „terrorlegények” jól 
szervezett, hatalomra éhes csapataként ott volt és ott van „minden nagy 
társadalmi változásban”, hogy álnokul aláássa a „korlátlanul magyar (!) 
nemzeti érdekek” érvényesülését.

ez az ideológia – a kifejezést természetesen abban az értelemben 
használva, ahogyan azt a Német ideológia szerzője használta –, ez a par ex-
cellence hamis tudat, azon túl, hogy gyenge Szabó Dezső-utánzat, feltűnő 
analógiákat mutat a balkáni és kelet-európai periférián már a múlt szá-
zad hetvenes éveiben felbukkanó nyugat-ellenes, antiliberális, organicista 
nosztalgiákat tápláló irányzatokkal. eminescu például – hogy hízelegjek 
csurkának, mert hasonlíthatnám sokkal rosszabb minőségű szerzőkhöz 
is – ugyanolyan keserűen siratta a derék nemzeti fejedelmek korszakát, 
ugyanúgy átkozta „a magyarság idegenfelismerő képességé”-t felmorzsoló 
liberalizmust, mint csurka István.

a „magyarság” nem elírás. az „ugyanúgy”-ot szó szerint kell érteni. 
eminescu nemcsak a romániai „xenokráciá”-t szapulta, hanem a magyar-
országit is. Mert a magyarok, úgymond, „feláldozták saját hazájukat és az 
öt együtt élő nemzetiséget a zsidó molochnak”. Magyarország „gazdasá-
gilag az osztrák-zsidó kelepelő népség rabszolgájává tette népeit”. a po-
litikai, gazdasági és kulturális életet valósággal ellepik „a zsidó látszatci-
vilizáció” bajnokai, a „liberálisok”. „azok az emberek, akiknek nincs se 
nemzetiségük, se történelmük. ausztriában ők a »németek«, Magyaror-
szágon ők az »újmagyarok”. Parvenük, hetérák.”25 és – pontosan 116 évvel 
később – ugyanez a Magyar Fórumban: „Budapest és Bécs volt ebben az 
önmagát túlélt, beteges korszakban az a két világváros, ahol a zsidóság… 
meghatározó elem lehetett.”

csurkának abban tökéletesen igaza van, hogy az MDF a nemzeti 
érdekek következetes szolgálatával, a határainkon kívül élő magyarok 
szeretetével, a magyarság sorskérdéseinek mindenek fölé helyezésével tett 
szert arra az „eredeti toborzóerő”-re, amely a védhetetlen kihívást jelen-
tette az e téren egyértelműen defenzívában lévő reformkommunista hata-
lom számára, és amely a Fórumot egyben világosan megkülönböztette a 
kommunizmus bukását ugyanolyan őszinte elkötelezettséggel akaró több 
ellenzéki szerveződéstől. engem is pontosan ez az irracionális gyökerű bi-
zonyosság vitt és tart meg ma is – csurka és sok más egyéb ellenére – az 
MDF-ben. az, hogy tudtam, éreztem: a kommunizmussal való szakítás 
önmagában nem elég, a nemzeti önrendelkezés visszanyerése önmagában 
nem elég. Mert az egész magyarság sorsa volt és maradt a lényeg.

25 România și Austro-Ungaria – románia és auszrtia-Magyarország –, 1876. vö. 
A román nacionalizmus magyarságképe. (e kötetben.)
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De nagyon téved csurka István, ha azt hiszi, hogy a világ négy ég-
tája felé elkiáltja: „Fiúk, lejárt a jaltai egyezmény!”, és máris ölébe hullt 
a megnagyobbodott magyar élettér. nem igaz, hogy mi örök vesztesek 
vagyunk. az utóbbi 125 évben két alkalommal is „győztünk”: 1867-ben 
és az 1938–40 közötti bécsi döntések idején. De győzelmünkbe mindkét 
alkalommal bele volt építve a vereség. Ennek nem szabad még egyszer elő-
fordulnia. a csurka-féle ideológiával és politikával azonban nemhogy a 
„trianonban körénk telepített utódállamokkal” nem tudjuk megnyerni, 
de még az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki magyarságot is elveszítjük. 
Hiszen ez a komplexáltságot és tájékozatlanságot fanatizmussá kompen-
záló xenofób, a saját népét gyámoltalan birkák gyülekezetévé degradáló 
felfogás semmiben sem különbözik azoktól a „korlátlanul szerb, román és 
szlovák nemzeti érdekek” képviseletében fellépő, az államhatalmat habo-
zás nélkül az így felfogott nemzeti érdekek szolgálatába állító ideológiák-
tól, amelyekkel az elszakított magyarság hetven esztendő óta szemben áll.

csurka nem veszi észre, hogy ott mi vagyunk ugyanazok a „zsidók”, 
akik ellen ő itt rendíthetetlen ólomkatonaként vívja a maga groteszk há-
borúját. ott ők mondják nekünk ugyanazt, amit itt csurka harsog: ver-
senyre kelni, megmérkőzni „ezekkel” nem lehet és nem szabad. Mert netán 
még kiderülhet, hogy régóta meglévő „privilégiumaikat”, régóta működő 
budapesti és washingtoni „összekötőik” befolyását aljasul kihasználva – 
jobbnak bizonyulnak! ezek nem őslakók, ezek rezidensek, ezekkel nem 
versenyezni kell, hanem „törvényesen megbüntetni” őket. akkor majd 
nem ugrálnak, hanem egymást beárulva fognak térdre esni előttünk. ami 
csurka beszédmódját illeti, az nem egyszerűen csak egy kelet-európai, 
balkáni realitás a nyugat felé tartó Magyarországon (ez inkább táborának 
mentalitásáról mondható el), hanem egy általánosabb, a nyugat „központ-
jában” is észlelhető tendencia magyar megfelelője. le Pen például csurka 
politikai rentrée-jával egy időben (lám nem csak az álnok szabadkőműve-
sek egyeztetnek és konspirálnak!) jelentette be bretagne-i szülővárosában, 
hogy le kell leplezni a maastricheur-öket, az idegenpártot, nyilvánosság elé 
kell tárni „a sötét hatalmak és nemzetellenes lobbik által »ellenük« folyta-
tott permanens háborút, mely létében fenyegeti a hős klodvig 3000 harcosa 
által 1500 évvel ezelőtt megalapított Franciaországot”.26

le Pen nemzeti Frontja, a legújabb közlemény-kutatási adatok 
szerint, 14 százalékra számíthat az 1993 tavaszán esedékes francia par-
lamenti választásokon. Megelőzi mind a két jobboldali párt (az rPr 23, 
az UDF 16 százalékkal), és megelőzik a szocialisták ( 21 százalékkal). 
csurka azért veszélyesebb, mint le Pen, mert az MDF-ben, amelynek al-
elnöke, együtt van – remélhetőleg már nem sokáig – a még mindig nem 
elég határozott, nyugat-európai értelemben vett jobbközép és az ettől a 

26 le Figaro, 1992. aug. 24. 



EzERKIlENCSzázKIlENCvENKEttő 
Európai Napló. 1992. július–1992. november 

271

bizonytalankodástól vérszemet kapó szélsőjobb, és ott van a mélyben a 
saját politikai arculat nélküli népi baloldal. csurka ehhez a népi bázishoz 
akar visszatérni, és a maga jobboldali, nemzetiszocialista demagógiájával 
sajnos sokkal nagyobb eséllyel tudhatja azt mozgósítani, mint a jelenlegi 
elbürokratizálódott MDF-hierarchia.

csurka jobboldalisága – erről soha nem szabad megfeledkezni – 
tulajdonképpen baloldaliság is. kis Gy. csaba nem véletlenül érzékelte 
„baloldali hitvallásként” csurka ’87-es lakiteleki felszólalását.27 a „pin-
cérnemzet”-et a kommunizmus lelki nyomorúságából (öt évvel ezelőtt) 
őszinte hittel felemelni akaró néptribun, és a ’88 végi–’89 eleji MDF-ta-
nácskozásokon a lehető leghatározottabban a többpártrendszer ellen fellé-
pő alapító „atya” mind a két alkalommal ugyanaz a harmadik utas, nyu-
gat-ellenes katekizmust mondta.

Ma ez a káté így hangzik: sürgősen meg kell teremteni a „jobb”- és 
„bal”-oldalon egyaránt a szétforgácsolódás veszélyével küzdő, „ügyesen 
egymásra uszított” „nemzeti erők” koncentrációját. ezt a célt csurka két-
féleképpen érheti el. a pozitív reménystratégia szerint talpasaival „meg-
hódítja” az MDF-et és a kormányt, megszabadul az ingadozó elemektől, és 
az új hatalmi koncentráció vezető erejeként megnyeri a következő válasz-
tásokat. a negatív reménystratégia kicsit nehezebben kivívható, de annál 
biztosabb és véglegesebb eredményt ígér. Ha a kormány képtelen a pozitív 
reménystratégia egyenes útját követni, az „új számozást elindító” MDF 
megvonja tőle bizalmát és hagyja megbukni. Mivel az arányérzék közis-
merten hiányzik az ellenzékből, hagyjuk őket, hadd tülekedjenek a konc 
körül, „mi” pedig – végre ellenzékben, mert, legalábbis választások előtt, 
ez sokkal jobban fekszik nekünk – készülődünk a végső győzelemre.

az ellenzék teszi a dolgát: szidja és ezzel erősíti csurkát. a csurka-
ügy kulcsa magának az MDF-nek, mindenekelőtt az MDF liberálisainak 
a kezében van. nekünk kell megakadályoznunk – a saját pártunkban! – a 
jobb- és baloldali antiliberalizmus fúzióját.

Mitől félünk? Hiszen ha nem törünk ki, úgy is felmorzsolnak.

(Magyar hírlap, 1992. augusztus 28.)

27 Népszabadság, 1992. márc. 14. 
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tájkép csata után, avagy nacionalista és kozmopolita dilettánsok
1992. szeptember

1.

Magyarországon ma az alábbi, a szokványos pártkereteken átnyúló politi-
kai-ideológiai erővonalak létezésével érdemes számolni:

1. Internacionalista szélsőbal (az MSzMP és az „alámerült” meggyőző-
déses kommunisták);

2. Baloldali liberálisok (az SzDSz szabadelvű koalíciója, szociálliberáli-
sai és az MSzP liberális szárnya);

3. Jobboldali liberálisok (az MDF liberális és kereszténydemokrata szár-
nya és a Fidesz);

4. nemzeti baloldal (az MSzP nemzeti szárnya, a Pozsgay–Bíró-féle 
nemzeti Demokrata Szövetség és az MDF megmaradt népi szárnya);

5. Jobb- és baloldali nacionalisták (az MDF csurka-féle szárnya, az ‘56-
os Szövetség és az „alámerült” nemzeti vagy nemzetit játszó kommu-
nisták).

az egyes politikai erővonalak sorrendjének megállapítása és kom-
ponenseik besorolása a demokratikus és a nemzeti alapértékekhez való 
viszony alapján történt. egyszóval a mérce a liberális jogállamiság, a meg-
szorításoktól mentes parlamentáris demokrácia világos és egyértelmű köve-
telményeinek teljesítése vagy nem teljesítése, valamint a magyarság speciális 
kárpát-medencei helyzetéből adódó nemzetpolitikai feladatok felvállalása 
vagy ignorálása. a két kritérium nem teljesen egyenrangú: a demokrácia 
kritériumainak egy jogállamban kötelezően meg kell felelni, míg a ma-
gyarság sajátos helyzetéből adódó nemzeti célokat lehet vállalni vagy nem 
vállalni. (Más kérdés, hogy aki ezt nem vállalja, Magyarországon elkerül-
hetetlenül a politikai élet perifériájára kerül.) a demokrácia kritériumrend-
szerének elsődlegessége abban is megmutatkozik, hogy a nemzetpolitikai 
célok antidemokratikus eszközökkel történő megvalósítása nemzetellenes, 
vagyis az elsődleges kritérium nemcsak a különböző politikai erőknek és 
törekvéseknek, hanem magának a másodlagos kritériumnak a megítélését 
is lehetővé teszi.

Ugyanígy a geopolitikai szempontoknak is megvan a maguk sajátos 
hierarchiája. a kárpát-medencei lokális geopolitikai térben csakis a nyugat- 
és kelet-európai, valamint a globális geopolitikai erőviszonyok figyelembe-
vételével érvényesíthetjük hatékonyan nemzeti érdekeinket. nagy tévedés 
azt hinni, hogy az egyik vagy a másik szempont (például csak a lokális vagy 
csak a globális tájékozódás) önmagában elégséges lehet.

Magyarországon nem érvényesül a belpolitika konszolidálódott 
polgári demokráciákra jellemző primátusa. a mi belpolitikai életünkbe 
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közvetlenül beleszól az európai és a szűkebben vett, vagyis kárpát-meden-
cei geopolika. ezt a szűkebb és tágabb geopolitikai kontextust figyelembe 
véve elmondhatjuk, hogy az MDF e pillanatban ugyan vesztésre áll belpo-
litikailag,28 de egyértelműen nyugati elkötelezettségű (liberális és keresz-
ténydemokrata) centruma még képes lehet arra, hogy – megfelelő nemzet-
politikai stratégiát alkalmazva – a következő másfél évben megfordítsa a 
jelenlegi helyzetet. ez azt jelenti, hogy az MDF-nek, éppen távlati nemzeti 
érdekeink hatékony érvényesítését szem előtt tartva, az eddigieknél sokkal 
egyértelműbben kell elhatárolódnia csurkától és az egyre agresszívebbé 
váló nyugat-ellenes antiliberalizmustól, hogy a geopolitikai helyzetünket és 
nemzetpolitikai feladatainkat (szintén) teljesen hibásan értelmező baloldali 
liberalizmus kritikáját a belső zavaró körülményektől megszabadulva, haté-
konyan – vagyis a belpolitikában is kamatoztatható módon – elvégezhesse.

*

az orosz–ukrán kapcsolatok konföderatív irányba történő elmozdulása, 
amit a közeljövőben aláírásra kerülő barátsági szerződés fog feltehetően 
szentesíteni, Jelcin orosz és Snegur moldovai elnök rendszeressé váló ta-
nácskozásai és az évszázados balkáni szerepvállalás új formáinak keresése 
– mindez arra enged következtetni, hogy a (a visegrádiak nélküli) kelet-
európát és a Balkán Drinától keletre eső részeit az elkövetkező évtizedek-
ben a regionális nagyhatalmi szerepét fokozatosan visszanyerő oroszország 
befolyási övezeteként kell majd számon tartanunk. a kérdés csak az, hogy 
milyen lesz ez az oroszország, és főként hogy milyen lesz a külpolitikája.

Magyarországnak és a világnak az az érdeke, hogy a Fák-országokat 
szorosabban, romániát, Szerbiát, Bulgáriát és Macedóniát lazábban integ-
ráló orosz regionális hegemónia – mintegy az ek-integráción keresztül ér-
vényesülő, de kelet-közép-európára is kiterjedő német regionális hegemó-
nia tükörképeként – az amerikai new world order alapelveinek megfelelően 
épüljön ki.29 azaz ha nem is szövetségesi, de legalábbis korrekt együttműkö-
désben az egyesült államokkal mint egyedüli globális hatalommal.

Mert kiépülhet másképpen is. Például a tényleges orosz geopolitikai 
érdekek érvényesülését feleslegesen megterhelő antiszemitizmussal és nyu-
gat-ellenességgel, a nemzetiszocializmus és a nemzeti kommunizmus gaz-
dag ideológiai tárházából bőven merítve, az egykori birodalmi struktúrák 
mentén terjeszkedve.

kozirev orosz külügyminiszter – a kormánya új Balkán-politikáját 
érő támadásokra az Izvesztyijában válaszolva – világosan megmondta, hogy 

28 MDF-tanácskozás a washingtoni nagykövetségen.
29 vö. az Üzenet a Duna-tájra… sz. jegyzetével. 
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Moszkvában pontosan „ugyanazok a kommunista mitológiát álhazafiság-
gal helyettesítő erők konszolidálódnak, amelyek Belgrádban léptek színre”.30

ez a szerb–orosz vonatkozásban kezdettől fogva nyilvánvaló nemze-
ti–kommunista összjáték régóta kimutatható romániában, egyre inkább 
érzékelhető Szlovákiában, és most – bármilyen hihetetlennek tűnjék is – az 
MDF egyik mozgalmi gócpontját faltörő kosként használva, szerencsét akar 
próbálni Magyarországon is.

zacsek Gyula (csurka István méltó eszmetársa) lelkesen üdvözli „a 
szlovákiai behatolás teljes lehetőségét”, a „nemzeti sajtó közreműködésé-
vel” szétzúzó szlovákiai változásokat, a szomszédságunkban szépen sarja-
dzó „etnikai sajátosságokra épülő rendszerek”-et. nagyon érdekes, hogy itt 
egyesek a kozmopolita-liberális-kommunista termeszhangyák elleni homéri 
küzdelem ürügyén olyanokkal akarnak szövetkezni, akik félig agyonverik 
Pozsonyban a magyar drukkereket. Mi lesz itt akkor – teszi fel a kérdést ez 
az MDF-es mivoltával súlyosan visszaélő zacsek nevű úr –, ha a „kiszolgál-
tatott, zsarolt helyzetben” lévő kormány nem lesz képes „a szlovákokhoz ha-
sonló gyorsasággal” felszámolni a „bizonyíthatóan káros kapcsolatot”? Már 
csak az hiányzik, hogy a Magyar Fórum legközelebb az orosz kormánynak is 
nekimenjen, mert az „bizonyíthatóan káros kapcsolatai” következtében nem 
átallotta elárulni a – csurka szerint példamutató – szerbeket. nem meg-
mondta Mihajlo Saranovic szerb külpolitikai szakértő, hogy „Szlovénia és 
Horvátország oroszország általi elismerése az orosz külügyminisztérium-
ban működő zsidó lobbi praktikáinak köszönhető”? (Epoha, 1992. júl. 28.)

zacsek, csurka és az opuszaikat „bátor kiállás”-ként üdvözlő ’56-os 
Szövetség jobb sorsra érdemes veteránjai végül is hasznos szerepet tölthet-
nek be Magyarországon. ellenállhatatlan (kompromittáló-) erejüknél fogva 
jócskán megnehezíthetik a jobb- és baloldali antiliberális és nyugat-ellenes 
irányzatok egy táborba szerveződését. az MDF ehhez nem lesz, nem lehet 
partner. legfeljebb az a része, amely már ’88 őszén is elkeseredett küzdel-
met folytatott azért, hogy az MDF nemzeti radikális mozgalom maradjon, 
és ne alakuljon párttá. nagyon világosan emlékszem arra, hogy 1988 végén 
az MDF corvin téri „előválasztmányi” ülésein Csurka milyen vehemensen 
érvelt – ’56-ra, a baltiak idegen uralom elleni nemzeti küzdelmére hivatkozva 
– a párttá alakulás, egyáltalán a többpártrendszer mint a nemzet tömbszerű 
egységét szétbomlasztó áfium ellen.

akkor kulin Ferenc és csengey Dénes érvelt a leghatározottabban a 
pártosodás mellett. csurka ellene volt, csoóri pedig nem tudott dönteni. 
kiúttalan patthelyzet, döntésképtelenség veszélyeztette az MDF-et. a kér-
dés antall József határozott fellépésének köszönhetően dőlt el. az MDF 
megértette, hogy nemzeti érdekeinket csak a parlamentáris demokrácia in-
tézményrendszerének kiépítésével érvényesíthetjük. Mivel az ‘56 és erdély 

30 Magyar Szó [Újvidék], 1992. jún. 12. 
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kérdésében hatalmas erővel felszínre törő nemzeti radikalizmussal sem az 
ún. demokratikus ellenzék, sem a reformkommunisták nem tudtak mit kez-
deni, az MDF-re hárult a felelősség, hogy ezt az óriási politikai potenciált a 
demokratikus átalakulás szolgálatába állítsa.

az MDF-nek most újból döntenie kell. Ha a csurka István-i „militáns 
politika” jut többséghez az országos gyűlésen – figyelmeztet, nagyon helye-
sen, dr. oláh zsigmond az Új Magyarország hasábjain –, „akkor az jelentős 
csoportok távozását vagy passzivitásba vonulását idézné elő”. csurka kiútta-
lan csapdába került: a többpártrendszer logikáját tagadó nemzeti radikális 
mozgalmiságot immár csak a parlamentáris demokrácia perifériájára szorí-
tott, nemzeti radikális párttá silányított MDF színeiben képviselhetné. ez a 
„csurka-féle MDF” azonban immár nem lehetne kormányzó centrumpárt, 
hanem csak „politikai fanatikusok harci tábora, amelyik néhány százalékra 
számíthat a választásokon”.31

Ha az MDF megszabadul csurkától, jótékonyan átengedve őt a politi-
kai rendszer alapjait, magát a parlamentáris demokráciát támadó ellenzéki 
perifériának, újból a magyar politikai élet meghatározó tényezőjévé válhat, 
a nemzeti és demokratikus konszenzus centrumává, amely nélkül semmi-
lyen új koalíció nem képzelhető el.

2.

csurkától egyértelműen elhatárolódva, az MDF egyszerre nyithat bal és 
jobb felé. és egyszerre akadályozhatja meg egy nacionalista (a pluralista de-
mokráciát leíró) és egy harcosan antinacionalista (az összmagyarság kérdé-
sét leíró) koalíció kialakulását.

az előbbi célt azzal érheti el, hogy új szövetséget ajánl a népi moz-
galom autentikus értékeit továbbvivő, illetve képviselő, a politika első vo-
nalából visszavonult személyiségeknek és vidéki értelmiségieknek, továbbá 
korrekt partnerségre törekszik a Pozsgay–Bíró-féle nemzeti Demokrata 
Szövetséggel és az MSzP hamarosan válaszút elé kerülő nemzeti szárnyá-
val, ezzel is arra késztetve őket, hogy ne engedjenek a csurka-féle nemzeti 
demagógia kísértésének.

az utóbbi célt pedig azzal, hogy az új nemzetpolitikai stratégia ki-
dolgozásában és nemzetközi elfogadtatásában együttműködik a Fidesszel, 
konstruktív módon kihasználja a fiatal demokraták és a szabaddemokraták 
között a magyar nemzeti törekvések liberális adaptációjának kérdésében 
régóta megmutatkozó ellentéteket. a Fidesz minden dicséretet megérdemel, 
amiért nem kalaplevéve ment Mainzba. Minek utána Sir ralf Dahrendorf 
a liberális demokraták 1990. szeptemberi blackpooli konferenciáján az ún. 

31 a centrumtól jobbra, Új Magyarország, 1992. szept. 16. 
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önrendelkezési jog „nagyon is kétes” örökségéről beszélt, Németh zsoltnak 
volt bátorsága a liberális Internacionálé kongresszusán kimondani, hogy „a 
Fidesznek határozott meggyőződése, hogy a jogszerű nemzeti és kisebbségi 
önrendelkezési törekvések jelentős szerepet játszanak a közép- és kelet-euró-
pai térség mostani és eljövendő arculatának kirajzolásában”. Bár a kisebb-
ségek önrendelkezése a nemzetközi jogban ma még nem létezik, „a közép- 
és kelet-európai nemzeti és etnikai kisebbségeknek az az új jogigénye, hogy 
rendelkezzenek önmagukkal” teljesen új helyzet elé állította a nemzetközi 
diplomáciát.32

amit Dahrendorf egy közhellyel próbál meg elintézni („én a jogokat 
mindig egyénekhez és sohasem kollektivitásokhoz kapcsolom”33), az a ma-
gyar nép számára (következésképpen a magyar liberalizmus számára is!) 
létkérdés. ezért egyszerűen nem értem, hogy amúgy nagyon értelmes em-
berek könnyedén kijelentik: „Föderalizmus, regionalizmus, autonomizmus: 
ez mind alkotmányos államaink fölbontására irányul.” a kolozsvárról 
elszármazott tamás Gáspár Miklós számára az „egyetemes magyarság” 
kérdése olyasféle kétes história, mint „nagy-Szerbia, nagy-románia, össz-
turkesztán miegyéb”, az „új regionalizmus” nem más, mint „a modem 
nemzetek intézményesült 19. századi rendje”, így többek között a „kossuth, 
eötvös, apponyi, tisza liberális rendje” ellen irányuló aljas merénylet.34

Magyar Bálint, az új – liberális? – szegedi gondolat meghirdetője pe-
dig, „a határainkon túl élő többségi nemzetek helyzetébe” nagyon dicséretes 
módon „belehelyezkedve” egyenesen odáig megy, hogy „a kinti magyarság 
különböző szervezetei”-ről kijelenti: területi autonómiát követelve végül is 
nem tesznek mást, mint hogy „elszakadásképes állapotba” hozzák „azokat a 
területeket, amelyekre bizonyos (magyarországi) politikusok esetleg igényt 
tarthatnak”. Mivel „a területi autonómia követelése bizonyos értelemben 
nem más, mint olyan adminisztratív és közigazgatási egységek létrehozása, 
amelyek révén az önrendelkezés egyáltalán érvényesíthető”, nem csodál-
kozhatunk azon, ha a határok kérdésének „lebegtetése”, vagyis a helsinki 
alapokmány és a párizsi charta unalomig ismert passzusait idéző gyanús 
magyar állásfoglalások miatt „a térségben körülöttünk… fel-feltörő naci-
onalizmusok” a személyi elvre épülő autonómia-kulturális autonómia-te-
rületi autonómia „követeléssorrendben” olyan „forgatókönyvet” látnak, 
„amelynek nyomán a kisebbségek végül az önrendelkezés elvére hivatkozva 
kinyilváníthatják elszakadási szándékukat”.35

a konzervatív hevületében – kétségtelenül szellemes módon – appo-
nyi- és tisza-pártivá lett tamás Gáspár Miklós, valamint Magyar Bálint, 
az SzDSz új külpolitikai stratégája mindenekelőtt abban tévednek, amire 

32 liberalism and self-determínation around the end of 1992. 
33 Responding to the Challenges for liberalism in Central and Eastern Europe, 1990. 
34 hvG, 1992. aug. 29. 
35 Magyar Bálint beszéde az SzDSz szegedi tanácskozásán, Beszélő, 1992. szept. 12. 
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kende Péter – pontosan érzékelve az SzDSz-t fenyegető újabb katasztró-
fát – figyelmezteti őket (konkrétan Magyar Bálintot), nevezetesen hogy a 
területi autonómiát kiiktatva az önmagukat autonóm politikai szubjektum-
ként definiáló magyar nemzeti közösségek, a kisebbségi sorban élő, de a ki-
sebbségi léthelyzettel soha meg nem békélő magyarok jogos követeléseinek 
sorából, tulajdonképpen feladják, vagy legalábbis lényegi tartalmától foszt-
ják meg a határon túli magyarok sorsa iránt érzett felelősséget. ami pedig 
Magyarországon feltétlen parancs nemcsak a mindenkori kormány, hanem 
a mindenkori ellenzék számára is (azaz „Magyarország mint politikai test” 
számára), és mint ilyen, kiindulópontja bármiféle „realista magyar nemzet-
politikának”.36

a politikai visszatérését igen érdekes módon megalapozó „parti-
zánszövetség” e jobbára érzelmi töltetű melléfogása (ami tényleg nem lát-
szik „népszerűnek”, és ezért valószínűleg hamarosan korrigálni is fogják) 
mindamellett csak a felszín. a mélyben egy komolyabb tévedés: nemcsak 
Magyarország, hanem az egész közép- és kelet-európa geopolitikai helyze-
tének alapjaiban hibás értelmezése húzódik. röviden, az a hiedelem, hogy 
ahonnan az egykori szovjet birodalom kivonult, oda az amerikaiak fognak 
„bevonulni”. és ahogy az oroszok egykoron, úgy most a „nyugat” fog min-
dent elkövetni, hogy „közép- és kelet-európában mindenütt létrejöjjenek 
és megszilárduljanak a demokratikus rendszerek”.37 a nyugat, az SzDSz 
politikai stratégáinak véleménye szerint, majd garantálni fogja, hogy egyet-
len olyan államnak se kelljen többé biztonságáért aggódnia, amely megígéri, 
hogy a határokat nem kívánja „sem békésen, sem erőszakosan, sem most, 
sem később” megváltoztatni, és tiszteletben tartja az emberi jogokat.

a kérdés csak az: hogyan lehetséges, hogy miközben a határok erő-
szakos megváltoztatását következetesen elítélő magyar kormány, e kétes, ki 
tudja, miféle területszerző szándékokat leplező magatartásával „sokoldalú 
nemzetközi konfliktusba” sodorhatja az országot, a szlovák, a román és a 
szerb „liberális nemzetállam alkotmányos patriotizmusá”-val vígan össze-
fér, hogy a szlovákok Bősnél, a románok a Prutnál és a Duna-deltában, a 
szerbek pedig mindenütt, ahol csak érik nyilvánvalóan érvénytelennek te-
kintsék a jelenlegi határokat? arra ugyanis még gondolni sem merek, hogy 
az említett országok kívül esnek „európa külső határai”-n, mert akkor ho-
gyan fognak a szomszédságunkban azok a bizonyos „stabil és megrendíthe-
tetlen demokratikus rendszerek” létrejönni, amelyekről Szent-Iványi István 
beszél,38 és mi lesz azokkal az emberi és kisebbségi jogokkal, amelyek betar-
tását (a politikai autonómia követelményrendszeréről lemondva) az SzDSz 

36 vö. kende Péter: elszakadt kisebbségek és kormányzati felelősség, Beszélő, 1992. 
szept. 19. 

37 Magyar Bálint – kende tamás: lajtán innen, Jaltán túl, Népszabadság, 1992. aug. 8. 
38 Magyar hírlap, 1992. szept. 8. 
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e derék demokráciáktól és az őket „minden lehetséges módon” támogató 
nyugattól várja?

nyilvánvaló, hogy kelet-európát és a Balkánt nem lehet oroszország 
aktív közreműködése nélkül pacifikálni. Úgyhogy nem kell – legalábbis 
egyelőre – pánikba esni oroszország miatt. nekünk pedig különösen nem. 
Hiszen a számbeli kisebbségben lévő nemzeti közösségekre vonatkoztatott 
(tehát korlátozott, az elszakadás kérdését fel sem vető) önrendelkezési jo-
gon alapuló politikai autonómia nemzetközi jogi elfogadtatásában és e jog 
érvényesítésének politikai támogatásában a lassan felocsúdó nyugat mel-
lett feltehetően számíthatunk a Független államok közösségében és a bal-
káni térségben regionális nagyhatalmi szerepre törekvő és a saját, kisebbsé-
gi helyzetbe került nemzeti közösségeiért felelősséget érző oroszországra. 
amelynek számára Magyarország mind geopolitikai, mind nemzetpoliti-
kai szempontból konstruktív, megbízható partner lehet.

Sem az erőszakos eszközökhöz is folyamodó vagy elkerülhetetlenül 
autoritárius irányba elmozduló offenzív, sem a defenzív (dogmatikus libe-
rális) nemzetállamiság nem lehet megoldás számunkra. okos centrum-
politikával még megakadályozható, hogy nacionalista vagy kozmopolita 
dilettánsok kézére kerüljön az ország.

a csurkát éltető tüntetés és a Magyar Út mozgalom megalakulásá-
nak bejelentése után nyilvánvaló, antall Józsefnek és az MDF-nek most 
már nagyon kevés ideje maradt, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. Pár 
nappal ezelőtt még azt hittem, talán elég, ha az MDF év végi országos gyű-
lése után csurka nem lesz alelnök.

ezt ő, fanatikus csapatával együtt, mindenképpen bukásként kell 
hogy értékelje, és vagy valami csoda folytán meghunyászkodik, vagy zrí-
nyiként kivonul az MDF-ből, vállalva annak minden konzekvenciáját.

ám a tüntetés kétségtelen sikere – ha fele igaz a 70 ezernek, amiről 
Grosics Gyula beszélt, akkor is rengetegen voltak –, és főként a Magyar Út-
körök országos hálózatának kiépítésére felszólító hirdetés pontos időzítése 
arra vall, hogy itt a nézetek, az eszmék sekélyes dilettantizmusa a megterve-
zés és a szervezés szintjén jelentkező kétségtelen profizmussal társul (gondol-
junk csak arra, hogy az önálló bankszámlával rendelkező Magyar Út Alapít-
ványt nem lehetett 1-2 nap alatt bejegyeztetni).

Magyarországot egy hajszál választja el attól, hogy itt is a románi-
aihoz hasonló kvázi polgárháborús helyzet alakuljon ki. és a „romániai 
típusú” helyzetnek – erre nyomatékosan felhívnám a figyelmet – nem a 
politikai bábszínház a legfőbb jellemzője, hanem a titkosszolgálatok külön-
böző aktív vagy félig aktív szegmentumainak állóháborúja.

az MDF-nek lépnie kell, mégpedig azonnal. a nemzeti liberá-
lis irányzatot országos mozgalommá, sőt bizonyos értelemben az egész 
kárpát-medencei magyarság mozgalmává kell tenni. e pillanatban – az 
MDF-en belül – egyedül ez az irányzat lehet képes arra, hogy új híveket 
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toborozzon magának (részben az ellenzéki pártok kiábrándult híveinek 
köréből).

ami pedig a határon túli magyarok ügyének képviseletét illeti, elég, 
ha most csak az egyik legradikálisabb erdélyi magyar politikusnak, Borbély 
Imrének a 168 Órában tett nyilatkozatára utalok, amelyből kiderül, hogy az 
rMDSz elnökségi tagja a nemzeti kérdés iránt érzéketlen liberalizmussal 
és a csurka-féle „élesen jobboldali politikai vonal”-lal szemben pontosan 
az eddig „nem eléggé aktív” nemzeti liberálisoktól várja az összmagyarság 
ügyének hatékony képviseletét.

a nemzeti liberálisok eltökéltsége és antall József okossága – most 
még! – marginalizálhatja csurkát. Ha ez a kísérlet elbukik, az ellenzék az 
elkövetkező 1-2 éven belül még legyőzheti. ez azonban pirruszi győzelem 
lesz. az MDF politikai hibái miatt egybekovácsolódó baloldali–liberális ko-
alíció hatalomra kerülése után ugyanis az ellenzéki pozícióban óriásgöm-
böccé dagadó csurkát immár senki és semmi nem fogja megállítani.

a gömböc persze szét fog pukkanni. nagyon megnyugtató tájkép lesz 
az ország a harmadik, e században elveszített csata után.

(Magyar hírlap, 1992. szeptember 22.)

Korlátozott szuverenitás
1992. szeptember 19.

yvo Peters a PaM (People’s academy for Minorities) budapesti nemzetközi 
konferenciáján nemrég megtartott előadásában felhívta a figyelmet az anya-
országgal rendelkező és az anyaország nélküli kisebbségek helyzete közötti 
különbségre. Más a franciaországi bretonok és más, mondjuk az erdélyi vagy 
a felvidéki magyarok helyzete. a Déli Krónika tudósítója – a hallgatóság egy 
részével együtt – ezt rögtön úgy interpretálta, hogy Peters szerint a bretonok 
identitásának megőrzése a fontosabb, mert nekik nincs saját államuk, míg 
az erdélyi magyarok nyugodtan eltűnhetnek, hiszen Magyarország és ezzel 
a magyarság ettől még fennmarad. yvo Peters, a kisebbségek önrendelke-
zési jogának elkötelezett híve nyilván nem ilyesmire gondolt. Sokkal inább 
arra, hogy reális különbségek mutatkoznak az igények, követelések tekin-
tetében azon közösségek között, amelyeknek a másságtudata nem csupán 
folklorisztikai jellegű, nemcsak egy sajátos vallási hagyományra vagy szo-
kásrendszerre vezethető vissza, hanem politikailag is artikulálódó másság.

a breton halásznak vajon honnan lenne a politikai szférában is meg-
mutatkozó másságtudata? ő „száz százalékosan” francia, a francia állam-
polgáriság értelmében. és ezt a „franciaságot” nem is igen tanácsos kétségbe 
vonni. a korzikai „középosztály”, főként a katonai vagy diplomáciai pályát 
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választók körében sincs ez másként. olasz ugyan a nevük, ismerik a helyi 
tájszólást, de ha azt merészeled róluk állítani, hogy ők nem franciák, nagyon 
mérgesen néznek rád.

nem hiszem, hogy akad olyan magyar család erdélyben, a Felvidéken 
és a vajdaságban, amelyiknek valamelyik hozzátartozója ne harcolt volna 
magyar katonaként az első és a második világháborúban. a hovatartozás-
nak, az identitástudatnak ilyen esetben valamivel mélyebb, ha úgy tetszik, 
sorsszerűbb, de mindenképpen összetettebb a struktúrája, mint a bretonok 
és a korzikaiak esetében. nem arról van szó, hogy egy ilyen „kisebbségi” 
különb, mint az anyaország nélküli. csak éppen nehezebben integrálható 
egy „másik” ország történelmi és politikai életvilágába.

ebben az értelemben a magyarországi románnak, a balkáni 
vlahnak, de még a Pruton túli moldovánnak sem anyaországa románia, 
legfennebb ideologikusan válhat azzá, ami viszont nem hatol le az élet-
világ mélyebb, sorsszerűbb rétegeiig. ezért érhetett sok bukaresti románt 
kellemetlen meglepetésként a Moldvai köztársaság politikusainak és fő-
ként polgárainak az állami és „pszichológiai” önállóságot az egyesülésnél 
többre becsülő viselkedése.

ezt a nehezebben-integrálhatóságot, gondolom, még Huncsik Pé-
ter, Havel volt kisebbségügyi tanácsosa, a szlovákiai Magyar Polgári Párt 
politikusa és szakértője is megérti, aki pedig nem rokonszenvezik az ilyen 
életvilág-teóriákkal, és úgy véli, hogy az egyén minden tekintetben önmeg-
határozó, tehát meg kell szabadítani a sorsszerű, determináló ballasztoktól.39 
Hiszen, ha már arról van szó, az egyénnek is jobb, ha a „saját” életvilágá-
val szemben kell megvívnia a maga emancipációs harcát, és semmivel sem 
lesz könnyebb a dolga, ha egy „idegen” történelmi és politikai mitológiával 
kell szembenéznie, aminek visszahatásaként a végén még azon kapja ma-
gát, hogy pontosan abban a finom érzelmi hálóban tud „megkapaszkodni», 
amelytől – individualitását feltétlennek tekintve – szeretett volna megsza-
badulni.

egyszóval most jön ez az emil constantinescu, a romániai Demok-
ratikus konvenció elnökjelöltje, és azt mondja nekem, egy átlagos erdélyi-
nek, pontosabban partiuminak (egy „ukrajnai” és egy „isonzói” nagyapá-
val, nagybátyám grúziai hadifogságával, ötvenhattal, a Halotti Beszéddel és 
a magyar történelem minden felemelő katasztrófájával a hátam mögött) : én 
demokrata és toleráns, nagyon toleráns vagyok, és ezzel az idióta Funarral 
szemben, aki ki akar téged rekeszteni, én befogadlak, mert meggyőződé-
sem, hogy a román nemzet „több nemzetiséget is magában foglalhat”, hi-
szen „a közös sors az általunk lakott területeken erős és szoros kötelékekkel 
fon bennünket egybe”.40

39 vö. Beszélő, 1992. aug. 22. 
40 Beszélgetés emil constantinescuval, hargita Népe – csíkszereda –, 1992. júl. 31.
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amikor tehát a román, a szlovák és a szerb demokrata azt mondja az 
ilyen átlagos erdélyi, felvidéki és vajdasági magyarnak: én tiszteletben tar-
tom a te emberi jogaidat, még kisebbségi jogokat is adok neked, de a politi-
kai autonómiát sürgősen verd ki a fejedből, csodálkozik, hogy az illető nem 
rebeg elhaló hangon hálaimát. tény, hogy az első világháború után az anya-
országtól elszakadt hárommilliónyi magyar fülében e szó: „kisebbségi” még 
mindig olyan idegenül és értelmezhetetlenül cseng, mint a horvátországi 
szerbek vagy az ukrajnai és észtországi oroszok fülében.

Horvátország az államalapítás eufóriájában elkövette azt az óriási 
hibát, hogy azt mondta a szerbeknek: ha lojális állampolgárok lesztek, mi 
megadjuk nektek az általános európai (értsd: francia) normák szerinti ki-
sebbségi jogokat. Hát hogy lehet ilyet mondani annak a szerbnek, aki a sa-
játjának érezte azt az államot, amelyet a horvátok, a nemzetközi közösség 
jóváhagyásával, de az ő megkérdezése nélkül hirtelen megszüntnek nyil-
vánítottak? Ha egy ilyen embernek azt mondod, hogy te nagylelkűen meg-
adod neki a kisebbségi jogokat, az rögtön azon kezd el töprengeni, hogyan 
tudná ő akkor egy ilyen állammal szemben vagy akár egy ilyen államon 
kívül megvalósítani a maga törekvéseit!

Mivel nemrég éppen ezeken a hasábokon konrád György nézeteit vi-
tatva41 kifejtettem, mennyire elfogadhatatlannak tartom azoknak az állás-
pontját, akik erőszakkal vagy az erőszaknak falazó álliberális okoskodások-
kal akartak és talán még mindig akarnak egyben tartani egy mesterségesen 
létrehozott és éppen ezért életképtelen föderatív államot, tehát, ha úgy tet-
szik, a horvátok és a szlovénok ügye és igaza mellett törtem lándzsát, most 
örülök annak, hogy kimondhatom: mennyire meg tudom érteni azoknak a 

41 Contre-Konrád… című cikkemben nem reflektáltam konrád György alábbi – re-
torikai – felvetésére (valószínűleg abban a szövegváltozatban, amely akkor elém 
került, ez a rész nem szerepelt): „Ha a horvátoknak szabad kiszakadniuk Jugo-
szláviából, akkor a krajinai szerbeknek miért nem szabad kiszakadniuk Horvát-
országból, a boszniai szerbeknek Boszniából, az albánoknak Szerbiából és Mace-
dóniából, a magyaroknak a Szerbiához tartozó vajdaságból? (…) Ha az a nagyobb 
darab letörhetett, miért ne törhetne le az a kisebb darab is?” (konrád György: 
Szédület és megkapaszkodás, Kritika, 1992. november) ő akkor mindebben csak 
a veszélyt érzékelte. én viszont úgy véltem, hogy elszakadással vagy anélkül, de 
mindenképpen biztosítani kell a különböző nemzeti közösségek jogát az önálló 
nemzeti léthez. ezért volt szükségem a közép-európai kis-integráció mankójára, 
hogy a „kelet-európai” Szerbiáról, romániáról és Ukrajnáról könnyebben levá-
lasztható legyen a „közép-európai” vajdaság, erdély és kárpátalja, illetve nyu-
gat-Ukrajna, amelyeken belül már könnyebben megvalósulhatott volna az ún. 
belső önrendelkezés. ez a közép-európai integráció épp úgy illúziónak bizonyult, 
mint konrád víziója egy olyan „konföderáció”-ról, amely nem bíbelődik azzal, 
hogy „meddig európaiak az európaiak”. abban azonban egyetértettünk, hogy 
„egyszerre és párhuzamosan két egymással ellentétes folyamat zajlik, az egyesü-
lés és szétbomlás”, és hogy erre a történelmi kihívásra valamiképpen válaszolni 
kell. (M. G. – 2014.) 
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szerbeknek az elkeseredését, akik éppen olyan felkészületlenül cseppentek 
bele a kisebbségi sorsba, mint mi az első világháború után. és keserűségü-
ket – mint Jakabffy elemér A magyar kisebbségek és az európai kisebbségi 
gondolat című 1926-os tanulmányában megírta – „csak fokozta a csalódás, 
amelyet azok a nemzettagok hoztak reá, akiknek asszimiláltsága még csak 
fölületes volt, és akik most az új helyzetben eredeti nemzeteikhez tértek 
vissza”.42

Jugoszláviának éppen úgy nem volt ideje arra, hogy minden ál-
lampolgárát valóságosan integrálja, mint ahogy a kiegyezéskori Ma-
gyarországnak sem volt. ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyik 
állam sem tudott igazi politikai közösséggé válni, valamilyen formában 
mindegyik mesterséges kreatúra volt. Bármilyen fájdalmas is ez a szá-
munkra, be kell látnunk, hogy a szlovákokat, az erdélyi románokat és a 
délvidéki szerbeket nem voltunk képesek integrálni a magyar államba 
(voltaképpen ezért nem tudtuk asszimilálni sem őket, ami fordítva is 
igaz, vagyis mindazokat, akik lelkileg elfogadták a magyar államisá-
got, asszimiláltuk). egyszerűen azért nem tudtuk őket integrálni, mert 
a nemzeti tudatuk kialakult még mielőtt a magyar állam mint szuverén 
politikai corpus a kiegyezéssel újjászületett volna.43 ezt a szuverenitást 
nemcsak Bécs korlátozta, hanem az a benső elégtelenség és gyengeség 
(défaillance) is, hogy kompakt nemzeti közösségek a magyar államot 
nem érezték a sajátjuknak.

Ma Szlovákia, románia és Szerbia ugyanezen egyszerű oknál fogva 
nem lehet – a szó teljes értelmében – szuverén.44

tragikus, hogy e három országban nemcsak a hatalmon lévők, 
hanem az ellenzék sem érett még meg arra, hogy tolerálhassa, de még 
arra sem, hogy egyszerűen tudomásul vegye ezt a tényt. ez a térség legsú-
lyosabb, strukturális konfliktusforrása, amely kiúttalan helyzetet jelent 
mind a mi számunkra, mind az említett államok számára, amennyiben 
nem leszünk képesek az integráció különböző – állami, társadalmi, nem-
zeti – formáit a kárpát-medencében, pontosabban a kárpát-medencében 
is megteremteni.

az a tény, hogy a franciák többsége igennel szavazott az európa 
szempontjából sorsdöntő referendumom, rendkívüli horderejű esemény 
a mi számunkra is. az egységes európa „lelke”, a német–francia tengely 

42 Idézi Hornyik Miklós, in: A Dél-Bácska története. 1920–1929. Újvidék, 1987, 83. 
43 a fő ok nem ez volt, hanem az idő. az, hogy nem volt elég időnk, mint ahogy arra 

pár sorral fennebb utaltam is. vö. Demokrácia és nemzeti hegemónia a száz év 
előtti Magyarországon. lásd e kötetben. 

44 ez természetesen vonatkozik Magyarországra is, amely egyrészt – teljes joggal – a 
magyar nemzet részeinek tekinti a határon túli magyarokat, ugyanakkor – mint 
nemzetállamnak – nincsenek és nem is lehetnek meg az eszközei ahhoz, hogy 
őket belső „szuverenitásuk”, azaz önrendelkezésük kivívásához hozzásegítse. (M. 
G. – 2014.)
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megmarad, ami azt jelenti, hogy nem éled újjá a két háború közötti 
klientúrarendszer. Franciaország (sem nagy-Britannia, sem az egyesült 
államok) nem kényszerül rá arra, hogy németország háta mögött, min-
denekelőtt a Balkánon hídfőállásokat teremtsen a maga számára, és ezzel 
mintegy európai mentőövet dobjon a nemzetállami szuverenitását kor-
látlannak vélő államok számára. így azoknak nem lesz más választásuk, 
mint hogy kiegyezzenek velünk.

(világszövetség, 1992. szeptember 21.)

Eörsi, Konrád és a Nyugat
1992. szeptember 30.

„kellően formális szemlélettel – írja eörsi István – igaznak tetszik az a meg-
állapítás, hogy sokszor nagyobb bölcsességre vall, ha két fél vitájába a har-
madik nem avatkozik bele…, mert csak így csökkenthető minimálisra az 
emberveszteség. De mit jelent ez a jó tanács, ha egyenlőtlenül felfegyverzett 
felek állnak egymással szemben? akkor az erősebb fél kiirtja a gyengébbet, 
és a harmadik tábornak már módja sem marad a beavatkozásra.”45

eörsi konrád Györggyel száll vitába,46 de amit mond, az nemcsak 
konrád Jugoszláviával kapcsolatos tévedéseit cáfolja, hanem sokkal általá-
nosabb jelentőségű elvi állásfoglalás minden jogaiért küzdő közösség igaza 
mellett. „Ha valamely államszerkezetben – érvel eörsi István – a jogok ará-
nyos elosztásához nem társul az erő arányos elosztása, akkor a jog formális-
sá válik, elveszti morális súlyát, és válságos történelmi pillanatokban az ér-
vényét is. kellő magasságból nézve, ahonnan a konkrétumok nem látszanak 
már, az szegi meg a szerződést, aki felrúgja, holott valójában azé a felelősség, 
aki ereje tudatában elzárkózik az új igényeknek megfelelő megállapodások 
elől. Ha konrád nehezményezi a szerződéses megállapodás hiányát, és elíté-
li, hogy a horvátok és a szlovénok egyoldalúan kiáltották ki függetlenségü-
ket, akkor el kell ítélnie kossuth lajost, amiért 1849-ben szerződéses meg-
állapodás nélkül függetlennek nyilvánította Magyarországot ausztriától, és 
nagy Imre kormányát is el kell marasztalnia, amiért 1956-ban egyoldalúan 

45 tages Anzeiger, 1992. szept. 22. Magyarul: Mi nem látszik a magasból? Kritika, 
1992. december. Hozzám eörsi eredeti gépiratának egy fénymásolata jutott el – 
amelyben ő konrádnak a tAz augusztus 8-i számában megjelent cikkére reagál 
–, és amelyre ebben a rövid – kéziratban maradt – jegyzetben reflektáltam. egyéb-
ként eörsi még egyik 2003-as írásában is felemlegeti konrád György Jugoszláviá-
val kapcsolatos 1992-es magatartását (európa esélye, Magyar hírlap online, 2003. 
07. 26.). (M. G. – 2014.) 

46 vö. contre-konrád… világszövetség, 1992. szept. 7. 
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felmondta a varsói Szerződést. Ha következetes konrád – de tudom, hogy 
szerencsére nem az –, akkor kossuthot és nagy Imrét kell felelőssé tennie 
az 1849-et és 1956-ot követő véres megtorlásért, nem pedig ausztriát és a 
Szovjetunió magyar bábkormányát.”

Ha következetes eörsi – és én tudom, hogy szerencsére az –, akkor 
meg kell engednie, hogy ez az okfejtés ugyanígy igaz akkor is, ha még kö-
zelebb lépünk a konkrétumokhoz, vagyis, ha az egyes nemzeteken, pon-
tosabban „államnemzetek”-en belüli „szerződésszegők”-et, a különböző, 
alkotmányellenesen létező népeket, nemzeti közösségeket és etnikumokat 
vesszük szemügyre. Ugyanis nemcsak a föderációk, jobban mondva ál-fö-
deratív nemzetállamok védelmezik dühödten szentséges status quójukat, 
hanem az önmagukat százszázalékosan „tisztá”-nak minősítő nemzetálla-
mok is. az elkeseredés és düh nagyon is érthető: a „támadás” ezúttal nem 
kívülről, hanem belülről jön, és ami még felháborítóbb: a belső önrendelke-
zést követelő nemzeti és politikai közösségek esetén a szörnyű morbus, az 
állam szervezetét szemtelenül és folyamatosan rágcsálva – belül is marad.

nincs mit csodálkozni azon, hogy a nyugati „nemzetállamok” (mint 
például nagy-Britannia, olaszország vagy Franciaország) körömszakadtáig 
védték, és tulajdonképpen védik ma is a „jugoszláv” status quót, vagy azon, 
hogy egy olyan tekintélyes lap, mint a The Economist megfeledkezik arról, 
hogy a szlovákiai magyar „kisebbség” kérdése nem azért vitatott, mert azt a 
budapesti kormány szóvá teszi. nincs mit csodálkozni, hogy a nyugat nem 
érti meg: a nemzetállamiságot belülről érő kihívást csak akkor és úgy lehet 
kivédeni, ha azok, akiknél az „erő” van, nem zárkóznak el „az új igényeknek 
megfelelő megállapodások elől”. nincs ezen mit csodálkozni, ha egyszer ők 
maguk is hasonló kihívásokkal néznek szembe.

(Kézirat)

Politikai háromszög
1992. október 4.

Hankiss elemér szerint a kormányon lévő „nemzeti indíttatású” pártok a 
magyar nemzettörténet folytatóinak, a magyarság megtestesítőinek, a má-
sik oldalon álló, tehát ellenzéki „liberális csoportok” viszont az európai gon-
dolat, a modernitás, a haladás kizárólagos képviselőinek tekintik, illetőleg 
hirdetik önmagukat.47 ez az utóbbi két évben végbement sajátos önmitizá-
lási folyamat most mintha akadozni kezdene, ugyanis mindkét szekértábo-
ron belül biztató bomlási tünetek mutatkoznak.

47 Politika és morál, Ahogy tetszik, 1992. okt. 3. 
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az MDF-ben a csurka-ügy jótékony hatására offenzívába lendültek 
a liberálisok, az SzDSz-ben pedig – a pártelnök veszélybe került pozícióját 
megerősítendő – a polgári demokraták.48 így lehetővé vált a kommunista 
rendszer lényegi, strukturális „ellenzéke”-ként a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben fokozatosan megerősödő autonóm társadalom nevében – és ekként 
„a magyarság” és „az európaiság” nevében is – fellépő „new comer”-ek, az 
újonnan érkezettek pártjai közötti érdemi párbeszéd.

kérdés persze, hogy az MDF-es liberálisok és az SzDSz-es demok-
raták képesek lesznek-e arra, hogy pártjaik centrumával együtt maradja-
nak, és így mérjenek vereséget a nyugat-ellenes nemzeti radikálisokra és az 
antiliberális konzervatívokra (az MDF-ben), valamint a nyugat-barát „an-
tifasiszta” radikálisokra és doktrinér liberálisokra (az SzDSz-ben). akik-
nek ugyanis ez nem sikerül, azok bizton számíthatnak arra, hogy baráti és 
empatikus könyörtelenséggel azonnal felszippantja őket a Fidesz.

a fideszesekre nem szabad haragudni, amiért a csurka-hívő szélsősé-
gesektől és az MDF konzervatív vezérkarától keményen elhatárolódva, egy-
idejűleg együttműködést ajánlanak az MDF-en belüli liberálisoknak.49 ők 
ugyanezt teszik az SzDSz irányában is. Miközben félreérthetetlen módon 
leszögezik, hogy „független, az urbánus értelmiség bizonyos köreinek hege-
móniatörekvéseivel szemben minden körülmények között ellenálló” politi-
kát folytatnak, és jól odamondanak a legutóbbi charta-tüntetést párt-szó-
noklatok megtartására felhasználó „kisebbrendűségi komplexustól gyötört 
vagy szereplési vágyát kordában tartani nem tudó” „SzDSz-es urak”-nak,50 
liberális koalícióról, az SzDSz-tagság többsége által is osztott jobboldali li-
berális értékekre alapozó politikai stratégiáról beszélnek.

a cél nyilvánvaló és tulajdonképpen dicséretes: az MDF és az SzDSz 
romjaiból minden felhasználható elemet be szeretnének építeni a saját libe-
rális gyűjtőpártjukba.

a kívánatos persze az volna, hogy Magyarországon mind a konzer-
vatív, mind pedig a baloldali táborban meglegyen a „new comer”-ek által 
képviselt liberális hegemónia. 1991 májusában, az európai Protestáns Ma-
gyar Szabadegyetem magliasói konferenciáján megtartott előadásomban 
még úgy láttam, hogy erre mind az SzDSz (a nyugati típusú szociálde-
mokrácia felvállalásával), mind pedig az MDF (a csurka-féle populizmus 
marginalizálásával) képes lehet.51 az azóta eltelt időszak fejleményei alapján 
megállapítható, hogy az SzDSz ezt a lehetőséget eljátszotta. az MDF viszont 
még csak ez után – ha már a csurka-kérdést megoldotta! – fog szembesül-

48 vö. SzDSz-Polgári Demokrata kör, Beszélő, 1992. okt. 3.; kis János: Ha ez 
szokássá válik, szétesik az SzDSz, Népszava, 1992. okt. 3. 

49 orbán viktor a Népszabadság okt. 1-i, Fodor Gábor a vasárnapi hírek okt. 4-i 
számában. 

50 vö. kövér lászló: Mint cseppben a tenger… Magyar hírlap, 1992. okt. 3. 
51 vö. Európai Napló, Új Magyarország, 1991. máj. 25. (e kötetben.) 
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ni a konzervativizmus és liberalizmus párton belüli összeegyeztetésének 
nehéz feladatával. az MDF-nek azért van erre valamivel több ideje, mint az 
SzDSz-nek, mert ez utóbbit az MSzP a szociáldemokrata program felvál-
lalásában – sajnos – megelőzte, a konzervatív oldalon viszont – legalábbis 
eddig – az MDF-nek nem akadt igazi versenytársa.

Igaz, hogy e pillanatban az MDF nagyon megtépázottnak tűnik, 
mégis nagyobb eséllyel küzdhet a fennmaradásért, mint az SzDSz. Míg 
ugyanis ez utóbbi esetében nemcsak az alig egy hónapja megszervező-
dött Polgári Demokrata kör tűnik esélytelennek az „antifasiszták”-kal és 
a doktrinérekkel szemben, hanem a tölgyessy-féle hatalmi centrum is, 
amely egyre inkább teret veszít a háttérben működő párhuzamos SzDSz-
vezérkarral szemben, az MDF-ben a hatalom vitathatatlanul antall Jó-
zsef kezében összpontosul. a kérdés itt az, hogy az MDF-es liberálisok 
csupán a könnyűlovasság szerepét töltik-e be – csurka és tábora ellen –, 
vagy érdemi befolyást tudnak gyakorolni magára az MDF hatalmi cent-
rumára is.

csurka István számára két megoldás kínálkozik (természetesen 
mindkettő az MDF-en kívül). az egyik az „inkább” jobboldali, a másik 
az „inkább” baloldali neo-harmadikutas politika. a nemzeti Demokrata 
Szövetség párttá alakulásával az utóbbi hely már lefoglaltatott, úgyhogy 
csurka itt csak másodhegedűs lehetne. nem fog ő ide bekérezkedni, de 
tulajdonképpen az nDSz-ben is otthon lehetne. Pozsgay és Bíró zoltán 
pártja is szemben áll mind az uralmon, mind pedig az ellenzékben lévő 
pártokkal, „a nemzet érdekeit minden más érdek elé helyező gazdaság-
politikai alternatívát” képviseli, és azt szeretné, hogy „az országban fel-
halmozott tőke ne áramoljon ki külföldre”. végül, de nem utolsósorban 
ennek az „új politikai kínálat”-nak is fontos eleme a nyugati politikai ori-
entációt új függőségként elutasító külpolitika.52

Bár csurka most – taktikából – mértékletességre inti híveit, nyil-
vánvaló, hogy a szélsőjobbos hangszerelésű harmadikutasság jobban fek-
szik neki. no meg fenyegetőzni is szeret. a kormány és az MDF „jóváte-
hetetlen hibát követ el, ha (…) kimesterkedi magából… eddig példásan 
hűséges, belső ellenzékét”, ha a médiaügyben újból kompromisszumot 
köt az ellenzékkel. „október tehát nagyon kényes hónap lesz.”53 e jelek 
arra vallanak, hogy csurka egyáltalán nem fogja „megszerezni” az MDF-
et, mint Balázs Magdolna állítja (vagy reméli?) a Magyar hírlapban.54 Mi-
vel ezt nem teheti, vagy visszavonulót fúj, vagy ellenzékbe vonul.

ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy veszélyben a haza. Sőt, 
csurka István pontosan ezzel tehetné Magyarországnak a legnagyobb 

52 vö. az nDSz gazdaságpolitikai alternatívája. az nDSz szeptember 19-i közgyű-
lésén elfogadott nyilatkozat. Ring, 1992. szept. 30. 

53 Magyar Fórum, 1992. okt. 1. 
54 torgyán és Csurka, 1992. okt. 3.
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szolgálatot. végeredményben mégis csak íróember. és nekünk az egyál-
talán nem mindegy, hogy a mi szélsőjobboldalunk élén vajon egy művelt, 
érzékeny lelkű, hitelesen, von haus aus jobboldali férfiú áll-e, vagy vala-
mi kétes múltú, műveletlen nacionálbolsevik. nyugati partnereink igenis 
joggal elvárhatják tőlünk, hogy a mi vezető szélsőjobboldali demagógunk 
megüsse a le Pen-i színvonalat, vagy ha nem, legalább legyen olyan bájos, 
mint alessandra Mussolini.

csurka MDF-en belüli – várható – vereségéből azonban még egy-
általán nem következik, hogy a liberálisok feltétlenül „győznek”. ami 
azt jelenti, hogy az MDF-ben immár nem csurka a legfőbb probléma, 
nem csurka van döntéshelyzetben, hanem – mint elek István nagyon 
helyesen megállapította – „az óvatos és hallgatag centrum”.55 az MDF 
politikailag, ideológiailag és mediatikusan aktivizálódott liberálisainak 
ma mindenekelőtt arra kell összpontosítaniuk, hogy ne szakadjanak le a 
centrumról. ezt két feltétel teljesítése esetén érhetik el.

először: ha megértik és meg tudják értetni másokkal is, hogy a 
nemzeti liberalizmus nem pusztán 19. századi jelenség. Hogy e prog-
ramértékű megnevezésnek nemcsak akkor volt értelme – mint ludassy 
Máriától elek Istvánig sok liberális véli –, amikor a magyar nemzet ki 
volt szolgáltatva egy külső hatalomnak, és ebből kifolyólag nem élhetett 
önrendelkezési jogával, hanem az mindaddig érvényes program és jel-
szó lehet, amíg a magyar nemzet egyharmada, a Szlovákiában, kárpát-
alján, erdélyben és a vajdaságban élő magyar nemzeti közösségek olyan 
nemzetállamoknak vannak kiszolgáltatva, amelyek lehetetlenné teszik 
számukra, hogy a kisebbségi közösségeket is megillető önrendelkezési 
jogukat érvényesítve a liberális alapértékeknek megfelelő életet éljenek. 
ezért a nemzeti liberalizmus nemcsak egy nemes történelmi hagyomány, 
hanem a kárpát-medencei magyarság egészét megcélzó – az MDF által 
kezdettől fogva felvállalt, de nem eléggé tudatosított és explicitált – nem-
zetpolitikai program.

az MDF liberálisainak meg kell értetniük a szélesebb közvélemény-
nyel, hogy a magyarság nemzetpolitikai céljainak teljesülése a jelenlegi 
geopolitikai és demográfiai viszonyok közepette csak az önrendelkezési 
jogot az elszakadáshoz való jog nélkül is érvényesítő, a közép- és kelet-eu-
rópai helyzet kihívásaira válaszoló, poszt-etatista, és ebben az értelemben 
nemzeti liberalizmus talaján képzelhető el. és csakis az európai közös-
ség részeként, vagyis a nyugattal stratégiai szövetségben, de – a kölcsö-
nös érdekek alapján – oroszországgal is szorosan együttműködve.

a másik feltétel teljesítése ehhez képest mondhatni gyerekjáték. 
„csak” annyi kell hozzá, hogy az MDF-en belüli, a liberalizmus alapértékei-
vel és a parlamentáris demokrácia, a jogállamiság köve telményrendszerével 

55 az MDF sorsának kulcsa a centrum kezében van, Magyar Nemzet, 1992. szept. 29. 
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összeegyeztethető konzervativizmust világosan megkülönböztessük az 
MDF-re „metamorf politikai kőzetként”56 kívülről rátapadó gyűlölködő-
en antiliberális, vízözönelőtti konzervativizmustól. a „liberális” ma még 
– sajnos – nemcsak a Magyar Fórumban szitokszó, hanem az Új Magyar-
országban is.

remélhetőleg nem sokáig.

(világszövetség, 1992. október 12.)

Mindennapi önrendelkezés
1992. október 20.

a Fidesz a jelek szerint mégsem olyan egységes, mint vezetői állítják. Mi-
közben orbán viktor, kövér lászló, németh zsolt és áder János számára a 
Fidesz olyan polgári párt, amely egyenlő távolságra helyezkedik el a balol-
daltól és a polgári jobbközép irányvonalat rosszul (nem elég kompetens mó-
don és túl sok anakronisztikus vonással terhelten) képviselő kormánytól, 
és amely tudja, hogy a közép- és kelet-európai régióban csak a „nemzeti el-
kötelezettségű 1iberalizmus”-nak van létjogosultsága (mint legutóbb orbán 
viktor a Magyar Polgári Párt ipolysági kongresszusán kifejtette),57 Fodor 
Gábor és Hegedűs andrás egészen más húrokat penget.

Fodor Gábor, a Fidesz második embere „személy szerint nem rekesz-
tené ki” az új, választások utáni koalícióból „az MSzP-t sem”.58 Hegedűs 
andrás, a külügyi Bizottság fideszes alelnöke pedig azt nyilatkozza a té-
vében, hogy a demokratikus erők megerősödését hozó választások utáni 
„egészségesebb” romániai közélet a kisebbségi kérdésben is lehetővé teszi 
az „áttörés”-t, amennyiben az rMDSz-ben azok a politikai erők kerülnek 
előtérbe, amelyek „óvatosan, visszafogottan, tárgyalókészen” állnak hozzá 
a dologhoz. „ez a sokkal tagoltabb politikai helyzet – mondja szó szerint 
Hegedűs andrás – nagyobb teret enged annak, hogy ne revizionista alapon, 
hanem emberjogi alapon politizáljunk most már romániával is.”59 Fodor 
tamás Gáspár Miklóst, Hegedűs andrás Magyar Bálintot visszhangozza 
(aki nem nyit bal felé, az áruló, a határok erőszakos megváltoztatásának 
elutasítása pedig burkolt revizionizmus; vagyis igazuk van a románoknak, 

56 vö. Sándor andrás: „nemzeti liberális” vagy „magyar szabadelvű”, Új Magyaror-
szág, 1992. szept. 18. 

57 Magyar hírlap, 1992. okt. 12. 
58 Népszabadság, 1992. okt. 19. 
59 nap tv, 1992. okt. 15. 
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amikor azt állítják, hogy a kétoldali szerződést azért nem lehetett eddig alá-
írni, „mert Magyarország nem mond le területi követeléseiről”).60

érdekes helyzet kezd kialakulni. Miközben a nyilvánvalóan kettős 
vezetésű és hatalmi struktúrájú SzDSz-ben tölgyessy Péter és az őt támo-
gató polgári demokrata kör a gyakorlatias szabadelvűség nevében egyre ha-
tározottabban konfrontálódik a Pető–Bauer–Magyar Bálint–tamás Gáspár 
Miklós-féle „polgári radikális irány”-nyal (az MSzP-t is magában foglaló 
„szoros ellenzéki koalíciót követelő baloldali liberális politika – mondja 
tölgyessy – jól láthatóan eltávolít a Fidesztől, és csorbítja a polgári liberális 
közép választási esélyeit”),61 és a baloldali nyitás helyett „a nemzeti elköte-
lezettség vállalásá”-val akarja magát a lakossággal elfogadtatni,62 az eddig 
egységesnek hirdetett Fideszről most kiderül, hogy van egy, a párton belül 
nem lebecsülendő erőt képviselő „SzDSz-es” szárnya.

az egykori ellenzékből jövő politikai eliten belül az igazi törésvonal 
nem urbánusok és népiek, hanem baloldali és jobboldali liberálisok között 
húzódik. természetes, hogy az SzDSz többégi és a Fidesz kisebbségi (pol-
gári radikális) szárnya bal felé tájékozódik, és az antiliberális baloldaliságot 
a parlamentáris demokrácia és a jogállamiság liberális logikájához idomító 
Szocialista Pártban látja azt a tömegerőt, amellyel szövetségben – e szövet-
ség elkerülhetetlen foglyaként – többségbe, és így hatalomra kerülhet. Ha-
sonlóképpen, a Fidesz többségi (orbán viktor körül tömörülő) szárnya, va-
lamint az SzDSz és az MDF saját pártjaikban kisebbségben lévő, és éppen 
ezért kellemetlen megpróbáltatások elé néző nemzeti liberálisai csak úgy 
tehetik az általuk ideologikusan képviselt európai jellegű jobboldaliságot 
országos méretekben többségi, tehát kormányképes erővé, ha szövetségre 
tudnak lépni (illetve, az MDF liberálisai esetében: ha szövetségben tudnak 
maradni) az antiliberális konzervativizmust a parlamentáris demokrácia és 
a jogállamiság liberális logikájához idomító MDF-fel.

vagy létrejön ez a kétirányú szimbiózis az elitek liberalizmusa és a 
tömegek antiliberalizmusa között (ami a nyugati típusú politikai beren-
dezkedés szervesülésének nélkülözhetetlen előfeltétele), vagy megint utolér 
bennünket a „kelet-európai átok”, és a kétségbeesett zapadnyikok liberális 
politikáról szóló beszéde lesz majd az egyedüli alternatíva a nyugati értékek 
és politikai intézmények ellen forduló társadalommal és nemzettel szem-
ben.

1994-ben a magyar politikai élet egyik pólusát mindenképpen a 
balodal és annak vezető pártja, az MSzP fogja alkotni. Ha az SzDSz és a Fi-
desz polgári radikálisai csatlakoznak hozzájuk, az csak hasznára válik az or-
szágnak. a jobboldali pólus kérdése azonban még teljesen nyitott. tölgyessy 
Péternek feltehetően igaza van, amikor azt mondja, hogy „a választásokon 

60 az SzDSz a külpolitikáról, Magyar Nemzet, 1992. okt. 19. 
61 Magyar hírlap, 1992. okt. 19. 
62 kádár Péter a pragmatikus magyarságpolitikáról, Népszabadság, 1992. okt. 15. 
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döntő sikerre esélye csak annak a pártnak van, amely szervezeteivel átfogja 
az egész országot”, és hogy „ma három ilyen párt létezik: az MDF, az MSzP 
és az SzDSz”. Mivel 1994-ben a Fidesz még nem, az SzDSz pedig – ha meg-
buktatják tölgyessyt – már nem lesz „ilyen párt”, marad mint egyedüli al-
ternatíva az MDF.

ami természetesen egyáltalán nem azt jelenti, hogy az MDF-et úgy 
kell elfogadni, ahogy van. De jó volna, ha néhány hónapon belül olyan álla-
potba kerülne, hogy el lehessen fogadni.

Ha Magyarország csak Magyarországból állna, nyugodtan nézhet-
nénk a baloldali–liberális alternatívát képviselő pártok (az MSzP, az SzDSz 
többségi, most Pető Iván nevével fémjelezhető szárnya és a Fidesz kisebbségi, 
Fodor–Hegedüs-féle szárnya) kormányra kerülése elé. ők végül is szintén a 
modernizáció, a nyugati típusú társadalmi és politikai berendezkedés hívei, 
és ha más hangsúlyokkal is, de tovább folytatnák a németh- és az antall-
kormány által elkezdett európai integrálódás politikáját. Sőt – éppen most, 
amikor az inga láthatóan újból balfelé leng közép- és kelet-európában – 
bizonyos értelemben még célszerű is volna a baloldali tömegerőt liberális 
intézményi és ideológiai keretek közé terelő kormánypolitika, ami kétség-
telenül a leghatékonyabb ellenszere lehetne az antiliberális, nyugat-ellenes 
baloldaliság magyarországi megerősödésének.

az egyetlen – ám döntő jelentőségű – pont, ami miatt az elemző 
szakmailag kötelező elfogulatlansága nem társulhat politikai közömbös-
séggel, az a baloldali–liberális alternatíva híveinek allergiás ingerültsége 
(jobb esetben vaksága) a „másik Magyarország” kérdéskörével szemben. 
Mert hogy van, minden kétséget kizáróan ott munkál a mélyben a „másik 
Magyarország”, amelynek ugyan nincs közvetlen politikai realitása, de le-
mondani róla és eltekinteni tőle erkölcsi önfeladás és politikai öngyilkos-
ság volna.

a „másik Magyarország” azt a nemzeti mivoltában megalázott és 
megnyomorított egész-magyarságot jelenti, amelyhez az anyaországon és 
a diaszpórán kívül hozzátartoznak a kulturális és politikai autonómiájuk-
hoz ragaszkodó magyar nemzeti közösségek is.

tegnap húsz dán szociológushallgatónak tartottam rövid előadást az 
MDF Bem téri székházában a magyar belpolitikáról és a szomszédos or-
szágokban élő magyarok helyzetéről. azt még csak sikerült valahogy meg-
értetnem velük, hogy például az erdélyi magyarok parlamenti képviselete 
önmagában nem elég ahhoz, hogy jogaikat érvényesítsék (hiszen a többsé-
gi elv alapján még esetleges szövetségeseikkel együtt is leszavazzák őket), 
de amikor az önrendelkezési jog és az autonómia összefüggéseit, az utóbbi 
általános és speciális jogosultságát ecseteltem, hirtelen rámkérdeztek: – 
„Jó, de hogy akarják ők – és hogy akarjuk mi – ezt érvényesíteni? Mert 
hogy a románok nem akarják, az európai közösség pedig nem fog minket 
támogatni ebben.”
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– „ez itt a kérdés!” – idéztem nekik elismerően a dán királyfit. De 
a válasszal – bevallom – adós maradtam. nagyon nehéz lett volna nekik 
megmagyarázni, hogy önrendelkezési jogunkkal mi – erdélyben, a Fel-
vidéken és a Délvidéken – hetven év óta naponta élünk. nemcsak a „Die 
Gedanken sind Frei” kezdetű népdalnak megfelelően, hanem mindennapi 
cselekedeteinkben is. a puszta tény, hogy a magyar nemzet részének te-
kintjük önmagunkat, hogy a magyar nemzet – amely több, sokkal több, 
mint a magyar állam – történelmi folytonosságának vagyunk az alanyai 
(és persze az elszenvedői), ez nem más, mint mindennapi önrendelkezés, a 
szó renani értelmében.

a magyar–szlovák, magyar–román és magyar–szerb konfliktus mé-
lyebb tartalma nem az, hogy mi – mint Meciar öntelten hangoztatja egy in-
terjúban63 – önrendelkezési jogot akarunk, és ők egy ilyen képtelen – csak 
a népeket – megillető követelést egyszerűen nem teljesíthetnek. Hanem az, 
hogy a bennünket természeti jogon megillető mindennapi önrendelkezés 
jogától is meg akarnak fosztani.64

ennek a szándéknak a nyilvánvaló jele, hogy nem elégednek meg az-
zal, hogy az rMDSz-t, az együttélést és a többi szlovákiai magyar pártot 
rendre leszavazzák, hanem egyszerűen be akarják tiltani őket. Meciar az 
idézett interjúban azt állítja, hogy „Szlovákiában a magyarok a legszélesebb 
körű alkotmányos jogokat élvezik”. ezzel szemben az igazság az, hogy – 
mint az együttélés jogi szakértői által összeállított politikai dokumentum 
megállapítja –: „az alkotmány 34. cikkelyének 1. bekezdése szerint a nem-
zeti kisebbségek csak úgynevezett nemzetiségi szövetségeket hozhatnak lét-
re. Szó szerint értelmezve, az alkotmány lehetőséget nyújt a nemzeti kisebb-
ségek politikai szervezeteinek betiltására.”65

a románok nemzeti egységpártjának (PUnr) frissen megválasztott 
elnöke és alelnöke (Gheorghe Funar és cornel Brahaș) pártjuk október 19-i 
bukaresti sajtóértekezletén bejelentették, hogy kezdeményezni fogják egy 
olyan új párttörvény mielőbbi meghozatalát, amely az rMDSz-t mint etni-
kai alapon szerveződő pártot alkotmányellenesnek fogja minősíteni.66

ez az, amit a magyarországi baloldali liberálisok és liberális baloldali-
ak nem képesek megérteni: hogy a mi puszta létünk mint a nemzeti más-lét 
mindennapos adottsága a szomdszédos országok politikai elitjének szemé-
ben – blaszfémia. Hogy a saját nyelv és a saját kultúra, a másfajta nemzeti 

63 Corriere della Sera, okt. 10. kár, hogy az MtI az eredetiben szereplő „diritto 
all’autodeterminazioné”-t „autonómiához való jog”-nak fordította. vö. Népsza-
badság, 1992. okt. 12. 

64 az embert természeti jogon megillető szabadságokról, amelyek még a lehető leg-
demokratikusabb kormányzat hatáskörén is kívül állnak, lásd: Molnár G.: Ó ang-
lia, anglia… In: AK, II. 

65 a nemzeti és etnikai kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének veszélyei a 
Szlovák köztársaság alkotmányában. A hónap (Pozsony), 1992. szept. 

66 BBc román adás, 1992. okt. 19. 



alternatívák könyve III.
összmagyar alternatíva

292

identitás és az annak fennmaradását biztosító intézmények, a saját iskola és 
egyetem, a saját nemzeti érdekképviseleti szervezet – mindez számukra 
nemcsak „teljesíthetetlen” követelőzés, hanem a szentségtörő és kihívó 
másság megszüntetendő adottsága. az pedig egy jellegzetesen magyaror-
szági adottság, hogy miközben csurka nem veszi észre, hogy erdélyben, 
a Felvidéken és a vajdaságban mi vagyunk azok az ejtőernyős idegenek, 
azok a „zsidók”, akik ellen ő itthon hadakozik, a baloldali liberálisok azt 
nem látják, hogy mi vagyunk azok a „zsidók” is, akiket ők itthon meg 
akarnak védeni.

a kisebbségben lévő nemzeti közösségek önrendelkezési jogát eleve 
elutasító nemzetállamiságnak tehát manapság nemcsak a Funarok, csur-
kák, Meciarok és Miloševićek az elszánt védelmezői, hanem – mint Glatz 
Ferenc jó budapesti szokás szerint visszhang nélkül maradt, az egyik koráb-
bi naplóban már idézett tanulmányában67 írja – „a klasszikus antifasiszta 
politikai hagyományok egyes mai letéteményesei” is. ez a különös maga-
tartás „az európai baloldal hagyományos gyengéjé-vel magyarázható: azzal, 
hogy „az egyén–közösség viszonyában aránytalanul csak az egyik azonos-
sági kötődést, a szociális azonosságtudatot helyezte előtérbe, erre építette 
fel a politikai identitást is, és rendre lebecsülte az etnikai közösséghez és a 
szülőföldhöz való kötődést”.

az etnikai-nemzeti kötöttségek alábecsülése azonban nem csak az 
európai (szociáldemokrata és liberális) baloldalnak sajátja, hanem egy bi-
zonyos fajta liberalizmusnak is. Glatz Ferenc „a múlt századi klasszikus el-
vekhez kötődő” értelmiségieket említi e vonatkozásban, akiknek egy része 
„elutasít minden kollektív kiváltságot vagy kollektív jogot”, és „az etnikai 
elv érvényesülésében a »törzsi«, a kollektív eszmék jelentkezését” látja.68

Az amerikai Pat Moynihan frissen megjelent könyvében69 nagyon szel-
lemesen mutat rá arra, hogy az egész „önrendelkezési őrület” tulajdonképpen 
a liberális Woodrow Wilsonnak köszönhető. ő honosította meg a nemzetközi 
diplomáciában azt az elvet, hogy az önrendelkezés egyetemes jog. Wilson 
14 pontjából 6 az önrendelkezésre vonatkozott. az ausztria–Magyaror-
szág és törökország népeinek önálló fejlődését támogató Wilson – mondja 
Moynihan – „megváltoztatta a világpolitika szabályait, hogy elfogadtassa, 
legitimizálja, sőt megszentelje az etnicitás elvét”. Csakhogy az etnicitás elve 
megzavarta az állampolgárságon alapuló nemzetek játékát. A népek és et-
nikumok elrendeződése nem követi a politikai határok vonalát, különösen, 

67 vö. Glatz!
68 Glatz Ferenc: állam és nemzet, államnemzet, kultúrnemzet. Népszabadság, 1992. 

aug. 19. 
69 a könyvből a Newsweek közölt részleteket. a cikkben innen idéztem. De ha-

marosan beszereztem a könyvet is (Daniel Patrick Moynihan: Pandaemonium. 
Ethnicity in International Politics. oxford University Press, 1993.). (M. G. – 2014.) 
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ha ezeket a határokat öntelt diplomaták húzzák meg, akik azt hiszik, hogy a 
világ racionális alapon el- és újrarendezhető.

„De kedvesem – idézi Moynihan a versailles-i békekonferencián részt-
vevő brit küldöttség egyik tagjának feleségéhez írott levelét –, ez egyszerűen 
visszataszító, ahogy ez a három tudatlan és felelőtlen ember [Wilson, lloyd 
George és clemenceau] úgy vágja darabokra kis-ázsiát, mintha csak egy 
tortát szeletelne fel.” az egyik amerikai diplomata pedig a következőképpen 
örökítette meg az első világháború utáni békecsinálók szorgos munkálko-
dását: „átmentünk a szomszéd szobába, ahol Wilson egy hatalmas térképet 
terített ki a padlóra, és négykézlábra ereszkedve mutogatta nekünk, mi tör-
tént eddig a béketárgyalások folyamán. a legtöbben négykézláb közleked-
tünk a szobában. én az első sorban voltam, és amikor, érezve, hogy valaki 
meglökött, dühösen körülnéztem, láttam, hogy orlando [az olasz minisz-
terelnök] volt az, aki úgy csörtetett ott négykézláb, mint valami medve.”70

vajon min dolgozhattak akkor – teszi fel a kérdést George F. Will a 
Newsweekben –. „talán csak nem éppenséggel Jugoszlávián kotoltak?”71

Milyen igaza volt kosáry Domokosnak a bonni magyar–német fóru-
mon, amikor azt mondta, hogy közép- és kelet-európában tulajdonképpen 
nincs is szó semmiféle dezintegrációról. egyszerűen csak a korábbi hibás 
konstrukciók mondanak csődöt.72

(világszövetség, 1992. október 26. a cikket átvette a FIDESz PRESS 
1993. január 29-i száma is.)

Közösségi igazságok
1992. október 31. 

a nyugat közép- és kelet-európai kérdésekben tanúsított képmutatása 
többnyire a tárgyilagosság és az elvszerűség álarca mögé rejtett tehetet-
lenségből fakad. ezt a tehetetlenséget tulajdonképpen nem az teszi ellen-
szenvessé, hogy a nyugati hatalmak nem mutatnak elég kedvet és erélyt 
az igazságosság és a jogszerűség melletti kiállásra, hanem az a tény, hogy 
a közvetlen érdekérvényesítés hatalmi politikáját immár nem tudván 
folytatni, csak jobb híján „tárgyilagosak” és „elvszerűek”.

az osztrák politikusok például az utóbbi időben egyre gyakrabban 
nyilatkoznak úgy (mint Busek alkancellár is tette nemrég olaszország-
ban), hogy a nyugat-európa felé tájékozódó ausztria számára túlságo-
san nagy tehertétel volna a Magyarország és Szlovákia közötti balkáni 

70 I. m. 109. 
71 Bedeviled by Ethnicity, 1992. aug. 24.
72 Népszabadság, 1992. okt. 20. 
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vitában való állásfoglalás. egy osztrák szociáldemokrata politikus pedig 
(a Paul lendvay vezette radio austria International október 31-i adásá-
ban) a koszovói albánok és Szerbia vitájában biztatott nagyobb tárgyila-
gosságra, mondván, hogy nem szabad sem a szerb, sem az albán oldalra 
állni. Óvakodni kell, úgymond, attól, hogy a kisebbségeket egyesek ha-
tárkonfliktusok szítása céljából kihasználják. a meglévő államokon be-
lüli integrációt kell támogatni, nem új államok kialakulását.

a The Economist még tökéletesebben példázza ezt a fajta „elvsze-
rűséget és tárgyilagosságot”. „az utóbbi hónapokban – írja a brit lap 
budapesti tudósítója – Magyarország egyre elkeseredettebb szópárba-
jokba keveredik a szomszédos Szlovákiával (amely kb. 600 000 magyar 
hazája), Szerbiával (ahol 430 000) és romániával (ahol 1,8 millió magyar 
él). Magyarország azzal vádolta Szlovákiát (hamarosan függetlenné váló 
szomszédját), hogy korlátozza a területén élő magyar közösség politikai 
és nyelvhasználati jogait. Szlovákia azzal a váddal válaszol, hogy Magyar-
ország viszont a területi revízió gondolatával foglalkozik.” Még szerencse 
– jegyzi meg a cikk –, hogy Magyarországon megjelent egy új és befolyá-
sos középosztály. „október elején 50 000 ember – köztük sok bankár és 
vállalkozó – vonult ki az utcára, hogy tüntessen a status quo mellett, a 
stabilitásért és az etnikai toleranciáért.”73

Miről van szó? arról, hogy bizonyos nyugati vélemények szerint a 
lényeg a status quo és az erkölcsi paritáselméleten alapuló „pártatlanság”. 
no meg arról, hogy nekünk viszont meg kell látnunk mind a koszovói al-
bánok, mind a horvátországi szerbek, mind a szlovákiai, erdélyi és vajda-
sági magyarok, mind pedig a baltikumi, ukrajnai és transznisztriai oro-
szok igazságát. és mielőtt mindenáron fel akarnánk oldani a különböző 
igazságok konfliktusából fakadó ellentmondást, próbáljuk megérteni, 
hogy ezek mindenekelőtt „népi”, vagyis közösségi igazságok. és megen-
gedhetetlen az a jogi képmutatás, amely egyik esetben – hallgatólagosan 
– elismeri a közösségi, a „népi” igazságot, mert azt az állam (a híres-ne-
vezetes nemzetállam) szavatolja, a másik esetben viszont már nem teszi 
meg ugyanezt, arra a cinikus érvre hivatkozva, hogy nem lehet egyszerre 
két államhoz tartozni.

a belső önrendelkezés elve pontosan ezt a dilemmát segít feloldani. 
vagyis még mielőtt – filozófiai értelemben – az individuális jogok szint-
jére lépnénk, tisztázni kell a közösségi jogosítványokat. és ebben az eltérő 
történelem, nem az eltérő etnikum játszik döntő szerepet.

(Kézirat)

73 The Economist, 1992. okt. 31. 
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Az elszakadók
1992. november 15.

nézegetem a Peceparti Párizs című kulturális magazin első számában az 
emke-kávéház ma szürreálisnak tűnő enteriőrjét. a szecesszió, persze, az 
átkozott szecesszió. ezek a javíthatatlan, bohém őrültek, akik állandóan el 
akarnak szakadni, csak hogy jobban kötődhessenek. Mint Szabó Dezső és 
a kötnivaló lőwy árpád (a polgári létben a premontrei gimnázium példás 
magaviseletű tanára), és a többiek mind, akik el akartak szakadni – bár-
mi áron – a szomszédos szeparéban reggelig mulató dzsentri kompániától. 
amely persze szintén várad volt, de még mennyire, hogy az volt. kriterionos 
koromban évekig könyörögtem varga Gábornak, az rMDSz jelenlegi Bi-
har megyei elnökének, olvassa el vagy ajánljon valakit, aki hajlandó elolvas-
ni az 1918–19 fordulóján földig rombolt váradi kúria tulajdonosának, tisza 
Istvánnak a szellemiségét tükröző váradi sajtót. Soha nem fogjuk megérteni 
adyt, sem a tisza Istvánt, annak halálakor gyönyörű nekrológban megkö-
vető Szabó Dezsőt, sem a többi elszakadót, ha nem értjük, nem ismerjük 
meg azt a világot, amelytől oly kétségbeejtő természetességgel akartak, de 
persze nem tudtak, soha nem tudtak elszakadni.

amikor 1977. március negyedikén, este fél tízkor, Az elmélet küszö-
bén74 című kötetem bemutatója után, barátaimmal és az akkor már rák-
kal viaskodó Bretter Györggyel együtt (akinek „fogadatlan tanítványa” 
voltam) elhelyezkedtünk az egykori emke-kávéház még mindig gyönyörű 
csillárjai alatt, és az egyik csillár balra, a másik pedig jobbra hirtelen kilen-
dült, és a mozdulatlan középsőre a mellettem ülő egyed Péter mosolyogva 
rámutatott: „nézzétek, ott az epicentrum!”75, akkor mi, a Szövegek és körül-
mények76 és a többi megveszekedett spekulatív őrülmény megalkotói, vajon 
kitől és mitől akartunk elszakadni? a marxizmustól, a kommunizmustól, 
a román nacionalizmustól?

ostobaság. Mi Bretter Györgytől akartunk elszakadni.
Mostanában, a történelemellenes, individualista és absztrakt libera-

lizmus csődjével foglalkozva, egyre többször jár az eszemben, hogy Bretter 
utolsó nagyszabású tanulmányát Berzsenyi communitas-elméletéről írta.

nagyon árva ma az erdélyi magyarság. nincs senkije, akitől érdemes 
volna elszakadni.

(világszövetség, 1992. december 7.)

74 kriterion, 1976. 
75 ez volt a bukaresti földrengés, amelynek szörnyű pusztításairól csak másnap 

reggel értesültünk. a bemutatón elhangzott felszólalásomat (Az önmagához 
viszatérített szöveg) lásd: AK, I. 271–278. 

76 kriterion, 1974.
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Baloldal – ante portas?
1992. november 30.

az egyre fenyegetőbben felém tornyosuló újsághalmazokban kotorászva 
bukkantam rá tabajdi csaba szocialista parlamenti képviselő másfél év-
vel ezelőtti nyilatkozatára, amelyben a „szovjet hidak” tönkretétele miatt 
panaszkodik. „tudomásul kell vennünk – mondja tabajdi –, hogy nem 
vagyunk a Szovjetunió számára geopolitikai tényező, ráadásul szlávok 
sem vagyunk…”77 nos, bár szlávok valóban nem vagyunk, a jelek szerint 
oroszország számára mégis csak bír némi geopolitikai jelentőséggel a ma-
gyar kapcsolat.

Hogy számunkra mi a jelentősége, az kiderül a román sajtó és a ro-
mán politikusok enyhén hisztérikus reagálásából. Iliescu még párizsi saj-
tóértekezletén is helyénvalónak tartotta szóba hozni a magyar–orosz kap-
csolatok „aggasztó” problematikáját.

ebben a reagálásban nem az az érdekes, ami az ún. kisebbségi nyi-
latkozatra78 vonatkozik, hanem az a román szakmai berekben meghono-
sodni látszó feltételezés, hogy Magyarország ezzel – az ismert nemzetpoli-
tikai célokat „elvakultan” követő – keleti nyitással79 kockára teszi stratégiai 
fontosságúnak tartott nyugati kapcsolatait. ezért árulkodott az elnök úr is 
Párizsban a francia tanító bácsinak.

akiknek ilyesmi egyáltalán megfordul a fejében, azok egyszerűen 
nincsenek tisztában a mai világ legfontosabb geopolitikai (magyarán: ha-
talmi) erővonalaival. a nyugat nem áll szemben oroszországgal, a nyu-
gatnak partnere Jelcin. akik azt hiszik, hogy Iorgával, Pârvannal, Blagával, 
ciorannal, a valóban több ezer éves balkáni történelemalattiság egyesek 
számára felemelő, mások számára kétségbeejtő hagyományával nem törőd-
ve,80 egy országot csak úgy, egyik napról a másikra közép-európainak, az 
„euro-atlanti világ szerves részén”-nek, a nato-tagság boldog várományo-
sának lehet minősíteni, és akik közben a területi igények folytonos – nyílt 
77 Magyar Nemzet, 1991. ápr. 29. 
78 vö. nyilatkozat a Magyar köztársaság és az orosz Föderáció együttműködésének 

elveiről a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogainak biztosítása 
területén. Budapest, 1992. november 11, in: limes. II. évf. 11–12. sz. 1992. nov.-
december 9–10. 

79 1992 szeptemberében entz Géza politikai államtitkár, a Határon túli Magyarok 
Hivatalának elnöke vezetésével kormánydelegáció utazott Moszkvába. a magyar 
küldöttség – amelynek, szakértőként, Bíró Gáspár Dunatájos kollégámmal együtt 
én is tagja voltam – felajánlotta, hogy a határon túli nemzeti közösségekkel kap-
csolatos politika és az azt szabályozó törvénykezés kialakításában kész szakmai 
segítséget nyújtani az orosz félnek. ezt az oroszok örömmel fogadták, és az ellen 
sem volt kifogásuk, hogy a kérdés nemzetközi jogi kezelésében együttműködjenek 
velünk. (M. G. – 2014.) 

80 erről a hagyományról tartottam a Széchenyi Szakkollégiumban már említett elő-
adásaimat. (M. G. – 2014.) 
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vagy burkolt – felemlegetésével, a legprimitívebb oroszellenes indulatok, a 
muszkázás szabadjára eresztésével szembekerülnek Ukrajnával és oroszor-
szággal, azok, már elnézést, de dilettánsok a politikában.81

romániában úgy látszik, nincsenek tudatában annak, hogy oroszor-
szág változatlanul – világhatalom, európában pedig, németország mellett, 
a másik meghatározó regionális nagyhatalom. ez azt jelenti, hogy a nyu-
gat – amerika és az ek – pontosan tudja, hogy a kelet-közép-európán (a 
visegrádi csoporton) túli térséget, vagyis a Balkánt és az egykori Szovjet-
unió szláv népességű köztársaságait oroszország aktív közreműködése nél-
kül nem lehet pacifikálni. ami persze annak az elismerését is jelenti, hogy 
ebben a térségben oroszországnak is megvannak a maga legitim érdekei. 
a magyar politika ezt ismerte fel, és ennek megfelelően cselekedett.

*

tabajdi csaba szerint a nemzet fogalmát „az elmúlt két évben az antall-kor-
mánynak és a koalíciós pártoknak »sikerült” összepiszkítaniuk”.82 nyilván 
ezért tekintette sértésnek, és utasította vissza felháborodottan a „nemzeti” 
jelzőt, amelyet nemrég, a Somogy megyei várongon az elte szociológia 
szakos diákjai körében tartott politikai fórumon „egy MDF-ideológus” rá-
aggatott. Pedig a szóban forgó ideológus (aki történetesen én voltam) ezt 
egyáltalán nem sértésnek szánta. egyszerűen jelezni szerette volna, hogy az 
MSzP sem egységes, hiszen abban az internacionalista orientáció nyilván-
való túlsúlya mellett kimutatható (volt) egy erőteljes nemzeti irányzat is.

tabajdi most csehák Juditról mondja, hogy az nem kevésbé nemze-
ti, mint ő. akkor a mellette ülő Bauer tamásról mondta ugyanezt, aki a 
leghatározottabban kiállt az SzDSz Magyar Bálint által megfogalmazott 
külpolitikai vonala mellett. ennek lényege: a 15 millió magyar „elmélete”, 
a határok erőszakos megváltoztatásának elutasítása, a kárpát-medencei 
magyar nemzeti közösségek önrendelkezési jogának és e jogon alapuló po-
litikai autonómiájának felkarolása – revizionizmus, amit a leghatározot-
tabban el kell ítélni.

Itt van tehát tabajdi csaba, akinek a kommunizmus utolsó korsza-
kában kétségtelenül voltak érdemei a nemzet legfájóbb kérdéseinek ébren-
tartásában, és aki most könnyedén kijelenti, hogy „a nemzeti és a magyar 

81 a románok, amióta a 19. század közepétől „románokként” politizáltak, a dip-
lomáciában nem voltak dilettánsok. ezt el kell ismerni. Sokszor gondoltam azt, 
hogy mi viszont azok voltunk. nem feltétlenül. Ma úgy látom, hogy 1867 és 1918 
között határozottan nem. (vö. Molnár G.: Demokrácia és nemzeti hegemónia a 
száz év előtti Magyarországon, in: Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről, ko-
runk–komp-Press kiadó, 2013, 258–266.) Mind a kiegyezési korszakban, mind 
pedig 1988 és 1994 között végül is „az európai helyzet alakulása”, vagyis a közép- 
és kelet-európa egésze fölötti dominancia döntötte el a kérdéseket. (M. G. – 2014.) 

82 Népszabadság, 1992. nov. 28. 
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szóra legszívesebben moratóriumot hirdetne”. a somogyi találkozón ezt 
valamivel drasztikusabban juttatta kifejezésre, azt találta ugyanis mondani 
(természetesen a vita hevében), hogy legszívesebben „betiltaná” a magyar és 
a nemzeti szó használatát.

„kis ország vagyunk, csak egy elitünk van” – írja az e. Fehér Páltól 
Bányász rezsőig sok baloldali embert foglalkoztató vasárnapi hírek című 
hetilap. egri György szerint „a bukott rendszer utolsó minisztériumának 
tagjai olyan felkészült, nemzetközi elismertségű, nagy tudású emberek vol-
tak, hogy még egy ugyanilyen szintű garnitúrát a kis Magyarország nem 
tud felállítani.”83

ennek a garnitúrának a jól ismert tagja aczél endre, aki a Népszabad-
ság című szocialista napilap külpolitikai kommentárjában örömmel adta 
hírül, hogy a natÓ-ban és a európai közösségben az az „okos politika” ke-
rekedett felül, amely „nem hajlandó… bebocsátani egyeseket és kirekeszteni 
másokat, ezzel ugyanis az általa védernyő alá helyezetteket esetleg agresszív 
politizálásra ösztönözné a védernyő alól kimaradtakkal szemben”.84

az ország legnagyobb példányszámú napilapja azt tartja okos politi-
kának, ha románia európaiságának kritériumát a nyugat nem a Magyaror-
szággal függőben lévő – és elsősorban a romániai magyar kisebbség sorsát 
érintő – kérdések európai módon való rendezésében látja, ha a nato és 
közös Piac „kelet-európa teljes, nem pedig szelektív integrálásának a híve”.

ez az MSzP és az SzDSz régóta összhangban lévő külpolitikai irány-
vonalát hűen tükröző kommentár pontosan egy nappal azelőtt jelent meg 
– Budapesten! –, hogy Meleşcanu, az új román külügyminiszter bukaresti 
sajtóértekezletén felszólította volna Magyarországot: álljon ki határozottan 
romániának az európa tanácsba való felvétele mellett. ez a támogatás, 
„amely egészen a fenyegetésig is elmenne, amennyiben a tanács nem így 
járna el”, igen jó jelzés volna, amit Bukarest értékelne és megjegyezne.85

Még szerencse, hogy a Népszabadság jobb minőségű lap, mint az a 
„pótolhatatlan” és „felülmúlhatatlan” elit, amely a baloldali (liberális) pár-
tok véleményét tükröző kommentárokat írja, és londoni tudósítója tollából 
interjút közöl Jonathan eyallal, a brit Stratégiai kutatóintézet86 tudományos 
igazgatójával. eyal egészen más véleményen van, mint a budapesti „elit”. 

83 A rendszer változik, az elit marad, 1992. nov. 29. 
84 Románia Európában, 1992. nov. 28. – aczél endre jól érzékelte, hogy Bill clinton 

1992. november 3-i győzelme után meg fog erősödni az ún. új európai választóvo-
nalak elkerülésére irányuló nyugati politika. Hogy ezzel a mi külpolitikai mozgás-
terünk igencsak lecsökken, legalábbis ami a nemzetpolitikát illeti, őt természete-
sen hidegen hagyta. (M. G. – 2014.) 

85 MtI, 1992. nov. 29. 
86 royal United Services Institute, ahol most is dolgozik. ennek székházában 1996-

ban személyesen is találkoztam vele. világosan értésemre adta, hogy a brit (és egy-
általán, a nyugati) európa-politika számára kulcsfontosságú az „új geopolitikai 
választóvonalak” (értsd: a kelet-közép-európa fölötti megosztott német és orosz 
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Szerinte, bármennyire is nem kielégítőek a jelenlegi határok, „nem lehet 
őket erőszakkal megváltoztatni”, de egyidejűleg „az etnikai kisebbségeket 
meg kell védeni”. ami azt jelenti, hogy a lojalitás fejében „a többségi állam 
hatóságainak is el kell ismerniük a speciális csoportjogokat, hogy biztosít-
sák a kisebbségek fennmaradását”. ami pedig az európa tanácsot illeti „a 
tanácsban való teljes jogú tagsághoz minden kelet-közép-európai ország-
nak alá kellene írnia egy jegyzőkönyvet, amelyben biztosítja a kisebbségi 
jogokat. (…) aki nem fogadja el ma az európa tanács bevonását a kisebb-
ségi ügyek kezelésébe, az holnap könnyen tapasztalhatja, hogy lángba borul 
európa közepe.”87

Jonathan eyalról tudni kell, hogy romániai származású, kitűnően 
beszél románul, a BBc román adásának, George Fodorral együtt, állandó 
kommentátora. az elmúlt három évben hősies küzdelmet folytatott azért, 
hogy románia geopolitikai érdekeit a rendelkezésére álló eszközökkel támo-
gassa, sőt képviselje. tette ezt egészen addig, amíg a legutóbbi választásokon 
a román baloldal ki nem ütötte a nyeregből a nyugathoz kapcsolódást nem 
taktikai megfontolásokból szorgalmazó, jobbközép orientációjú román el-
lenzéket. a BBc október 14-i, román nyelvű adásában eyal kijelentette: az 
Iliescu vezette baloldal győzelme a lehető legrosszabbkor jött romániának.

a kelet-európai baloldal újbóli berendezkedése nem a felzárkózást, 
hanem a végleges leszakadást vetíti előre. ezért igaza van orbán viktornak, 
amikor azt mondja: „Bármely nyugat-európai országban sokkal inkább ria-
dalmat, mint örömet idézne elő az MSzP megerösödése.”88

Baloldal – ante portas? nem hiszem. De csak azért nem, mert a ma-
gyarországi baloldal legjelentősebb politikai pártjának, úgy tűnik, immár 
visszavonhatatlan történelmi érdeme marad, hogy az összmagyarság érde-
keinek képviseletét átengedte a polgári és konzervatív jobbközépnek. Minél 
szorosabbra fűzi stratégiai szövetségét a baloldali liberalizmussal, annál in-
kább.

(világszövetség, 1992. december 7. az utolsó bekezdés kéziratból.)

dominancia) elkerülése. Bár azt akkor is elismerte, hogy romániának még van 
mit ehhez bepótolnia. (M. G. – 2014.) 

87 az európai stabilitás záloga, Népszabadság, 1992. nov. 30.
88 Magyar hírlap, 1992. nov. 28. 
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a liberalizmust oly sokszor és oly sokan bírálták már színvonaltalanul, a 
leggyakrabban éppen a Magyar Demokrata Fórum demokratikus legitimi-
tásának paravánja mögé bújva, hogy immár halaszthatatlan feladattá vált 
elvégezni a liberalizmus színvonalas kritikáját, ha úgy tetszik, a liberalizmus 
önbírálatát. nem nyugodhatunk ugyanis bele abba, hogy a liberalizmus 
vízözön előtti, gyűlölködő kritikája katasztrofális balfogásaival – logikus, 
könnyen kiszámítható ellenhatásként – trónra emelje Magyarországon a 
legrosszabb, doktrinér és arrogáns, a nemzet legsúlyosabb kérdései mellett 
érzéketlenül elmenő liberalizmust, annak minden következményével.

Fasiszta veszélyről, „beláthatatlan időkig tartó ellenforradalmi kor-
szak” fenyegető eljöveteléről szónokolnak, arról, hogy szélsőjobboldali ki-
zárólagosság a kormányzó párt „esszenciája”, hogy a magyar politikának 
„a közelben is arra kell törekednie, hogy megértsék és elfogadják”, mert 
különben „a mai magyar külpolitika jóvátehetetlen bűne (is) lenne”, hogy 
„gyanakvó országcsoportok gyűrűjébe” kerülünk.

Ezek a liberálisok úgy akarnak a gyanakvás gyűrűjéből kitörni, hogy 
nemcsak az erőszakos határváltoztatásokat az érvényes nemzetközi egyez-
mények szellemében elítélő magyar kormányálláspontot minősítik revizio-
nistának, hanem a saját – ma hajnalban megbuktatott – pártelnöküket is,2 
amiért az „patriótább” pártot akar, mint ők, és nem hajlandó a határon túli 
magyar nemzeti közösségek autonómiaigényét, hozzájuk hasonlóan, a revi-
zionizmus előszobájának minősíteni.

nekünk nem szabad, nem szabadna hasonló helyzetbe kerülnünk. 
nagyon fura volna, ha bennünket is kiutálnának a saját pártunkból, mert 
mi meg, úgymond, nem vagyunk eléggé patrióták, mert a belső önrendel-
kezés alapján álló magyar autonómiákat annak tekintjük, amik, nem vala-
miféle magyar lebensraum előőrseinek.

Hogy ilyesmi ne fordulhasson elő, mindenekelőtt azt kell elérnünk, 
hogy az általunk képviselt liberalizmust senki ne téveszthesse össze a 
doktrinér, a közösségek, mindenekelőtt a nemzeti közösségek kérdései iránt 
közömbös és éppen ezért világviszonylatban, de közép- és kelet-európában 
különösen bukásra ítélt liberalizmussal. ezért van szükség a liberalizmus 
elvi alapokon nyugvó kritikájára, a már említett liberális önkritikára. ez 
elsősorban elméleti, ideológiai kérdés, de képmutatás volna tagadni, hogy 

1 az MDF liberális Fórum alapítványának 1992. november 14-i konferenciáján el-
hangzott előadás. lásd még a cikk jegyzetét a kötet végén. 

2 az SzDSz 1992. november 13–15-én lezajlott küldöttgyűlésén tölgyessy Péter he-
lyett Pető Ivánt választották az SzDSz elnökévé. (M. G. – 2014.) 
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ennek a kritikának vagy önkritikának nagyon is konkrét politikai, sőt párt-
politikai összefüggései is vannak. nemcsak a Magyar Demokrata Fórumon 
belül, hanem azon kívül is.

Három olyan párt van ma Magyarországon, amely a kommuniz-
mussal szembeni ellenállás civiltársadalmát képviseli, a magyar nemzet 
és a magyar társadalom demokratikus megújulási képességét bizonyítja. 
legyenek bármilyen mélyek is az ellentétek közöttük, ez olyan alaptény, 
amiről semmilyen körülmények között sem feledkezhetünk meg. Most 
különösen nem, amikor közismert, hogy mindhárom párton belül – még 
a belső konfliktusaikat ügyesen palástoló fiatalok pártjában is – súlyos 
ellentétek feszülnek.

a nemzet kérdésének középpontba állításával az MDF nemzeti li-
berálisai döntő szerepet játszhatnak a magyar politikai életben. az MDF-
en belül sarokba szoríthatják, és – a konzekvenciák levonása után – a ki-
válás útjára terelhetik a jobb- és baloldali elemeket keverő harmadikutas 
antiliberalizmust, amelynek a látszatok ellenére nincs épkézláb, világosan 
artikulálható nemzetpolitikai stratégiája, a két liberális ellenzéki párt gya-
korlatias, a nemzet ügyét felvállaló, nem bal, hanem jobb felé tájékozódó, 
itt3 kisebbségbe került és éppen lefejezett, ott4 – remélhetőleg – többségi és 
megfelelő vezérkarral rendelkező irányzatai számára pedig megkönnyíthe-
tik, hogy belső vitapartnereikkel vagy netán ellenfeleikkel e kritikus terü-
leten, a nemzet ügyéhez való viszonyulás kérdésében – megmérkőzzenek.5

De végül is miben áll „a nemzet ügye”, és mit jelent valójában a nem-
zet kérdésének középpontba állítása?

annak a sokak számára katartikus erejű, mások számára egyszerű-
en csak zavaró és minden lehetséges módon eltussolandó ténynek a világos 
tudomásulvételét, hogy a magyar nemzet mint határokon átnyúló politikai 
közösség a szemünk láttára születik újjá, határrevízió nélkül, egyszerűen csak 
az önrendelkezés liberális alapelvének megfelelően.

az első világháború után a szabadság és igazságosság és a nemzeti ön-
rendelkezés nevében a győztes nyugati hatalmak létrehoztak három államot 
(csehszlovákiát, nagy-romániát és Jugoszláviát), amelyek a történelem fo-
lyamán addig (legalábbis a béketárgyalásokon megtervezett formájukban) 
nem léteztek. akik ezt megcselekedték, úgy gondolták, hogy a politikát ki 

3 az SzDSz-ben. 
4 a Fideszben. 
5 akkori álláspontom szerint antall Józsefnek rögtön csurka István 1992. augusz-

tusi kormányellenes írásának megjelenése után szakítania kellett volna csurkával, 
és nyitnia kellett volna a tölgyessy Péter vezette SzDSz és a Fidesz felé. e helyett ő 
úgy látta jónak, hogy 1993 májusában csurkával és híveivel együtt az MDF hang-
adó liberálisait is kizárassa a pártfrakcióból. ezzel elkerülte a pártszakadást, de az 
izolálódott MDF-et biztos bukásra ítélte az 1994-es választásokon. (M. G. – 2014.) 
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lehet szakítani a történelem irracionális szorításából, és az így a mindenható 
ész uralma alá hajtható.

a történelmi és etnikai adottságok nevében fellépő fasizmus irra-
cionalitása túlságosan kegyetlen (és túlságosan önpusztító) volt ahhoz, 
semhogy a harmincas évek kaotikus lázadásában (amely valóban az „ész 
trónfosztásá”-nak jegyében zajlott) a figyelmes szem észrevehette volna a 
természetes és elkerülhetetlen ellenreakciót. a kommunizmus oly kelle-
metlen, de a távolból nézve fénylően racionális triumfálása európa keleti 
felében csak még inkább elmélyítette a politikacsinálókban azt a hitet, hogy 
a mesterséges pszeudo-történelem véglegesen győzedelmeskedett az élő, az 
eleven (és éppen azért elkerülhetetlenül irracionális) történelem fölött.

a jelek szerint most jött el az igazság órája. recseg-ropog a felvilágoso-
dás jegyében álló politikai világrendszer ész-istennőnek szentelt temploma. 
és pánikba esve, világvégét kiáltva menekülnek a templom papjai – a poli-
tológusok. „az angol-amerikai egyetemi kasztnak” – mondja John Gray, az 
oxfordi Jesus college lakója, aki Hayekről írt pár évvel ezelőtt monográfiát6 
–, az egész angolszász vagy angolszászokat majmoló politológiának „hal-
vány fogalma sincs korunk politikai életéről, amelynek legfőbb jellemzője a 
felvilágosodás világtörténelmi kísérletének összeomlása.”

az angolszász típusú politikai filozófia abból az aufkläristákra jel-
lemző „hittétel”-ből indul ki, hogy „az emberek elveszítik hagyományos 
kötődéseiket, lokális identitásukat, és majd egyesülnek az általános emberi 
értékek és a racionális etika alapján álló világcivilizációban”. ezzel szem-
ben a valóság az, hogy korunk az újjászülető partikularizmusok, a militáns 
vallásosság és a feltámadó etnicitás korszaka, amelynek tényleges politikai 
dilemmáiról az utóbbi évtizedek liberális politikai filozófiájának nincs sem-
milyen érdemi mondanivalója.

„Politikai nullitás és intellektuális sterilitás” – ezt a súlyos elmarasz-
taló ítéletet nem carl Schmitt, a század talán legjelentősebb antiliberális po-
litikafilozófusa mondja ki az újabb kori liberalizmusról, hanem egy oxfordi 
angol, a patinás tlS-ben.7

a kantiánus alapvetésű, individualista és erkölcsi semlegességre tö-
rekvő liberalizmus politikai irrelevanciáját mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a tény, hogy korunk legnagyobb, világtörténelmi jelentőségű eseménye, 
a kommunizmus bukása nem azért következett be, mert azzal az emberek 
mint személyek szálltak szembe. az emberek – a valóságos világban – még 
mielőtt egyébként véletlenszerű kapcsolódások és kötődések szubjektumai 

6 ez bizonyára nagyon megnyugtatóan hatott a zömében csurkista, időnként üte-
mesen pfújoló vagy közbetapsoló közönségre. talán kulin Ferenc, aki antall Jó-
zsef mellett ült a pódiumon, és az MDF liberálisainak hallgatólagos vezetője volt, 
tudná megmondani, ki szervezte meg így ezt a tanácskozást. (M. G. – 2014.) 

7 vö. John Gray: against the new liberalism, times literary Supplement, 1992. júl. 3. 
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lehetnének, elsődlegesen saját történelmük, saját közösségi egzisztenciájuk 
hordozói.

az ilyen-olyan totalitarizmusokat kisebbségi léthelyzetbe kényszerít-
ve megélők (a magyar nemzet egynegyedét vagy közel egyharmadát kite-
vő határon túli magyarok) pontosan tudják, John Graynek mennyire igaza 
van, amikor azt mondja, hogy az absztrakt individualizmusban gyökerező, 
a történelemmel szemben szüzességi fogadalmat tevő liberalizmus egysze-
rűen nem tud mit kezdeni „az elnyomott közösséghez való tartozásból fa-
kadó igazságtalanságérzettel, amely a nacionalizmus formáját öltve, száza-
dunk legerősebb politikai erejévé vált.”

ők azok, akik pontosan tudják, hogy a népek, a nemzetek, a külön-
böző nemzeti közösségek önrendelkezési jogának nélkülözhetetlen és elke-
rülhetetlen filozófiai elismerése és jogi meghirdetése egyidejűleg annak a 
tragikus dilemmának a tudatosítását is jelenti, hogy a különböző népeknek 
sokszor különböző igazságaik vannak.

ezzel a dilemmával nem nekünk – itt Budapesten és zalaegersze-
gen –, hanem nekik, ott a végeken, kellett és kell nap mint nap szembe-
sülniük.

kemény lecke volt és maradt ez, minden bizonnyal keményebb, mint 
a médiaháború és egyéb, körúti háborúk.

vajon e keserves tapasztalat megfelelő integrálása nélkül képesek vol-
nánk-e megérteni, felfogni, mi délceg nemzeti liberálisok, hogy a mi szent, 
de egyáltalán nem sérthetetlen tizenkilencedik századunk voltaképpen a 
liberális etatizmus, a centralizált magyar nemzetállam csődje miatt ért oly 
dicstelen véget?

a bécsi unszolásra összehívott és éppen ezért az erdélyi magyar ren-
dek által bojkottált 1863–64-i nagyszebeni országgyűlés elfogadta a három 
erdélyi nyelv: a magyar, a német és a román közhivatali egyenjogúsításáról 
szóló törvényt, és ezzel biztosította mindhárom politikai nemzetnek a leg-
szélesebb körű, teljesen egyenlő nyelvi jogokat a közélet minden területén. 
Ugyanezen az országgyűlésen azt az alkotmányjogi alapelvet tekintették 
irányadónak, amely szerint a szabad község az alkotmányos államrendszer 
alapja, és több szabad község, érdekei végelmére, külön törvényhatóságba 
tömörülhet.

ezek után az 1867-es „egységes” és liberális magyar nemzetállam leg-
első lépése az volt, hogy erdély autonómiájának felszámolásával egyidejűleg 
az egyes nemzetek törvényhatósági autonómiáját is felszámolja. ekkor uta-
sította el – tisza kálmánnal az élen – a magyar parlament az erdélyi romá-
noknak és a délvidéki szerbeknek azt a kérését is, hogy önálló egyetemük és 
saját nemzeti színházuk legyen.

ezeket a kellemetlen tényeket kizárólag azért hozom szóba, hogy je-
lezzem: amikor ma az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki magyarok, a belső 
önrendelkezés alapján állva, teljes körű kulturális és politikai autonómiát 
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követelnek, akkor nemcsak a román, a szlovák és a szerb nemzetállam 
asszimiláló törekvéseivel fordulnak szembe, hanem a magyar nemzetál-
lam – liberális és antiliberális – hagyományaival is.

a status quót ma, ugyanúgy, ahogy a tegnap is történt, nem kívül-
ről, hanem elsősorban belülről fenyegeti veszély. Szlovákia, románia és 
Szerbia biztonságát és integritását nem Magyarország fenyegeti, hanem 
az a belső alkotmányjogi negatívum, hogy képtelenek megfelelő integrá-
ciós modellt nyújtani az eltérő politikai kultúrájú, sokszor eltérő törté-
nelmi múltat hordozó (és nem feltétlenül nyelvi vagy etnikai alapon elkü-
lönülő) közösségek és területek számára. a szerves integráció új európai 
formáinak bátor kipróbálása helyett a tőkés lászló által nemrég, nagyon 
helyesen, politikai asszimilációnak nevezett hatalmi, vagyis kényszerin-
tegrálás rossz hagyományát folytatják.

De – hogy ne csak a szomszédok nyavalyáit emlegessem – nézzük 
meg ugyanezt a kérdést a mi oldalunkról. vajon rendelkezünk-e olyan 
nemzetstratégiával és olyan nemzetmodellel, amely képes lehet a kör-
nyezetünkben gyengeségüket erőfitogtatással leplező nemzetállamok in-
tegrációs csődjével szemben a határon túli magyar nemzeti közösségek 
számára elfogadható és vállalható integrációs mintát ajánlani?

nagyon sokan képzelik – fölöttébb helytelenül – azt, hogy a bel-
ső önrendelkezés meghirdetésével az autonóm politikai építkezés útjára 
lépő több mint hárommilliónyi határon túli magyar majd magától meg-
találja a helyét a határokon átnyúló új, összmagyar politikai kontextus-
ban. Hogy az anyaország majd magától megtalálja a szót azokkal a ma-
gyarokkal, akik nemcsak Pozsonnyal, Bukaresttel és Belgráddal, hanem 
Budapesttel szemben is ragaszkodnak és a jövőben is ragaszkodni fognak 
autonómiájukhoz.

ami most bizonyosság számunkra, az sajnos csupán egy negatív bi-
zonyosság. nevezetesen, hogy az autonómiához való jogot ab ovo kizáró 
szlovák, román és szerb nemzetállam nem képes integrálni a kisebbségi 
mivoltot elutasító, nemzeti entitásához és államalkotói minőségéhez ra-
gaszkodó magyar közösségeket.

az olasz, pontosabban észak-olasz példával szeretném illusztrálni 
a helyzetet. a dél-tiroli németeket államjogi értelemben akkor integrálta 
véglegesen olaszország, amikor pontot tett az autonómia-vita végére, és 
elismerte ausztria jogát ahhoz, hogy nemzetközi jogi értelemben a dél-
tiroli németek védőhatalmaként lépjen fel.

Most viszont egy nem várt – egyelőre képletes – bomba robbant az 
olasz közéletben. a lega nord, amely – nem etnikai alapon – föderációt 
akar. Ma puccsot emlegetnek, az MSI-től a volt kommunistákig, a had-
ügyminisztertől a carabinierik parancsnokáig mindenki az olasz állam 
szent és sérthetetlen egysége mellett kardoskodik, és a lega nordot sze-
cesszióval vádolja.
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Pedig Umberto Bossi senatur alighanem a lényegre tapintott, ami-
kor kijelentette, hogy nagy ostobaság az ördögöt a falra festeni. a leg-
újabb adatok szerint immár az észak-olasz választók 40%-ának bizalmát 
bíró liga egyáltalán nem akar elszakadni. a lényeg az – mondják a ha-
gyományos olasz pártok klientúráját rémületbe kergető ligások –, hogy a 
föderalizmus sokkal jobban biztosítja a nemzet egységét és stabilitását, 
mint a szent axiómának tekintett centralizmus.

Mutatis mutandis, az a véleményem, hogy a magyarság egységét ma 
a leghatékonyabban a föderális nemzeteszme, a föderális nemzetmodell 
szolgálhatja. nem föderális államról beszélek, természetesen. azt a lehe-
tőséget mi már a 19. században eljátszottuk – nem utolsó sorban a ma-
gyar nemzeti liberalizmus túlzott centralizmusa miatt –, hogy a magyar 
államot föderalizáljuk. az a metaállam, amelynek keretében a magyar 
nemzeti közösségek föderációja is rendezett, alkotmányjogi formát ölt-
het, csakis az egységesülő európa, a föderális európa lehet.

a föderális nemzeteszme felvállalása és a kommunista centraliz-
must követő liberális nemzetállami centralizmus gyakorlati kritikája az a 
másik lényeges pont – az aufklärizmus, az absztrakt liberalizmus elméleti 
kritikája mellett –, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a nemzeti liberalizmus 
számunkra nem önmagunkra aggatott címke, hanem a nélkülözhetetlen 
kritika és önkritika mozzanatát is tartalmazó eleven, élő szellemiség. és 
talán – ha a történelem kegyes marad hozzánk – megvalósítható és meg-
valósítandó nemzetstratégia.

(1992. november)
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Európai napló.  
1992. dEcEmBEr

A liberalizmus után
1992. december 2.

azt a nyilvánvaló tényt, hogy a szlovákiai, az erdélyi és a vajdasági magyar-
ság önmagát mindenütt nemzeti közösségnek, államalkotó tényezőnek, kö-
vetkezésképp a szlovák nemzet, az erdélyi román és a vajdasági szerb nem-
zeti közösség egyenrangú társának tekinti, ezt a történelmi, szociológiai és 
pszichológiai adottságot a szlovák, a szerb és a román liberálisok – magyar 
eszmetársaikkal egyetemben – összetévesztik az adott állapotot, az adott 
valós helyzetet ilyen vagy olyan formában kifejezésre juttató nyilatkozatok-
kal, és mint valami érvet, egy másik érvvel, a liberális nemzetteológia ked-
venc „istenbizonyítéká”-val igyekeznek cáfolni. Hogyan lehetne – hangzik a 
liberális és emberjogi alapokon nyugvó érvelés – a felvidéki, az erdélyi és a 
vajdasági magyarság a szlovák, a román és a szerb nemzet egyenrangú tár-
sa, amikor a magyar kisebbség – politikai értelemben – az utóbbiak szerves 
része? természetesen liberális és emberjogi alapon.

Ha a Magyarországon és környékén a magyar nemzeti közösségek 
politikai autonómiáját (is) vörös posztónak tekintő etatista nemzetteológia 
– liberalizmus, én ünnepélyesen kijelentem, hogy nem vagyok „liberális”. ez 
a kéregliberalizmus – radnóti Sándor szellemes la rochefoucauld-idézetét 
kölcsön véve – a sovinizmus tisztelgése a liberális erény előtt. Ma már alig 
találni a széles Balkánon olyan gyermeteg sovinisztát, aki ne lenne tőről 
metszett liberális.1 aki ne az emberi jogok, a liberális demokrácia követke-
zetes érvényesítésének feltétlen parancsára hivatkozva lépne fel a konkrétan 
értelmezett emberi jogok önvédelmét jelentő autonómiák, a kollektív jogok 
és az eléggé ostoba módon folyton falra festett ördög: a szecesszió ellen. ter-
mészetesen a liberális elvek tisztaságának őre, az egységes és létezésénél fog-
va igazságos nemzetállam nevében.

amelynek szentségével és sérthetetlenségével szemben egy „követ-
kezetes” magyar liberálisnak legfennebb csak arra van lehetősége, hogy 
„egyértelműen” kinyilvánítsa az álláspontját a határkérdésben, és ezzel ösz-
szefüggésben végiggondolja, milyen szörnyű veszélyekkel járhat „az az ál-
láspont, amit kisebbségi autonómiaként fogalmaznak meg”.2

a francia Jérome Sgard alighanem igazat beszél az Esprit 1992. júliusi 
számában: a liberalizmus megbukott kelet-európában.

1 vö. traian Pop: Un nonsens: „drepturile colective” („kollektív jogok” – képtelen-
ség), Adevărul de Cluj, 1992. nov. 13. 

2 Beszélő, 1992. nov. 14. 
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eszembe jut, sajnos eszembe jut, hogy 1980 elején, a Bibó-emlékkönybe 
szánt cikkemben3 a francia folyóirat akkori főszerkesztőjét, Paul Thibaud-t 
idéztem. Már ma – írta Thibaud – fel kell készülnünk a totalitarizmus utáni 
létre, már ma be kell lépnünk a totalitarizmus utáni világba.4 Belenyugvás 
helyett olyan „aktív magatartás”-ra van szükség, „amely a kelet-európai 
társadalmaknak a liberalizmus irányába történő átmenetét tekinti a döntő 
kérdésnek”.

vajon van-e még időnk felkészülni – már megint! – azutánra?

(Magyar hírlap, 1992. december 8. a november 14-i MDF-konferen-
cián elhangzott előadás szerkesztett változatához hozzáírt szöveg.)

Nép-nemzeti Aufhebung
1993. december 3.

Ha Magyarországon most tartanák az általános választásokat, a relatív 
többséget minden bizonnyal az MSzP szerezné meg. ezért nem merő kép-
zelgés azt feltételezni, hogy az 1994 tavaszán sorra kerülő választásokon a 
szocialisták kerülnek ki győztesen. a kérdés csak az, kikkel fognak szövet-
kezni, hogy kormányt alakíthassanak. Feltehetően nem a jobbközép pár-
tokkal (MDF, Fidesz, kereszténydemokraták) és az addig minden bizonnyal 
önálló politikai mozgalommá váló szélsőjobbal, hanem a baloldali liberális 
szabaddemokratákkal.

az inga balra leng. ez épp olyan elkerülhetetlen világjelenség, mint 
a nemzeti önrendelkezés és a nyomában járó – ilyen vagy olyan formában 
megnyilatkozó – szecesszió. a piac mindenhatóságának jegyében fellépő 
pártok litvániától amerikáig mindenütt vesztésre állnak. a The Economist 
beszédes című vezércikke5 jelzi, hogy nemcsak a románok és a szerbek sza-
vaznak a szocialistákra (mert ők még kommunisták, de mi persze „már” 
nem vagyunk azok), nemcsak az egykori kommunista országok megriadt 
népe és politikusai reménykednek a mindenható „állami aktivizmus” és 
a mindentudó gazdasági tanácsadó testületek újjászületésében, hanem a 
clintont elnökké választó amerika is.

a helyzet azért nem teljesen reménytelen. Ha az olasz, a spanyol és 
a francia szocialisták az elmúlt tízegynéhány esztendőben képesek vol-
tak a lehető legkeményebb piacpárti politikát megvalósítani, vajon mi 

3 vö. Felkészülni azutánra, in: AK, II., 172.
4 ezeket a sorokat Bence György barátom sokszor a fejemre idézte. „Már ma – mon-

dogatta. – Feltétlenül már ma. Mert holnap már késő lesz.” Hát, nem tudom… (M. 
G. – 2014.) 

5 After the Market, 1992. nov. 14–20. 
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akadályozhatja meg a kereszténydemokrata, konzervatív és jobboldali li-
berális pártokat abban, hogy – ha már mindenáron élénkíteni kell a külső 
beavatkozás nélkül elaléló gazdaságot –, az ócska, csődöt mondott szoci-
áldemokrata receptek helyett jobbról, vagyis a piac felől tervezzék meg az 
új, „gondoskodó” államot. lokális háborúk, világméretű vámháborúk ide-
jén Friedrich list a legkeményebb piacpártiság számára is jobb hivatkozási 
alap, mint adam Smith, Milton Friedman vagy Jeremy Sachs.

ami Magyarországot illeti, a baloldali győzelmet biztos, hogy nem 
kommunistázással, burkolt vagy nyílt zsidózással lehet majd elkerülni. 
a harmadik út politikailag mindig is életképtelen, de legalább szellemi érte-
lemben nemes hagyományát lyukas garasokra váltó demagógia, az orosz-
ország helyett még mindig „elvadult embertömegek”-et, hét évtized óta 
uralkodó „gengszterizmus”-t emlegető primitív gyűlölködés csak azoknak 
kedvez, akik ellen fenekedik. (ezzel nem azt akarom mondani, hogy eleve 
azok az erők hozták létre, akiknek óriási szolgálatokat tesz.)

az MDF választhat: finom bolsi segédlettel egyre csak üldözve a 
bolsikat, jelenlegi parlamenti többségéből jó esetben megtarthat annyit, 
mint landsbergisék litvániában. vagy, ha valóban el akarja kerülni a bal-
oldal visszatérését, áldását adja arra, hogy a neki most kinéző 10-12 száza-
lékot az önálló mozgalommá szerveződő szélsőjobb foglalja el. a csurkát és 
fanatikus híveit útjára bocsátó, a liberálisokat pedig – politikai értelemben 
– integráló centrum mentén újjászerveződő MDF-nek (vagy, ha a januári 
országos gyűlésen csurka elviszi a pártot,6 egy új jobbközép nemzeti gyűj-
tőpártnak) még bő egy év áll rendelkezésére ahhoz, hogy megteremtse a 
saját – a szélsőjobbnál jelentősebb! – bázisát.

a nagy talány a Fidesz. orbán viktornak és legközelebbi munkatársa-
inak a menekült-kérdésről, a védelmi és a nemzetpolitikáról szóló megnyi-
latkozásai arra engednek következtetni, hogy a Fidesz – a klaus-féle jobbol-
dali pragmatizmus nyomdokaiba lépve – immár nem a balközépen, hanem 
egyértelműen a jobbközépen kíván elhelyezkedni. következésképpen im-
már nem az SzDSz-t tekinti fő partnerének (és egyben konkurrensének), 
hanem a többi jobbközép pártot. vajon lesz-e elég bátorsága a Fidesznek 
ezen az úton végigmenni?7

egy biztos. az MSzP és az SzDSz (vagyis a balközép) semmi olyan 
zseniális gazdasági csomagtervet nem tudhat kitalálni, amit a jobbközép – 
ha szükségesnek látja – a legnagyobb lelki nyugalommal át ne vehetne tőle. 
amit viszont a demokratikus (kereszténydemokrata, konzervatív, nemzeti 

6 az MDF 1993. januári (vI.) országos gyűlésén csurka István 536:674 arányban 
alulmaradt antall Józseffel szemben a párt elnökségéért folytatott küzdelemben. 
ez után alapította meg a Magyar Út körök mozgalmat. (M. G. – 2014.) 

7 Miután elek István és Debreczeni József – az MDF-frakcióból kizárva – csatla-
kozott a Fideszhez, ez utóbbi 1993. július 15-én választási szövetséget kötött az 
SzDSz-szel. 
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liberális, pragmatikus stb.) jobboldal a védelmi és a nemzetpolitikában kép-
visel, azt a demokratikus (szocialista, liberális, pragmatikus stb.) baloldal 
nem meri, nem tudja és nem is akarja képviselni.

a magyarországi baloldalról (annak kommunista, szociáldemokrata 
és liberális változatáról egyaránt) sok csúnya dolgot el lehet mondani, de 
van valami, amiért ezt a baloldalt feltétlenül dicséret illeti. nem vált – itt a 
Balkán tőszomszédságában – balkánivá, nem keveredett el és nem fonódott 
össze a nacionalizmussal. a nacionalizmus – a nemzet szükséges önvédel-
mét és az összmagyarság ügyének következetes képviseletét is beleértve – 
nálunk mindig gyanús, „jobboldali” dolog volt és maradt.

ezért van – történelmi értelemben – nálunk tere a jobboldalnak. Mind 
a szélsőjobbnak – ezt is tudomásul kell egyszer venni –, mind pedig a nacio-
nalizmust a saját térfelén megszüntetve-megőrző jobbközép orientációnak.

ez lesz – akárki meglátja – az igazi nép-nemzeti Aufhebung.

(Kézirat)

1992. december 12.

Idén októberben az SzDSz szegedi konferenciájának egyik – a nemzet és 
liberalizmus viszonyáról szóló – pódiumvitájára a fideszes németh zsolt-
tal együtt engem is meghívtak. a vitavezető csepeli György volt, a kérdés 
egyik ismert szakértője, akiről nem lehet azt mondani, hogy kifejezetten 
rokonszenvezne a kormánnyal és az MDF-fel. ezért, amikor a 168 óra egyik 
szerkesztője – még Budapesten – felkért, hogy vállalkoznék-e egy beszél-
getésre csepelivel, azonnal igent mondtam. Mert hogy – ezt az olvasó már 
bizonyára észrevette – igencsak szeretek vitatkozni. a konferencia egyik 
szünetében válaszoltunk a 168 óra kérdéseire. Már beszélgetés közben ész-
revettem, hogy valami baj van. a végén a riporter fancsali arccal, ki is bökte, 
mi gyötri. „De hát, uraim, maguk itt egyetértettek! én felküldöm Pestre, de 
attól tartok, ez így nem fog bekerülni a délutáni adásba.”

nem is került, sem akkor, sem később. az a csoda történt ugyanis, 
hogy az „ellenzéki” szakértő egyetértett a „kormánypárti” szakértővel az 
autonómia, az önrendelkezés, egyáltalán a magyar nemzetpolitikában – 
vagyis az összmagyarságra irányuló politizálásban – kialakítandó konszen-
zus kérdésében. a 168 órának erre – így – nem volt szüksége.

De nem emiatt jutott eszembe ez az októberi konferencia, hanem 
kádár Péter (akkor még) SzDSz-es parlamenti képviselő miatt. németh 
zsolttal nem először – és, gondolom, nem utoljára – pendültünk egy húron 
nemzet és liberalizmus bonyodalmas összefüggéseit taglalva. De jó volt lát-
ni, hallani, hogy az SzDSz-ben is vannak olyan politikusok – nem utolsó 
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sorban az (akkor még) elnöki minőségében jelenlévő tölgyessy Péter –, 
akiknek a számára az összmagyarság, a határon túli magyarság ügye nem 
egy akármilyen politikai adottság, hanem alapvető kérdés, amelynek felvál-
lalása – egyénileg is, pártszinten is – kikerülhetetlen imperatívusz.8

nem sokkal az említett konferencia után tamás Gáspár Miklós 
„mini-MDF”-nek nevezte az SzDSz tölgyessyt támogató polgári demok-
rata platformját, de úgy látszik, melléfogott, mert kádár Péter, e platform 
egyik vezéregyénisége – tölgyessy leváltását követően – nem az MDF pad-
soraiba, hanem a kereszténydemokratákhoz ült át.

Szóval kádár Péter – aki mellesleg Gyulát képviseli a magyar par-
lamentben –, a magyarcsanádi román ortodox templomot és a gyulai 
román gimnáziumot ért provokációk miatt tiltakozva, a következő fi-
gyelemreméltó kijelentést tette az Új Magyarországnak adott nyilatko-
zatában:9 „ez semmiképpen nem jöhetett a hazai magyarság részéről, és 
kizárt dolog, hogy a hazai románság részéről jött volna. emögött olyan 
erők rejtőznek, amelyeknek érdekükben áll a magyar és a román lakosság 
összeugrasztása, egy ördögi machináció. nem véletlen a kolozsvári ese-
ményekhez10 való időzítés sem.”

az esemény, önmagában véve nem különösebben figyelemremél-
tó. a reagálás az érdekes, az, hogy hogyan állunk hozzá az ilyen és ehhez 
hasonló eseményekhez. kádár Péter hipotézise számomra akkor is a leg-
természetesebb magyarázat marad, ha történetesen nem derül ki, hogy a 
„szörnyű” románellenes „bosszú” eredményeképpen mindössze 1900 forint 
kár származott, és nem tűnik fel a környéken egy B. B. „szignójú” külföldi 
állampolgár, akinek már lejárt a tartózkodási engedélye, és aki nyilvános 
helyen ittas állapotban azzal büszkélkedett, hogy ő hatolt be a templomba.11 
a lényeg az, hogy mielőtt lelki önmarcangolási szeánszot tartunk, lehetőleg 
hidegen és racionálisan mérlegeljük a különféle lehetőségeket.

Szilágyi aladár, a királyhágómelléki református egyházke-
rület főgondnoka, a Bihari Napló című nagyváradi napilap politikai 

  8 Miközben a Fidesszel, sőt – egy adott pillanatban legalábbis úgy tűnt – az SzDSz-
szel is sikerült kialakítani a nemzetkérdésben valamiféle konszenzust, kiss Gy. 
csaba kollégám, a tla keretében működő közép-európa Intézet igazhatója az Új 
Magyarországban azt nyilatkozta, hogy az általam képviselt „politikai irányvo-
nal… a békés irredentának a megjelenítése” (1992. december 4.). vö. Beke György: 
„Békés irredentizmus”? avagy nyílt szembenézés a történelem veszedelmes örök-
ségével. Erdélyi Napló (nagyvárad), 1993. júl. 15. kiss Gy. csabát valószínűleg 
„irredentizmusom” túlságosan békés jellege zavarta, csurka Istvánnal ugyanis 
nagyon jól szót tudott érteni. (vö. Szenczei, Szárszó, egyebek… e kötetben.) 

  9 1992. december 9. 
10 az rMDSz 1992. okt. 25-i nyilatkozata a nemzeti kérdésről (önrendelkezési nyi-

latkozat) és a tőkés lászló által kezdeményezett Szent Mihály templomi eskütétel, 
in: limes, 1992/11–12. 7–8. 

11 Magyar hírlap, 1992. december 10. 
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fő szerkesztő-helyettese, tőkés lászló püspök egyik legközelebbi munkatár-
sa nem ezt tette, hanem nemes, radnóti Miklós-i gesztussal magára vál-
lalta a „gyalázat”-ot, mert hiszen „bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép”. 
„nagyon, de nagyon tartunk attól – írja Szilágyi –, hogy az elkövetők jogi és 
erkölcsi felelősségük teljes tudatában cselekedtek, csak éppen valamiféle na-
gyon torz, nagyon hamis tudat és nagyon zabolátlan indulat ösztökélte őket 
arra, hogy, úgymond, a maroknyi magyarországi románságon »torolják« 
meg a kétmilliónyi romániai magyarságot ért sérelmeket! (…) Mi, innen, 
sem amonnan, bárhonnan a gránicokon túlról nem foghatjuk le »odaát« a 
templomgyalázók kezét, nem tapaszthatjuk be a bosszúért lihegő szájakat, 
nem teremthetünk világosságot a sötétbe borult agyakban. elég nekünk a 
magunk baja, s ha valaki mindezt ostobán újabbakkal tetézi – nemhogy 
nemzettársunk, a legveszedelmesebb ellenségünk nekünk!”12

Szilágyi aladár jólelkű ember. annyira jólelkű, hogy feltétlenül szük-
sége van a magyar „templomgyalázók” fantomjára ahhoz, hogy a kolozs-
vári román szoborgyalázók keserves valóságát elviselhesse. ahelyett, hogy 
legalább elmélázna az alábbi lehetőségen: vajon nem azok az erők állnak-e a 
románellenes elvakultságot „bizonyító” gyulai és magyarcsanádi „akciók” 
mögött, akiknek érdekében áll a – jól átgondolt politikai stratégiaként mű-
ködő – magyarellenes elvakultság igazolása?

Ugyanez a jólelkűség mutatkozik meg Szilágyi aladárnak az autonó-
mia kérdéséről kialakított véleményében. Mint a kolozsvári Szabadság című 
napilapnak adott nyilatkozatából kiderül, szerinte az rMDSz októberi ön-
rendelkezési nyilatkozata, az erdélyi magyarság autonómiaigényének beje-
lentése nem volt kellőképpen előkészítve. „kérdés – mondja Szilágyi –, hogy 
van-e az egésznek gyakorlati felépítése, vagy mi csak bedobtuk a fogalmat? 
Politikai vitát kezdünk? vessünk fel kérdéseket? (…) a velünk többé-kevés-
bé szimpatizáló ellenzéket is hozzá lehetett volna segíteni, hogy egyrészt 
jobban megértse szándékainkat, elképzeléseinket, másrészt, hogy nagyobb 
mértékben mellénk álljon. (…) Hogy a probléma felvetésének tekintetében 
bennünk is hiba volt, mi sem mutatja jobban, mint hogy ugyanazon ellen-
zéki párton, a Polgári Szövetség Pártján belül is különböző vélemények és 
ellentétes viszonyulások alakultak ki.”13

taktikázni persze lehet. Borbély lászló parlamenti képviselő, az 
rMDSz Maros megyei elnöke például azt nyilatkozta a Köztársaság című 
hetilapnak, hogy „egy páran” a kolozsvári nyilatkozat olyan jellegű értelme-
zésén és konkretizálásán dolgoznak, amely „egyaránt figyelembe veszi a ro-
mán jogrendszert és a lehetőségeket”. a romániai közigazgatási törvényben, 
úgymond „benne van a helyi autonómia elve”. erre kell tehát építeni, és nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, „hogy mit mond a román közvélemény”.14

12 Bihari Napló, 1992. december 5–6. 
13 Szabadság, 1992. nov. 21. 
14 Köztársaság, 1992. december 11. 
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Szerintem sem. Grigore zanc kolozs megyei prefektus, akit mint 
mérsékelt politikust, szembe szokás állítani a szélsőséges Funarral, kolozs-
vár hírhedt polgármesterével, zanc prefektus úr például a következőket 
mondja: „nemrég tárgyaltam a Mátyás-szoborra elhelyezett Iorga-idézet15 
körüli problémákról az rMDSz küldöttségével. Itt nincs mit vitatkozni. 
nincs semmi okunk rá, hogy visszatérjünk a korábbi állapothoz, amit ők 
követelnek. nemrég felkeresett a nemzeti Parasztpárt kolozs megyei szer-
vezetének titkára, és nemcsak hogy egyetértett az akcióval, de egyenesen 
gratulált is nekem.”

„az rMDSz azzal vádolja a polgármesteri hivatalt és a prefektúrát – 
jegyezte meg az egyik napilap tudósítója –, hogy túllépte hatáskörét, vagyis 
törvénysértést követett el.” íme a prefektus úr válasza: „nem az rMDSz 
hatáskörébe tartozik, hogy ezt megállapítsa. a módosítást a közigazgatá-
si törvény előírásainak megfelelően határoztuk el és hajtottuk végre. az 
rMDSz romániában tevékenykedik, a műemlék pedig a románoké, a saját 
országukban. világos?”16

világos.

(Kézirat)

15 a Mátyás-szobor talapzatára 1992-ben illegálisan elhelyezett Iorga-idézetet 
(„a csatában győzedelmes volt, csak saját nemzetétől szenvedett vereséget 
Moldvabányán, amikor a győzhetetlen Moldva ellen indult.”) a magyar és a ro-
mán állam közös finanszírozása nyomán elvégzett 2010-es restaurálás alkalmával 
távolították el, amikor a Mathias rex felirat került vissza a kőtalapzatra. (M. G. – 
2014.) 

16 Azi, 1992. december 5. 
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Európai napló.  
1993. Január–1993. március

Pax Balcanica, avagy a boszniai mintaállam. 
1993. január 7.

„tudom, miket zagyváltak össze magának – mondta Popovic alezredes, a 
manjacai láger parancsnoka nobel-békedíjas vendégének, hóna alatt vastag 
dossziét szorongatva. – Mindegyik azt bizonygatja, hogy civil, és hogy vélet-
lenül tartóztatták le. csakhogy ezek katonák mind, részt vettek a harcokban 
és az öldöklésekben.” „nem, szó sem volt ilyesmiről – válaszolt a határo-
zottan civilnek látszó nyugati látogató. – azt mondták, nem bántalmazták 
őket, és hogy naponta háromszor kapnak enni. a hideg miatt panaszkod-
tak. az orvosok szerint, ha beáll a tél, százával fognak elpusztulni.” „Igen 
– mondta a lágerparancsnok –, de értse meg, ezek az emberek ellenünk har-
coltak. ezért bánunk így velük. ezt önnek, Wiesenthal úr, különösképpen 
meg kellene értenie.”

„nem, nem Wiesenthal, Wiesel” – szólalt meg a hirtelen csendben 
elie Wiesel egyik barátja. „Ó – kezdte újra az ezredes –, azt hittem, ön a 
híres Simon Wiesenthal. nagy tisztelője vagyok annak az embernek, mert a 
világ legeldugottabb sarkában is felkutatta népe ellenségeit.”

Milošević és karadžić, a boszniai szerbek vezére ugyanezt hajtogatta 
elie Wieselnek: a mai háború voltaképpen a második világháború folytatá-
sa, következésképp a szerbeknek joguk van bosszút állni mindazért, amit 50 
évvel ezelőtt elszenvedtek. tetteiket ezért nem szabad a nyugati humaniz-
mus mércéjével mérni.1

a jelek szerint a derék szerb lágerparancsnok véleményét osztja az a 
kelet-európai professzor is, akit a Sunday telegraph „a legnagyobb magyar 
ellenzéki párt elnöke”-ként mutat be az angol olvasónak.

az SzDSz országos tanácsának elnöke2 szerint az „amerikai pszeudo-
moralizmus és abszolút tudatlanság” egyenes következményeként a State 
Department nem átall háborús bűnökről és nemzetközi bíróságról beszél-
ni. ráadásul eagelburger „szerencsétlen bejelentése a ’háborús bűnök’-ről” 
a lehető legrosszabkor jött: a szerbiai választások előtt. a távozó amerikai 
adminisztráció, német sugallatra, megnyerte a választásokat Miloševićnek, 
éppen akkor, amikor a józan szerbiai erők Milan Panic személyében meg-
találták azt az „erős és határozott” politikai vezért, aki elérhette volna a tár-
gyalásos rendezést, és vereséget mérhetett volna a szerb szélsőséges erőkre.

1 vö. libération, 1992. december 4. 
2 tamás Gáspár Miklós
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a nyugat nem mérte fel – folytatódik a figyelmeztetés –, hogy a kom-
munista diktatúrák elleni lázadás magát az államot, a gazdaság, a bürokra-
tikus elitek és a konceptuális tradíciókon nyugvó értékek által szabályozott 
államiságot is megkérdőjelezte és elutasította. természetesen a „nemzet” 
nevében, amely kelet-európában azonos a törzs, a kollektivitás apolitikus 
fogalmával.

amikor Horvátország „elszakadt”, senki sem hitte, hogy megfelelően 
fog bánni a szerb kisebbséggel, hiszen itt mindenki csak a saját fajtájából 
való vezetőkben bízik. ezért vált elkerülhetetlenné a háború. Meg kell érteni 
a szerbeket is: ők szegények az etnikailag tiszta nagyszerb államot szeretnék 
megteremteni, és erről az őrült tervükről csak akkor hajlandók lemonda-
ni, „ha a nemzetközi közösség garantálja a boszniai és horvátországi szerb 
kisebbség autonóm státusát”, valamint a koszovói és a macedónai szerbek 
jogait.

a végkövetkeztetés: a szerbeket nem szabad nemzetközi páriává ten-
ni, mert akkor nagyon nehéz volna „visszatartani a bőrét menteni kívánó 
albán és magyar kisebbséget az elszakadástól”. valamit tenni kell, a nyugat-
nak segítenie kell, de nem beavatkozással, hanem a szerb ellenzék felkaro-
lásával. amelynek vállalnia kellett a hazafiatlanság ódiumát, és most joggal 
érezheti úgy, hogy gyalázatos módon elárulták.3

*

amikor valahol valakik huzamos időn keresztül, előre megfontolt szándék-
kal és módszeresen gyilkolják le és alázzák meg embertársaikat, és rendel-
kezésre áll a gyilkolásban elkötelezett erőket sokszorosan felülmúló katonai 
erő, erkölcsi parancs a „lelkiismeret-hadsereg” (ronald reagan) bevetése. 
De nemcsak reagan, nemcsak Theatcher, nemcsak a tapasztalt és mérték-
tartó George Shultz, nemcsak Bush elnök, nemcsak a volt vezetők beszélnek 
a guerre contre la guerre (háború a háború ellen) elkerülhetetlenségéről, 
hanem a szerb rendszert (tiranában) náci és sztálinista eszközök alkalma-
zásával vádoló Scalfaro olasz elnök is, nemcsak chirac és a többi ellenzéki 
francia politikus, hanem Bernard kouchner, a legnépszerűbb francia kor-
mánypolitikus, valamint Michel rocard, laurent Fabius, a Francia Szocia-
lista Párt főtitkára és a szintén szocialista Jacques Delors is, és végül, de nem 
utolsósorban: nemcsak a politikusok, hanem a katonák is: a FUcoP-pal 
(Former yugoslavia contingency operations Planning) nemrég elkészült 
Pentagon, Jörd Söder tábornok, németország képviselője a nato kato-

3 vö. How the West lost its Way in Serbia. The Sunday telegraph, 1992. december 27. 
a cikk legszembetűnőbb tárgyi tévedéseit Bojtár B. endre gyorsan és pontosan – 
még a magyar változat (Hogyan tévedt el a nyugat Szerbiában, Beszélő, 1993. jan. 
9.) megjelenése előtt – helyreigazította (a balkáni úzvesztőben, Magyar Narancs, 
1993. jan. 7.). 
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nai Bizottságában4, és – ami talán a legfontosabb – anthony lake, clinton 
nemzetbiztonsági tanácsadója.

vannak persze olyanok is, akiknek nem tetszik a beavatkozás. tamás 
Gáspár Miklóson kívül például nem tetszik a Krasznaja zvezdának („attól 
függetlenül, hogy a legközelebbi jövőben korrigálják-e, avagy nem a hivata-
los orosz külpolitikát, a nyugatnak tudnia kell, hogy oroszországban széles 
és nagy befolyással rendelkező társadalmi rétegek rendkívül negatívan rea-
gálnának egy szerbellenes katonai akcióra”),5 nem tetszik a baloldali szocia-
lista Jean-Pierre chevènement-nak, továbbá Georges Séguynek, a cGt volt 
főtitkárának és Francis Wurtz-nek, az FkP PB tagjának.6

és nem tetszik charles krauthammer washintoni kommentátornak 
sem, aki szerint Szomáliában be kellett avatkozni, Boszniában viszont nem 
szabad beavatkozni. az etnikai tisztogatás brutális és barbár dolog, de – 
mondja a washingtoni szerző – „nem genocídium”. és altruizmusból nem 
lehet háborúzni.7 a különös hangvétel mögött rejlő geopolitikai megfonto-
lás a szerző újabb cikkéből derül ki: a szovjet kommunizmus összeomlása 
után egy új komintern, egy új messianizmus, a „rossz birodalmá”-nak egy 
újabb megtestesülése fenyegeti a világot. Irán és a vezetése alatt veszedelme-
sen szervezkedő és terjeszkedő iszlám fundamentalizmus. ezt kell minden 
rendelkezésre álló anyagi és politikai eszköz bevetésével letörni.8 a boszniai 
muzulmánok védelme e – meglehetősen rövidlátó – felfogás szerint nem az 
iszlám fundamentalizmus visszaszorításának ügyét szolgálná.

Mivel stratégiai és geopolitikai érvekkel sokféleképpen lehet indokol-
ni – és természetesen cáfolni – a beavatkozást (ami, nem jelenti feltétlenül 
amerikai szárazföldi alakulatok részvételét a Balkánon dúló különös hábo-
rúban), egyetlen konkrétum bemutatásával szeretném indokolni, miért kell, 
geopolitikai szempontoktól függetlenül, pusztán erkölcsi megfontolásokból 
beavatkozni.

reinhild traitler, a zürichi Protestáns akadémia munkatársa szerint 
nyikolaj, a szeb ortodox egyházhoz tartozó boszniai Dabar metropolitája 
már három hónappal ezelőtt elmondta, hogy 30 000 muzulmán asszonyt 
és fiatal lányt hurcoltak el és tartottak fogva hónapokig, miután tömege-
sen megerőszakolták őket.9 a Frankfurter Allgemeine zeitung riportja ar-
ról tudósít, hogy a szerb kézen lévő Stara Gradiste-i börtönben, a vajdasá-
gi Fruska Gora erdőségeiben lévő lágerben és a belgrádi katonai fogdában 

4 a Welt am Sonntag január 3-i számában megjelent figyelemre méltó cikké-
nek alcíme: Pladoyer für ein Interventionsrecht zür verhinderung „etnischer 
Sauberungen”. 

5 Dec. 23.
6 le Monde, 1992. jan. 8.
7 Somalia, yes, Bosnia, no: the crucial Distinction, Iht, 1992. december 12–13. 
8 Iht, 1993. jan. 4.
9 Iht, 1992. december 31–1993. jan. 1. 
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nagyszámú horvát nőt is módszeresen megerőszakoltak.10 Hogy ez a „nem 
genocídium” Boszniában mit jelent, arról álljon itt Geneviève Jacques-nak, 
a nemzetközi orvosszövetség főtitkárának a tudósítása: „a boszniai szerb 
katonák mindenütt ugyanazt a módszert alkalmazzák, bár a kegyetlenség 
szintje helységenként más és más lehet.

Megtámadják a falut; felszólítják a lakosokat, hogy adják át fegyve-
reiket, és ígéretet tesznek arra, hogy a civileket nem fogják bántalmazni; 
összegyűjtik a nem szerb lakosságot és szétválasztják a férfiakat, valamint a 
nőket, a gyerekeket és az időseket. ezután kezdődik a gyilkolás és a kínzás. 
elsőnek a politikai beosztásban lévőket, az értelmiségieket, a szakszerve-
zeti vezetőket, a szakembereket ölik meg, azzal a céllal, hogy a nem szerb 
»elitet” megsemmisítsék. ezután következik a nők nyilvános és módszeres 
megerőszakolása, hogy »elpusztítsák a lelket«, szétrombolják a lakosság 
társadalmi, vallási, erkölcsi integritását. tudatosan olyan mérvű gyűlöletet 
keltenek, hogy még csak gondolni se lehessen többé az áldozatok és a szer-
bek együttélésére.”11

a jugoszláviai beavatkozásnak – az immár elkerülhetetlennek látszó 
katonai dimenzión túlmenően – van azonban egy kevésbé látványos, de 
hosszú távú következményeit tekintve annál fontosabb, államfilozófiai, al-
kotmányjogi aspektusa is. nemrég jelent meg Bertrand Badie l’Etat impor-
té. l’occidentalisation de l’ordre politique című kötete. a Balkánra, minde-
nekelőtt Görögországra, Szerbiára és romániára különösen jellemző, amit 
a szerző kihangsúlyoz, hogy ti. itt nem a gyarmatosítás, hanem az utánzás 
logikája érvényesült, vagyis maguk a kliensállamok követtek el mindent an-
nak érdekében, hogy saját politikai struktúrájukat a patrónus-állam politi-
kai rendszerének megfelelően alakítsák ki. a politikai formák és szabályok 
átvétele azonban nem járt együtt a jelentések, a tartalom átvételével, és így a 
rend látszólagos növekedése voltaképpen az entrópia, a politikai káosz nö-
vekedéséhez vezetett.

a „liberál-soviniszta” szemantikai zűrzavar szép példája Milošević 
egyik legújabb nyilatkozata. „nagyon veszedelmes dolog bármilyen nemzet 
számára – mondja a liberalizmusból a szerb ellenzéken is túltevő egyko-
ri kommunista –, ha megengedi, hogy szeparatista kisebbségek saját álla-
mot hozzanak létre az országon belül. ez ellentmond az államraisonnak, 
azoknak az alaptörvényeknek, amelyek egy politikailag már évtizedekkel 
korábban konstituálódott nemzet integritását biztosítják. nincs olyan or-
szág a világon, amelyben ne volnának etnikai különbözőségek, már maga 
az »etnikailag tiszta állam” fogalma is abszurditás. De nyilván nem ezeknek 
a kisebbségeknek a dolga, hogy döntsenek annak az országnak a sorsáról, 
amelyben szabadon élhetnek. Más dolog persze emberi jogaik tiszteletben 
tartása, amelyek Szerbiában – maguk a szerbek vélekednek így – szentek és 
10 FAz, 1992. december 22. 
11 l’humiliation programmée, le Monde, 1993. jan. 2. 
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sérthetetlenek.” Ugyanez a Milošević – ugyanabban az interjúban – habo-
zás nélkül kijelenti, hogy „semmi sem indokolhatja azt, hogy egyetlen szerb 
is az iszlám törvényeknek alávetve éljen, mint ahogy azt sem, hogy egyetlen 
muzulmán vagy horvát szerb uralom alatt éljen”.12

érdekes, hogy a francia típusú – liberális – nemzetállam hívei, a ke-
let-európai nacionalizmusok elemi erejű kitörésével szembesülve, rögtön a 
„törzsi jellegű paraszt-etnikumok” sötét irracionalizmusára kennek min-
dent, és meg sem fordul a fejükben, hogy maga a minta elégtelen. amennyi-
ben a liberális respublika nem működik kielégítően, „ha barbár interetnikus 
erőszakcselekményekre kerül sor – mondja alain Joxe, a stratégiai kérdések 
franciaországi szakértője –, nem szabad lemondani a köztársaság filozófia-
ilag magasabb rendű törvényességéhez való visszatérésről. Sőt, a respublika 
rendjének érvényesítése érdekében még az erőszaktól sem kell visszariadni.

ez a művelet még mindig kevesebb kárt okoz, mint a pszichopata ki-
sebbségek által elszabadított barbarizmus.”

a nemzetállam francia logikája szerint az eredeti, teljes Jugoszlá-
viában kellene, pontosabban kellett volna visszaállítani a respublika 
rendjét. Mivel az új államok nemzetközi jogi elismerése miatt ez immár 
nem lehetséges, a francia értelemben vett nemzetállam törvényességét az 
egyes köztársaságokban kell helyreállítani, illetve megteremteni. a fran-
cia védelmi miniszter logikusan gondolkodó öccse szerint ez csak ka-
tonai intervenció útján lehetséges. „az enSz által elrendelt berepülési 
tilalom kikényszerítése a legkevesebb, amit meg kell tenni. ezt legalább 
taktikai jellegű szárazföldi hadműveletekkel kell kiegészíteni, ha nem 
akarjuk, hogy a kéksisakosokat túszul ejtsék.”13

ami a katonai intervenció sürgetését illeti, azzal csak egyetérthetünk. 
De naivitás volna azt képzelni, hogy az intervenció utáni nemzetközi béke-
rendezéssel a Balkánon és a világ más térségeiben, ahol különböző nemzeti 
közösségek élnek egymás mellett, visszaállítható lesz a „droidlommisme” 
(az „emberjogosdi”, a szintén „intervencionista” Bernard-Henry lévy kife-
jezése) délibábjával fűszerezett monoton nemzetállami respublika.

lehet, hogy a genfi tárgyalások most kudarccal végződnek, mégpedig 
elsősorban a boszniai szerbek hajthatatlansága miatt, akik pedig a vance- és 
owen-féle tervezet nyugati bírálói szerint az új tartományi beosztással volta-
képpen legalizálhatnák eddigi hódító és „tisztogató” hadműveleteiket. Még-
is, függetlenül attól, hogy elfogadják-e az érintettek, vagy erőszakkal fogja a 
Nyugat kikényszeríteni, a Genfben előterjesztett alkotmányos keret figyelem-
re méltó elmozdulást jelent az eddigi liberális alapsémához képest, amely csak 
a centralizált (nemzet)állam és a különböző kisebbségekhez tartozó személyek 
kettősségét ismerte.

12 Corrire della Sera, 1992. december 31.
13 le Monde, 1992. december 22.
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A tervezet leszögezi, hogy Bosznia-hercegovina decentralizált állam, 
amelyben a kormányzati funkciók legnagyobb részét a kilenc tartomány 
gyakorolja. Az egyes tartományok saját parlamenttel, végreható testülettel 
és független bírósággal rendelkeznek, de nemzetközi jogi személyiségük nem 
lévén, nem köthetnek semmiféle egyezményt idegen államokkal. Az államot a 
három etnikai közösség együttesen alkotja.

A tervezet távolról sem tökéletes, az egyes tartományok határai és jogi 
kompetenciái még módosulhatnak, de a lényegen ez nem változtat: Bosznia-
hercegovina nem lehet három miniállam konföderációja, ami gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy nem osztható fel Szerbia és horvátország között. Rendkívül 
fontos fejlemény, hogy az immár valóban elkerülhetetlennek tűnő boszniai 
beavatkozásra csak az után kerül sor, hogy ezt az alkotmánytervezetet elő-
terjesztették. A három etnikai közösség által alkotott, ám mégsem etnikai 
alapon decentralizált, nemzetközi protektorátus alá helyezett állam alkotmá-
nyos elrendezése mintául kell, hogy szolgáljon minden olyan válságban lévő, 
vitatott státusú terület (ország, országrész vagy tartomány) számára, ahol 
újabb etnikai konfliktusok kitörésére lehet számítani.

Mindenekelőtt a szerbek által megszállt horvátországi területekre, a 
vajdaságra, valamint Koszovóra és Macedóniára gondolok, de más vegyes 
lakosságú területekre is, természetesen.

Igaza van William Pfaffnak, a nemrég Budapesten is megfordult ame-
rikai publicistának és külpolitikai szakértőnek, amikor azt mondja, hogy a 
boszniai rendezésnek önmagában nem sok értelme van, mert semmilyen 
megoldást nem kínál „a Szerbia jelenlegi határain belül élő muzulmán, ma-
gyar és horvát kisebbség problémáira”. Márpedig „az, hogy a boszniai há-
ború után lesz-e balkáni háború, pontosan attól függ, hogyan viselkednek 
a szerbek ezekkel a kisebbségekkel”. Mivel Milošević semmi okot nem lát 
arra, hogy etnikai hadműveleteit abbahagyja, és minden jel szerint arra ké-
szül, hogy amit Baranyában és Boszniában elkezdett, azt a vajdaságban és 
koszovóban folytassa, mivel a többség mindenütt attól fél, hogy a kisebbség 
„csoportjogokra és speciális státus kivívására irányuló követelései elszaka-
dáshoz vezethetnek”, Pfaff szerint csak egyetlen ésszerű és hatékony megol-
dás kínálkozik: a balkáni és kelet-európai határok nato általi garantálása.

ez persze nem a status quo minden további nélküli garantálását jelen-
tené. „a határok békés, tárgyalások útján történő megváltoztatásának lehe-
tősége nyitva maradna – mondja Pfaff. – a határok szilárdságára vonatkozó 
nato-garanciák biztosítanák, hogy bármiféle változásra csakis törvénye-
sen, tárgyalások útján, a felek önkéntes jóváhagyásával kerülhet sor.”14

De garantálni, Bosznia után, csak olyan határokat lehet, ame-
lyeken belül tiszteletben tartják a nemzeti közösségek csoportjoga-
it és speciális státusát. nagy vonalakban a cyrus vance és lord owen 
14 let nato Guarantee the Borders és either a nato Guarantee or empty Words, 

Iht, 1992. december 19–20; 1993. jan. 7. 
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által Genfben előterjesztett alkotmányos rendezésnek megfelelően. Mintha 
traian chebeleu volt román külügyminiszter-helyettesnek, Iliescu elnök 
külpolitikai főtanácsadójának és szóvivőjének is ilyesvalami járt volna a fe-
jében, amikor nemrég egy interjúban, az ő szakmájában szokatlan nyíltság-
gal, kijelentette: „Mi potenciális veszélyt látunk a határok sérthetetlenségére 
vonatkozó klauzula hiányában. nekünk, diplomatáknak meg kell előznünk 
azt az eshetőséget, hogy e kérdésben döntőbíráskodásra kerüljön sor.”15

Ezért érthetetlen vagy legalábbis különös – éppen most, amikor látha-
tóan emelkedik a határok sérthetetlenségének ára –, hogy bizonyos magyar-
országi politikai erők „elfogadható”-nak tartják azt a „román igény”-t, hogy 
Magyarország jelentse ki: „nem kívánja a határokat megváltoztatni, nem 
kezdeményez semmiféle határmódosítást”.16

(Magyar hírlap, 1993. január 15.  
a kurzívval szedett részek a lapban közölt változatból kimaradtak.)

A magyar példa
1993. február 3.

William Pfaff, az európai kérdéseket jól ismerő amerikai publicista a romló 
közép-európai helyzettel foglalkozó január végi cikkében azt írja, hogy a 
térségben tapasztalható nyugtalanságért a magyar kormányt is felelősség 
terheli, mert autonómiát igényel a Szerbiában, romániában és Szlovákiá-
ban élő magyar közösségek számára. a szóban forgó országok ugyanis az 
autonómia követelését az annexiós szándék előjeleként értékelik. nem hi-
ába mondotta csurka István, hogy „Magyarországnak új »élettér«-re van 
szüksége”.17

a The Economist szinte szó szerint ugyanezt mondja: csurka a 
lebensraum magyar változata mellett tört lándzsát. ez nyugtalansággal töl-
tötte el románia, Szlovákia és Szerbia lakosságát, akik között három millió 
magyar él. „a kormány – írja a londoni lap budapesti tudósítója – válasz-
képpen azt követeli, hogy a szóban forgó országokban élő magyarok számá-
ra széles körű helyi autonómiát biztosítsanak.”18

15 Curierul național, 1992. december 29. 
16 Interjú Szent-Iványi Istvánnal, Köztársaság, 1993/1. 84. vö. ezzel kapcsolatban 

Fejtő Ferenc határozott álláspontját, amely szerint „az a követelés, amely a magyar 
államot és a magyar népet amellett akarja örök időkre lekötelezni, hogy soha nem 
fog bizonyos változásokat követelni, bármi történjék is a szomszédos államokban, 
„teljesen értelmetlen, s inkább erőszakos nyomásnak tűnik fel”. Idézi Molnár G. 
in: Magyarország és szomszédai, Magyar Szemle, 1994/2. 115. 

17 William Pfaff: not all the news from central europe is gloomy, Iht, 1993. jan. 30–31. 
18 Steady does it? The Economist, 1993. jan. 30. 
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a magyar kérdés sajnos sokkal „súlyosabb” annál, mint amit a nyu-
gati újságírók és szakértők észrevesznek belőle. az MDF, a kormánykoalí-
ció vezető konzervatív pártja és a szintén jobbközép irányvonalat követő 
liberális Fiatal Demokraták régóta kiállnak az autonómia mellett, mert úgy 
vélik, hogy a belső (vagyis korlátozott) önrendelkezési jog a kisebbségben 
élő nemzeti közösségeket is megilleti. Új fejlemény viszont, hogy az ún. De-
mokratikus charta körül szerveződő balközép koalíció két legfontosabb 
pártja, a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták is támogatják a 
vajdaságban, erdélyben és Szlovákiában működő magyar pártok és szer-
vezetek autonómiatörekvéseit. ezek a fejlemények alátámasztani látszanak 
a szabaddemokrata Mécs Imrének azt a régebbi megállapítását, hogy a ma-
gyarországi parlamenti pártoknak nemcsak a demokratikus minimum kö-
vetelményeit kellene teljesíteniük, hanem a „nemzeti minimum” nem ke-
vésbé fontos követelményeit is.

az autonómia nem az elszakadás vagy az annexió szinonímájaként 
vált a legkülönbözőbb magyar pártok által egyaránt fontosnak tartott nem-
zeti konszenzus kulcsfogalmává. az autonómia ma – mint ágoston and-
rás, a létében leginkább veszélyeztetett vajdasági magyarság érdekvédelmi 
szervezetének elnöke nemrég leszögezte – „a megmaradás nélkülözhetetlen 
feltétele”.19 és – gondolom – ugyanígy vélekednek erről a balti államokban 
és Moldovában élő oroszok (akik nem mind a „központ” ügynökei), a hor-
vátországi Szlavóniában és krajinában élő szerbek (akik nem mind csetni-
kek) és a koszovói albánok is (akik nem biztos, hogy mindannyian nagy-
albániát akarják).

az autonómia nem a magyar belpolitika, még csak nem is a Magyar-
ország és szomszédai közötti viszony, hanem az egész közép-és kelet-euró-
pai térség egyik kulcskérdése. Mivel jelentős, országok egész sorát, bizton-
ságpolitikai kihatásait tekintve pedig az egész világot érintő kérdésről van 
szó, itt nincs helye sem a kicsinyességnek és vidékiességnek, sem a bevett 
megoldásoktól elszakadni nem tudó tétovaságnak. nagyvonalúnak és bá-
tornak kell lenni, ahol a régi megoldások csődöt mondtak, ott új megoldá-
sokat kell keresni.

a legjobb amerikai külpolitikai szakértők pontosan tudják, hogy a 
közel-kelet és afrika fontos, ázsia fontos, de igazából csak európa számít. 
az atlanti-óceántól az Uralig terjedő európa.

így igaz. De nem biztos, hogy az európát fenyegető anarchikus és 
destruktív nacionalizmusra az a legmegfelelőbb válasz, amit a felvilágoso-
dás „szent” eszméinek hívei ajánlanak: az internacionalista liberalizmus. 
„Sikert attól remélhetünk – írja egy másik cikkében a már idézett William 
Pfaff –, ha a nyugat új politikai-erkölcsi rendjét kiterjesztjük keletre.”20

19 autonómiaügyben nem ismerünk megalkuvást. Beszélgetés ágoston andrással, a 
vMDk elnökével, Népszabadság, 1993. febr. 3. 

20 William Pfaff: Mr. President, ‚First Things First’ Means europe, Iht, 1993. jan. 27. 
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a nyugat új politikai-erkölcsi rendje? Hol, mely ország mely kies tar-
tományában találhatunk e kincsre? nagy-Britanniában, mely még mindig 
a „normann járom”-nak érzett európával, a szubszidiaritás elvét nemcsak 
Brüsszellel, hanem londonnal szemben is érvényesíteni akaró skótokkal 
viaskodik? Franciaországban, amelynek államfője a kultúrák keresztező-
désének nemes eszméjétől (és természetesen az örökkévalóság áhítatától) 
vezettetve világakadémia-teremtő lendületében felteszi a szónoki kérdést: 
„vajon a legszörnyűségesebb nacionalizmusok nem pontosan az identitásra 
hivatkoznak, hogy igazolják magukat? vajon a rasszizmus és az idegengyű-
lölet nem pontosan a kulturális identitást állítja szembe a beilleszkedés ne-
hézségeivel?”21 és közben ugyanez az államfő egy bizonyos identitás iránti 
odaadó hűsége jeléül koszorút küld Pétain tábornok („a verduni hős”) sír-
emlékére.

talán olaszországban lelhető fel „az új nyugati politikai-erkölcsi mo-
dell”, ahol a partitocrazia rendszere uralkodik, és lassan hatvan parlamenti 
képviselő mentelmi jogát kell felfüggeszteni? vagy németországban, amely-
nek gazdasági és politikai elitje nagyon nehezen törődik bele abba, hogy 
vége a kényelmes üvegházi világnak, s hogy a német identitás – mint kohl 
kancellár a napokban figyelmeztetett rá – immár nem lehet azonos a pénz-
zel önmagának szabadságot vásárló szatócséval?22

a kommunista internacionalizmust a vele azonos szellemi gyökerű 
liberális internacionalizmussal felváltani akaró aufklärizmus a történelem-
mel szemben vívott gigászi csatáját elvesztette. a politikafilozófia legkivá-
lóbb képviselői – az oxfordi John Graytől a jeruzsálemi Shlomo avineriig 
– ma ennek a csatavesztésnek a következményeit latolgatják. avineri például 
legújabb esszéjében arra figyelmeztet, hogy az igazi veszély akkor fenyeget 
bennünket, ha a nacionalizmus egyik arca, idegenellenessége miatt megfe-
ledkezünk a másik arcáról, a benne rejlő hatalmas emancipációs potenci-
álról. a nemzeti identitás, különösen nehéz időkben, erős kötelék, ezért a 
nacionalizmus romboló erőivel szemben nem elég az absztrakt univerzaliz-
musra, a piac internacionális erőire hivatkozni. a nacionalista rombolásnak 
csak azok vethetnek gátat, akik a nemzeti önazonossághoz való ragaszko-
dásban képesek meglátni a felszabadulás és az igazi megbékélés lehetőségét, 
és erre építenek.23

Mi, magyarok, hetven év óta ezért tekintjük embertelen, elviselhe-
tetlen nyűgnek a kisebbségi státust, és érezzük sokszor a nyílt sovinizmus-
nál is rosszabbnak és álnokabbnak a nemzeti és kulturális identitásunk 
fennmaradását biztosító autonóm intézményrendszert a „beilleszkedés”, 
vagyis az asszimiláció akadályának tekintő etatista liberalizmust. az első 

21 Mitterand plaide pour un »métissage des cultures«, le Monde, 1993. jan. 31–febr. 1. 
22 Deutschland 1993 im Un-Sicherheitsrat? FAz, 1993. febr. 1. 
23 Dr. Shlomo avineri: eine neue Welt - oder die Wiederkehr der alten? FAz, 1993. 

febr. 3. 
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világháborút követő békerendezés nyomán létrehozott új közép-európai és 
balkáni államok politikusai – nyugati bábáikkal együtt – nem törődtek az-
zal, hogy az önálló állami lét sok évszázados hagyománya és a tündöklését 
és bukását egyaránt a nemzeti eszme jegyében megélő nagyszerű magyar 
19. század és 20. századelő miatt mi egyszerűen nem válhattunk a szó szoros 
értelmében vett kisebbséggé. Hogy a különböző törvényi szabályozások és 
a nemzetközi egyezmények e kifejezést aggatták ránk, az a lényegen nem 
sokat változtatott.

a két háború közötti korszakban a helyzetünk – történelmi és pszi-
chológiai értelemben – egyedül a szintén milliószámra „kisebbségi”-vé vált 
németekével volt rokon, ennek minden pillanatnyi előnyével és katasztro-
fális következményével. a német nemzeti közösségek 2. világháború utáni 
erőszakos kitelepítésével úgy tűnt, hogy az újból a határokon kívül rekedt 
magyaroknak nem marad más választásuk, mint a kisebbségi mivolttal való 
lelki azonosulás, vagyis a politikai értelemben teljessé váló asszimilálódás, 
ami természetesen nem zárta volna ki azt, hogy a magyarok időnként népi 
táncversenyeket rendezzenek, és azokon jó nagyokat kurjongassanak.

a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása a hárommilliónyi magyar 
„kisebbség” helyzetében alapvető fordulatot hozott. Megjelent a színen 25 
millió orosz és közel ötmillió szerb, akiknek menten szikrázni kezdett a 
szemük, amint az „ő” államukból kiszakadó új államok politikusai hirte-
len arról kezdték biztosítani őket, hogy ők – a nemzetközi (értsd: francia) 
normáknak megfelelően – biztosítani fogják emberi és kisebbségi jogaikat. 
természetesen csak akkor, ha százszázalékosan lojális állampolgárokként 
viselkednek. a kisebbségi sorssal lelkileg soha meg nem békélő magyarok 
együttéreztek és ma is együttéreznek azokkal a horvátországi szerbekkel és 
baltikumi vagy ukrajnai és moldovai oroszokkal, akik nem kérnek a „ki-
sebbségekhez tartozó személyek”-nek kijáró egyenjogúságból.

a különbség persze óriási a mi nemzeti közösségeink és a hazájuk el-
veszítését fájlaló szerbek és oroszok módszerei és stratégiája között.

az új helyzetre új megoldásokat kínáló magyar stratégia kulcsszavai, 
illetve kifejezései az „autonómia”, a „társnemzeti státus”, a „föderális nem-
zeteszme”, az „európai integráció” és a „közép-európai konföderáció” vagy 
„kis-integráció”. e stratégia geopolitikai jelentősége különösen akkor tűnik 
szembe, ha két döntő vonatkozásban is mintának tekintjük a Balkán és ke-
let-európa számára.

a magyar példa jól mutatja, hogy az erőteljes külön identitástudattal 
rendelkező, de saját hazájuk határain kívül került közösségek problémáit 
nem lehet a hagyományos kisebbségi sémák alapján megoldani. az egy-
mással szomszédos közép-, kelet- és délkelet-európai országok konfliktusos 
viszonyát pedig csak úgy lehet rendezni, ha a közös történelmi és civilizá-
ciós hagyományokra támaszkodva az érintett országok kis- vagy részleges 
integrációkat hoznak létre a tágan értelmezett európai integráción belül.
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az európai közösséghez kapcsolódó közép-európai kis-integráció 
például – amennyiben megvalósulna – mintául szolgálhatna a balkáni 
kis-integráció és az oroszország mellett Ukrajnát, Fehéroroszországot és a 
Moldvai köztársaságot felölelő kelet-európai integráció számára.

ami a balkáni integrációt illeti, az egy későbbi szakaszban csatlakoz-
hatna az ek-hoz, de az is lehet, hogy önálló marad, egyrészt a délkelet-eu-
rópai térséget nyugat-európától megkülönböztető gazdasági és civilizációs 
adottságok miatt, másrészt azért, mert a Balkán ma is a nyugati, a török – 
iszlám – és az orosz érdekszféra egyfajta ütközőzónájának tekinthető.

*

a szociáldemokraták, a baloldali liberálisok és az angolok szerint e vesze-
delmes helyzet megoldásának kulcsa az volna, ha valahogy visszacsinál-
nánk az egészet, ha a kiszabadult szellemet visszakergethetnénk a palackba, 
és így a különböző származású, vallású, kultúrájú polgárokat egyesítő és 
a kellemetlen tapasztalatokra való tekintettel a föderáció álcájához immár 
nem feltétlenül ragaszkodó nemzetállamok maradnának az egységesülő 
európa szuverén alanyai. ez a „megoldás” azonban, az új – geopolitikai – 
fin de siècle különös világában teljességgel irreális.

(Kézirat)

Beneš-felejtés
1993. március 8.

nemrég jelent meg magyarul, a Jate történész Diákkör kiadványaként 
edvard Beneš zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot című 1916-os párizsi 
előadásainak gyűjteménye. az „igazságosság és emberségesség keresésének 
lázában” fogant mű érdekes gondolatokat tartalmaz „a cseh-szlovákok, vagy 
egészen egyszerűen a csehek” „mélyen idealista és humanitárius” életéről és 
történelméről, a „cseh-szlovák nemzet”-et 1200 éve nyomorgató „germán-
osztrák-magyar brutalitás”-ról, a „három nagy, öröklött ellenség”-ről, „akik 
sohasem tették le a fegyvert” stb. egyszóval „a boldogság morális filozófiai 
ideáljai” szerint élő jókról és az őket megsemmisítéssel fenyegető gonoszok-
ról. Még szerencse, hogy a megsemmisítésre ítélt igazak a francia individua-
lista filozófiai mozgalomban és a francia forradalomban megtalálták azokat 
az elemeket, amelyek „feltámasztották őket egy új élet számára”.

„van egy sokkal magasabb koncepciónk az életre nézve” – mond-
ta Beneš a revans vágyától égő franciáknak: „verjétek szét ausztria-Ma-
gyarországot! vegyétek el a Habsburgoktól a lehetőséget, hogy gyalázatos 
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szerepüket folytathassák! egyesítsétek a cseh-szlovákokat és a jugoszlávo-
kat! értsétek meg végre érdekeiteket, értsétek meg európa érdekeit, értsétek 
meg az emberiség érdekeit!”24

nem a felvilágosodás nemes eszméinek groteszk karikatúrája a leg-
furcsább a benesi attitűdben, sem „az áthatolhatatlan szláv gát” víziója, a 
szabadkőműves lepelbe bújó pánszláv bódulat. („a cseh-szlovák állam a 
kárpátokban oroszországgal lesz határos… Délen a nagy-Szerbia áll majd 
szerb, horvát és szlovén területekből, Szerbiát csehszlovákiával egy folyosó 
köti össze, ami a lajta és a rába között húzódik Magyarországon keresz-
tül…”25)

a legfurcsább – 1993 tavaszán, két és fél hónappal csehszlovákia meg-
szűnése után – az opusculum első, őszintén és ártatlanul csengő mondata: 
„a cseh-szlovákok, vagy egészen egyszerűen a csehek…” a csehek – a fenti 
értelemben – „egészen egyszerűen” nincsenek, mint ahogy a magyarokat, 
románokat, szerbeket és szlovákokat felölelő „magyar politikai nemzet”-ről 
is kiderült – 1918-ban, és nem Masaryk és Beneš „perfídiája”, hanem eg-
zisztenciális okok miatt –, hogy közönséges fikció. a szudéta-németek és a 
magyarok után immár a szlovákok kinyilvánított politikai akarata is nyil-
vánvalóvá tette azt, hogy „Masaryk és Beneš az osztrák–Magyar Monar-
chiát, a nagy többnemzetiségű államot egy kis többnemzetiségű állammal 
váltották fel”.26

a különös az, hogy csehország épp ma látszik feledni Palackýt, mi-
közben Benešt kellene sürgősen elfelejtenie. vagyis épp a széthullás pillana-
tában feledkezik meg arról az összetartó erőről, amelynek neve: ausztria. 
Palacký híres mondása („Hogyha az osztrák állam már nem létezne régóta, 
akkor európa érdekében és az egész emberiség érdekében kötelesek lennénk 
azon dolgozni, hogy megalakuljon.”) akkor hangzott el, amikor az 1848-
as, liberális frankfurti parlamentből kiinduló „abszorbciós próbálkozások” 
(Beneš) olyan országokat is megpróbáltak integrálni „az új, nagy német-
országba”, amelyek „történelmük és tradíciójuk alapján teljesen idegenek 
voltak németországtól”.27

a jelek szerint a föderatív európában „az új, nagy németországgal” a 
defenzívában lévő francia, brit és spanyol nemzetállam mellett csak a szin-
tén föderatív alapokon álló régi-új ausztria veheti fel a versenyt. nem gaz-
dasági téren, hiszen az nevetséges próbálkozás volna, hanem geopolitikai 
értelemben. Hét olyan közép-európai államról van szó, amelyek nagyjából 
1995 és 2005 között fognak az európai közösségbe bekerülni. ausztria, 

24 edvard Beneš: zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot. a cseh-szlovákok áldoza-
tának történelmi bemutatása, Szeged, 1992, 7–8; 42; 48–49. 

25 I.m. 45; 49. 
26 Fejtő Ferenc: Beneš felelősségéről, in: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Auszt-

ria-Magyarország szétrombolása, Budapest, 1990, 431. 
27 eduard Beneš: I.m. 22–25. 
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csehország és Szlovénia, Magyarország, Horvátország és Szlovákia, és ter-
mészetesen lengyelország, együttesen, a maga közel nyolcvanmilliós la-
kosságával nem baromfiudvara, hanem – Skandinávia, nagy-Britannia és 
a dél-európai államok mellett – méltó partnere lehet az európai közösség 
németország körül kialakuló kemény magjának.

Pár évvel ezelőtt tamás Gáspár Miklós siratta el a kelet-közép-euró-
pai németeket és a német anyanyelvű és kultúrájú zsidókat a londoni The 
Spectator-ban. Újabban a new york-i Deák István hívta fel a figyelmet a 
német lingua franca jelentőségére a kelet-közép-európai térségben. én meg 
merném kockáztatni azt a feltételezést, hogy a történelem és a civilizáció 
erősebb kötelék, mint az etnicitás, sőt, talán még a nyelvnél is hatalmasabb. 
temesváron és környékén ma már alig élnek németek, a Bánát szerves kö-
zép-európaisága mégis szembetűnő Bukarest importált, balkáni típusú 
nyugat-európaiságához viszonyítva.

a válságban lévő európa különböző térségei nem engedhetik meg 
maguknak, hogy a közös történelmi és civilizációs örökség kötelékeiről le-
mondjanak.

(Kézirat)
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a BElső és a Külső  
intEgrációról 

„Mindig csak előremasírozni: ezt hívják anabázisnak.”
Jaroslav Hašek

a sokféle nemzetet és nemzeti közösséget egyesítő európának csak az az 
állam lehet aktív, az egyszerre elkerülhetetlen és kívánatos egységesülési fo-
lyamatot elősegítő és nem akadályozó tényezője, amely a kisebbségi kérdést 
képes az emberi jogok kérdéseként kezelni, és amely nem valamely uralko-
dó, őshonos vagy ősfoglaló nemzet, hanem a szabad identitásválasztás jogát 
önmaguknak fenntartó polgárok állama. amennyiben az állampolgárok 
egy csoportja a szabad identitásválasztás emberi joga alapján önmagát sa-
játos és autonóm közösségnek tekinti, joga van az országos közigazgatási 
struktúrába illeszkedő önkormányzathoz.1 ez a kisebbségi és általában a 
nemzeti kérdés igazi európai jelentősége.

egy olyan államban, amely önmagát a többségi nemzet államának 
tekinti, a kisebbségi kérdés nem, pontosabban nem csak emberjogi kérdés. 

az ilyen állam nem integrál, hanem kirekeszt, a nem a többségi nem-
zethez tartozó közösséghez vagy közösségekhez tartozókat szántszándék-
kal egyfajta gettóba kényszeríti. akik ezt az államfelfogást, a nemzetet az 
állammal azonosító mitikus ideológiát vallják, országaik kisebbségi közös-
ségei számára ugyanolyan mitikus kapcsolatot „írnak elő” azzal a területtel, 
ahol azok laknak, és különösen azzal, amelyen többséget is alkotnak, mint 
amilyet a többségi nemzet és az állam között ők deklarálnak. ezzel ponto-
san azt az állami egységet gyengítik, amelyet minden áron meg szeretnének 
védelmezni.

a közép- és kelet-európai országokat a belső integráció szintje és mi-
nősége alapján két csoportba oszthatjuk. az első csoportba azok az államok 
tartoznak, amelyek államukat a polgárok államaként definiálják és ennyi-
ben európai értelemben is integrációképesek, a második csoportba pedig 
azok, amelyek nem, pontosabban még nem tesznek ennek a követelmény-
nek eleget, következésképpen még nem képesek arra, hogy saját polgárai-
kat az emberi jogok tiszteletben tartása alapján integrálják és így maguk is 
integrálódhassanak. (ez természetesen nem jelenti feltétlenül azt, hogy az 
első csoportba tartozó országok gazdasági vonatkozásban vagy a politikai 
rendszer stabilitása tekintetében is integrációképesek.)

1 a kérdés jogfilozófiai megalapozását lásd: Bíró Gáspár: az identitásválasztás sza-
badsága, in: Molnár G. (szerk.): Autonómia és integráció, Magyar Szemle könyvek, 
1993, 18–63. 
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a volt kommunista országok, illetőleg országrészek közül lengyel-
ország, csehország, Magyarország és Szlovénia az első kategóriába, Szlo-
vákia, Horvátország, Szerbia és románia a második kategóriába tartozik 
(a volt szovjet köztársaságokkal és a Magyarországgal nem szomszédos 
balkáni államokkal, amelyek szintén a második csoportba tartoznak, 
nem foglalkozom).

a felosztásnál nem vettem tekintetbe sem a történelmi-kultúrtörté-
neti, sem pedig a politikai szempontokat. Bár a második csoportba tartozó 
államok közül Szlovákia és Horvátország történelmi és kultúrtörténeti ér-
telemben nyilvánvalóan közép-európához tartozik (akárcsak az első cso-
port négy állama), és újabban (némileg talán leegyszerűsítve a román múlt 
komplexitását) Bukarestben is közép-európához sorolják romániát, az én 
felosztásomban mégsem alkotnak az első csoport négy államával együtt 
egyetlen közös, „közép-európai” csoportot.

véleményem szerint nincs semmi szükség ún. presztízskategóriák fel-
állítására. Ma nekünk, keleten és nyugaton egyaránt, nem arra van elsősor-
ban szükségünk, hogy a közép-európai, a kelet-európai vagy a balkáni múlt 
„mélységé”-ről vagy „lényegé”-ről értekezzünk (azzal a nem túl nemes szán-
dékkal, hogy egész népeket és országokat ezekhez az egyszer s mindenkorra 
adott, megváltoztathatatlan esszenciákhoz láncoljunk). azt hiszem, többet 
érünk az olyan, világosan megfogalmazott kritériumok és premisszák alap-
ján elkészülő konkrét politikai elemzésekkel, amelyek végeredményét nem 
baj, ha nem tudjuk minden egyes alkalommal előre.

az első kategóriába tartozó négy ország – lengyelország, csehország, 
Magyarország és Szlovénia – legfeltűnőbb közös sajátossága az, hogy politi-
kai értelemben homogén nemzetállamok anélkül, hogy egységes és homo-
gén nemzetállamnak nyilvánítanák önmagukat, anélkül, hogy a nemzeti 
homogenitás jogi fikcióját összekevernék a valósággal, vagyis közvetlenül 
valóságosnak tekintenék. nyugati értelemben vett liberális demokráciáról 
csak ott beszélhetünk, ahol az ilyen típusú jogi fikciók az egyén szabad aka-
ratából – többek között az egyén szabad identitásválasztásának eredménye-
képpen – realizálódnak. ez nemcsak azt jelenti, hogy az állampolgárok az 
adott országnak mint szabadon választott kommunitásnak a polgárai akar-
nak lenni, hanem azt is, hogy az állam nagyobb közösségén belül sajátos, 
autonóm kommunitásokat alkothatnak, különböző önkormányzati jogok-
kal felruházott testületekbe tömörülhetnek.

ezek az autonóm közösségek nem feltétlenül nemzeti jellegűek. 
a csehországi morvák például nem alkotnak külön nemzetiséget, mégis 
egyre inkább ragaszkodnak a saját külön identitásukhoz,2 és nincs kizárva, 
hogy néhány éven belül – a német landok mintájára – önálló tartomány-
nyá válnak, saját tartományi parlamenttel és kormánnyal. Ha csehország 
2 vö. Hamberger Judit: Morva identitás, morva autonómia, in: Molnár G. (szerk.): 

Autonómia és integráció, Magyar Szemle könyvek, 1993, 140–162. 
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– mondják a morvák – szövetségi állammá válik, politikai értelemben vett 
homogenitása – és ezzel: stabilitása – nem csökken, hanem növekszik. 
(Ugyanígy érvelnek az igazságtalanul szecesszionista törekvésekkel vádolt 
lombard liga képviselői is: a föderalizmus bevezetése szerintük nem gyen-
gíteni, hanem erősíteni fogja olaszország egységét és stabilitását.)

Mivel e négy államban nem élnek olyan nemzetiségek, amelyek nem-
csak etnikailag, hanem történelmi múltjukat, politikai tradícióikat tekintve 
is különböznének a többségi nemzettől, s amelyek a liberális demokrácia 
nyújtotta szabadságot történelmi és politikai sajátszerűségük megerősítésé-
re és szabad kinyilvánítására „használnák”, ők mondhatni megengedhetik 
maguknak, hogy liberálisok legyenek.

a liberális elvek szerint felépülő állam tiszteletben tartja a szabad 
individuumokból konstituálódó civil társadalom autonómiáját, és éppen 
ezért integráló szerepét könnyedén, szinte észrevétlenül tölti be. kétségtelen 
tény, hogy ennek az adam Smith-i „láthatatlan kéz” mintájára érvényesülő 
liberális politikai homogenizációnak sokkal nagyobbak az esélyei ott, ahol a 
civil társadalom kötelező autonómiájának az elismerése nem jelenti egyben 
a különböző nemzeti közösségek autonómiájának a kötelező elismerését is. 
Ha ugyanis ezen a ponton nem érvényesül a liberális logika, akkor abban az 
országban nem érvényesül a liberális logika.

nem tudjuk, hogyan szembesülne ma lengyelország, csehország, 
Magyarország és Szlovénia ezzel a problémával, ha a második világhábo-
rút követően a lengyelországi, csehországi és szlovéniai németek és az istriai 
olaszok nem hagyják el ezeket az országokat, az ismert körülmények között, 
és ha a 19. században a németeket és a zsidókat milliós nagyságrendben asz-
szimiláló Magyarország nem veszíti el azt a sokkal több milliós, többnyire 
rurális közegben élő szlovák, rutén, román és szerb tömeget, amelyet nem 
tudott sem asszimilálni, sem politikailag integrálni. Hipotézisem szerint 
mára, a különféle antiliberális válaszok csődjéből és a finnországi svédek, az 
észak-olaszországi németek, a spanyolországi katalánok és a québeci franci-
ák speciális státusának pozitív tapasztalataiból, Svájc és Belgium példájából 
okulva, szembe tudnának nézni ezzel a nem könnyű feladattal.

Maradjunk annyiban, hogy a lengyeleket, a cseheket, a szlovénokat 
és a magyarokat történelmi szerencséjük vagy szerencsétlenségük megkí-
mélte attól a feladattól, hogy liberális választ találjanak a történelmi és po-
litikai értelemben is sajátos identitású nemzeti közösségek együttélésének 
kérdésére.3

3 Magyarországot történelmi sorsa azoban nem kímélhette meg attól, hogy libe-
rális választ találjon a különböző országokban élő magyar nemzeti közösségek 
együttélésének problémájára (vö. A föderális nemzeteszme…, e kötetben). Mivel 
e tekintetben nem alakult ki a szükséges belpolitikai konszenzus, Magyarország 
belső integrációja nem kisebbségi, hanem magyar-magyar vonatkozásban vált 
kérdésessé. (M. G. – 2014.) 



EzERKIlENSzázKIlENCvENháRoM 
A belső és a külső integrációról  

331

e kérdésre ma Szlovákiának, Horvátországnak, Szerbiának és ro-
mániának kell választ, mégpedig liberális választ adnia, amennyiben 
eleget akarnak tenni az európai integráció által megkövetelt liberális mi-
nimumnak.

el kell ismerni, hogy a liberális politikai homogenizáció megvaló-
sítása a második csoportba sorolt négy ország esetében sokkal nehezebb, 
mint az első csoport országaiban, amelyek etnikailag is homogének. De ta-
lán – mint a horvár-szerb konfliktus is bizonyítja – még ennél is nagyobb 
könnyebbség a liberális elvek érvényesülése szempontjából, ha egy ország 
történelmi tekintetben is homogén, ha polgárai ugyanannak a történelmi 
kontinuumnak a résztvevői.

amikor nichifor crainic, az ortodox alapokon nyugvó etnokrácia 
ideológusa – oly sok kiváló román értelmiségivel egyetemben – a harmin-
cas években kérlelhetetlen kritikával illette a felemásságai ellenére is az 
európához, a nyugathoz való tartozást szimbolizáló liberalizmust, mélysé-
gesen igazságtalanul járt ugyan el, de rávilágított az egységesnek tekintett, 
de mind etnikailag, mind pedig történelmileg nagyon is heterogén román 
nemzetállam talán legsúlyosabb ellentmondására.

a két világháború közötti román alkotmányos monarchia eleget tett 
az akkori korszak színvonalának megfelelő liberális minimumnak. vagyis 
– bizonyos határok között – lehetővé tette a kisebbségek autonóm gazda-
sági, kulturális és politikai megszerveződését, ha odáig már nem is jutott 
el, hogy például a Iuliu Maniuhoz közel álló Dr. romul Boilă széles körű 
decentralizáción alapuló (többek között tartományi parlamenteket javaso-
ló) alkotmánytervezetét4 elfogadja. crainic mindenesetre már azt is „szinte 
megmagyarázhatatlan hajlandóság”-nak nevezte, amit a két háború közöt-
ti román liberalizmus és alkotmányosság a kisebbségeknek és az autonóm 
civil társadalom más, nem nemzeti alapon szerveződő komponenseinek 
megengedett, és követelte, hogy az államot tegyék az „autochton faj” kizá-
rólagos tulajdonává.5

Ma romániában vannak olyan politikai erők, amelyek – a két világ-
háború közötti liberális tradíciók folytatóiként – határozottan a liberális de-
mokrácia alapjaira helyezkednek, vannak, akik ezt „szinte megmagyarázha-
tatlan hajladóság”-nak, a kisebbségekkel szembeni túlzó engedékenységnek 
nevezik, és végül vannak olyan politikai erők, amelyek a két pólus között 
lavíroznak. tudják, hogy az európai integráció a liberális elvek elfogadása 
nélkül lehetetlen, ezért elfogadják azokat, de igyekeznek úgy alkalmazni 

4 vö. részletek Dr. romul Boilă tanulmányából – alkotmánytervezet és indoklás. 
Provincia, 2000. május (I. évf. 2. sz.). a teljes – román nyelvű – szöveget lásd itt: 
romulboila_studiu.doc 

5 vö. nichifor crainic: ortodoxie și etnocrație (ortodoxia és etnokrácia), București, 
1938, 182–188. 
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őket, hogy a kisebbségekkel és általában az autonóm civil társadalom erői-
vel szembeni túlzó engedékenység vádja se érhesse őket.

nagyjából ugyanez a helyzet Szlovákiában, Horvátországban és Szer-
biában is. legyen szó a szlovákiai, az erdélyi és a vajdasági magyarokról, a 
horvátországi szerbekről, a koszovói albánokról, vagy a szlovák, a horvát, 
a szerb és a román ellenzékről, a tanulság ugyanaz: sem az antiliberális, 
sem a liberalizmust csak külsőségeiben követő pszeudoliberális magatar-
tás nem vezethet eredményre, nem biztosíthatja az államon belüli demok-
ratikus integrációt, azt a konszenzuson és önkéntességen alapuló liberális 
politikai homogenizációt, ami elengedhetetlen feltétele az államok közötti 
integrációnak.

a második csoportba tartozó országok mindegyike kemény döntés 
előtt áll. a belső integrációt részesítse-e előnyben, bármi áron – tehát, ha a 
helyzet úgy kívánja, akár egy új típusú autoritarizmus igénybevételével is –, 
vagy a „külső”, európai integrációt, akkor is, ha a liberális „láthatatlan kéz” 
netán a radikális belső decentralizáció meglepetéseket is tartogató útjára té-
rítheti az országot?

nincs túlságosan sok idejük annak eldöntésére, hogy mitől féljenek 
inkább: a „szétszakadás”-tól-e, avagy a leszakadástól. nem akarok senkit 
sem befolyásolni ebben a nem könnyű döntésben, amikor egyszerű tény-
ként megállapítom, hogy a „szétszakadás”-nak van ellenszere, a leszaka-
dásnak nincs. egy adott állam civiltársadalmának autonóm komponensei 
között (így a különböző nemzeti közösségek vagy társnemzetek között is) 
mindig meg lehet kötni valamiféle „társadalmi szerződés”-t, ami garantálja 
az önkéntességen alapuló együttműködést. De miféle szerződést lehet kötni 
a gazdag vagy legalábbis gazdagodást ígérő periféria és az elszegényedésre és 
az európától való leszakadásra ítélt központ között?

*

végül következzék néhány geopolitikai széljegyzetet. amikor ugyanis a 
közép- és kelet-európai térség integrációs esélyeit elemezzük, nem tekint-
hetünk el annak a hatalmi erőtérnek a vizsgálatától, amelyben a térség or-
szágai elhelyezkednek.

az európai közösséget nem úgy kell felfogni, mint a káosszal szem-
benálló rend terrénumát. Mint a világ számos más pontján, az európai kö-
zösségen belül is az integráció és dezintegráció sajátos dialektikája érvénye-
sül. nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy politikailag a német–francia 
tengely, gazdasági és alkotmányjogi értelemben (lásd: föderatív államberen-
dezkedés) pedig egyértelműen németország körül kialakulóban van az egy-
re nyilvánvalóbban föderatív struktúrájú „kemény mag”. a már említett két 
országon kívül Belgium, Hollandia, luxemburg, ausztria és észak-olasz-
ország tartozik, illetve fog ehhez az övezethez tartozni.
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a kemény mag déli és nyugati perifériáján elhelyezkedő Görögország, 
Dél-olaszország, Spanyolország, Portugália, írország és nagy-Britannia a 
sajátos megszerveződésnek egyelőre semmi jelét sem mutatja, hacsak az a 
lázas aktivitás, amellyel vagy azon igyekeznek, hogy minél több pénzt fa-
csarjanak ki a központtól, vagy azon (már ami nagy-Britanniát illeti), hogy 
minden lehetséges módon akadályozzák a kemény mag megszerveződését, 
nem tekinthető valami ilyesminek.

az északi és a keleti-délkeleti szárnyon azonban az új államok belé-
pésével egyidejűleg feltehetően ki fog alakulni két olyan tömörülés, a skan-
dináviai és a kelet-közép-európai államok kis-integrációja, amely – mint a 
konföderációk egyfajta föderációja – lehetővé teszi, hogy az évszázad végé-
ig körülbelül húsztagúvá váló európai közösség tevékenysége ne bénuljon 
meg a tagok számának mértéktelen megszaporodásával.6 egyszerűen arról 
van szó, hogy az ek-szintű integráció alanyai nem az egyes államok lesznek, 
ami egy bizonyos szint fölött gyakorlatilag lehetetlenné tenné a közösség 
tevékenységét, hanem a kialakuló regionális tömbök.

Maurice Duverger írta nemrég la transformation de la Communauté 
című figyelemreméltó cikkében,7 hogy a jelenlegi 12 tagállamból ötnek 
együttesen több mint 290 millió lakosa van, míg a többi hét lakosainak 
száma alig tesz ki 54 milliót. Ha ciprus és Málta és az eFta-tagállamok 
is csatlakoznak, az ek 16 kis államának összesen 87 millió lakosa lesz. 
„a történelem egyetlen olyan föderációt sem ismert – írja a francia szerző 
–, amely ennyire eltérő nagyságú államokat csoportosított volna, amelyben 
a nagyok a gazdasági, pénzügyi, diplomáciai és katonai erőforrások tekin-
tetében ennyire különböznének a kicsiktől, amelyek ugyanakkor mélysé-
gesen ragaszkodnak sajátos történelmükhöz, kultúrájukhoz, nyelvükhöz és 
identitásukhoz. ezeknek az államoknak az összeolvadása egyetlen szuper-
államba, amely majdnem kétszer akkora volna, mint az egyesült államok, 
sem el nem képzelhető, sem nem kívánatos, sem nem lehetséges.” Duverger 
leszögezi: „a közösség egész felépítését újra kell gondolni”, de nem mond-
ja meg, mit kellene csinálni. amit én mondok vagy javasolok (az ek mint 
regionális tömbök vagy kis-integrációk föderációja), az természetesen csak 
egy hipotézis. kelet-közép-európában azonban egyidejűleg geopolitikai 
kényszerűség is.

vannak, akik valamilyen különleges oknál fogva valósággal mene-
külni szeretnének ez elől a kényszerűség elől. Ilyen személyiség például vác-
lav klaus cseh miniszterelnök, aki szerint a visegrádi konstrukcióra semmi 
szükség, azt különben is nem az érintettek, hanem a nyugatiak találták ki.8 

6 az északi tömb kialakulásával kapcsolatban lásd: Martin Woollacott: From an 
axe to an axis. The Guardian, 1992. december 15; Peter Hort: ein anderes europa, 
Frankfurter Allgemeine zeitung, 1993. febr. 1. 

7 le Monde, 1993. jan. 29. 
8 vö. václav klaus: „nous avons évité la balkanisation”, le Figaro, 1993. jan. 8. 
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azonnal és lehetőleg társak nélkül kell belépni az európai közösségbe. 
Hašek halhatatlan hőse is nyugat felé indult el Budejovicébe. a fő az, hogy 
megérkezett, mert hogy minden út ceske Budejovicébe vezet. „Xenophón, 
az ókori harcos – írja Hašek –, keresztülment egész kisázsián, és isten tud-
ja, hová el nem jutott térkép nélkül. a régi gótok szintén minden topográfi-
ai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindíg csak előremasírozni: 
ezt hívják anabázisnak.”9

klausnak egy valamiben, akaratlanul is, igaza van. az osztrák–Ma-
gyar Monarchia összeomlása óta eltelt 75 év alatt annyira vidékivé váltunk, 
annyira kiveszett belőlünk minden nagyobb szabású kezdeményezőerő, 
hogy valóban a nyugatnak kell figyelmeztetnie bennünket: mi a teendő. 
a The Washington Post éppen a csehszlovákiát búcsúztató vezércikkében 
írta, a múlt év végén, a következőket: „európa Prágától keletre és délre el-
terülő szögletében a döntő politikai kérdés most az, hogyan lehet össze-
egyeztetni az etnikai törzsiséget a liberális demokráciával, az egyéni embe-
ri jogokkal és a nyitottságon alapuló piacgazdasággal. Meddig terjedhet az 
etnikumok önrendelkezési joga? Ha egy olyan állam, mint csehszlovákia 
darabjaira hull, polgárai hirtelen olyan apró államokban találják magukat, 
amelyek nem képesek eleget tenni a modern kormányzati követelmények-
nek. a nyugat-európai kis államok úgy igyekeztek a biztonság és a jólét 
útját megtalálni, hogy összekapcsolódtak a nagyobb államokkal. a cse-
hek most az európai közösségben vélik megtalálni azt a szélesebb keretet, 
amely jövőjüket biztosíthatja. De előfordulhat, hogy még elég sok időbe 
beletelik, amíg az európai közösség teljes jogú tagságot ajánlhat a kelet-
európaiaknak.

a közép-európa déli részén elterülő államoknak meg kell teremte-
niük a saját közösségüket – a Habsburg Birodalom 21. századi, demokra-
tikus, a képviseleti elven alapuló változatát, amely – elődjéhez hasonlóan 
– képes arra, hogy megőrizze a békét és előmozdítsa a kereskedelmet egy 
olyan térségben, amelyben sok nyelv és nemzetiség él együtt. az a sok tra-
gédia, ami 1918, a régi birodalom kimúlása óta sújtotta európának ezt a 
részét, elgondolkoztatja az embert, vajon a Habsburg Birodalom teljes mér-
tékben rászolgált-e rossz hírnevére. Hiszen mégis csak négy évszázadon 
keresztül biztosította azt a fajta stabilitást, amelyet most pontosan a hiánya 
tesz nyilvánvalóvá.”10

Hasonlóan vélekedik Pierre Béhar professzor is, a párizsi Institut 
d’études européennes igazgatója, a l’Autriche-hongrie, idée d’avenir (1991) 
és az Une géopolitique pour l’Europe (1992) című kötetek szerzője is egyik 
újabb tanulmányában.11

  9 Jaroslav Hašek: Svejk, Budapest, 1990, 274. 
10 exit czechoslovakia, Iht, 1992. december 31–1993. jan. 1. 
11 Pierre Béhar: central europe: the new lines of fracture. Géopolitique, 1992/39., 42–45. 
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a francia professzort nyugtalanítja az az eshetőség, hogy a közép- 
és kelet-európában lezajló dezintegrációs folyamatok eredményeképpen a 
németország körül kialakuló kemény mag egyenként fogja beszippantani 
a térség kis államait, mindenekelőtt ausztriát, cseh- és Morvaországot és 
Szlovéniát. a létrejövő új hatalmi tömb ugyanis egyre inkább az I. ottó ál-
tal a 10. század második felében létre hozott német-római Birodalomhoz 
kezd hasonlítani. „végül is – írja Béhar – ebben semmi rendkívüli nincs. 
Mivel a földrajzi feltételek nemigen szoktak megváltozni, csak természetes, 
hogy az ugyanabban a térségben élő emberek ugyanazokat a kapcsolato-
kat alakítják ki, s ugyanazokat a csoportosulásokat hozzák létre. a dolgok 
menetét csak egy olyan jellegű politikai esemény tudná megváltoztatni, ha 
közép-európa szívében németországgal szemben egy ellensúly alakulna 
ki. Ha csehország és Morvaorvaország elszakad Szlovákiától és hátat fordít 
lengyelországnak, ha ausztria nem veszi figyelembe Magyarországot, ezzel 
élére állnak annak a folyamatnak, amely megakadályozza, hogy egy ilyen 
ellensúly létrejöhessen.”

Béhar Jacques Bainville történészre hivatkozik, aki az 1919–20-as bé-
keszerződések által megteremtett kis államok viselkedését vizsgálva arra a 
következtetésre jutott, hogy azok politikáját két fő dolog jellemzi: a viszály-
kodás és a gyengeség. a gyűlölködés és a civakodás kínzó súlya alatt gyöt-
rődő kis nemzetek féktelen önzésükben állandóan olyan rendezéseken törik 
a fejüket, amelyek – véleményük szerint – megvédhetik őket túlságosan is 
hatalmas szomszédaiktól. ezzel viszont nyilvánvalóan csak saját bukásukat 
siettetik, s éppen ezen szomszédaik kezére játszanak.

a különbségeket, a sokszor eltérő érdekeket ostobaság volna tagadni. 
a geopolitikai szorítás azonban, amelyben élünk sokkal erősebb ezeknél a 
különbségeknél. Magyarán: egymásra vagyunk utalva. az, hogy valameny-
nyien az európai integrálódás útját keressük, ma már nem más, mint üres és 
unalmas blabla. Ha valóban segíteni akarunk magunkon, és azt szeretnénk, 
hogy egy kicsit odafigyeljenek ránk, akkor a közép-európai integrálódás út-
ját is meg kell találnunk.

(1993. január)
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a ténylEgEs partnErség1

azt hiszem, eddig hallgatólagosan valamennyien elismertük azt, hogy az 
egyes magyar nemzeti közösségeken belül a vMDk egyfajta előörs sze-
repet játszott azzal a komplex autonómiaprogrammal, amelyet vezetői és 
szakértői idejekorán elkészítettek, a nyilvánosság elé tártak, és már két 
választáson is elnyerték vele a vajdasági magyarság abszolút többségének 
bizalmát. a vajdasági magyarság e mellett az autonómiaprogram mellett 
tette le a voksát. amely így még inkább mintává válhatott mind az erdélyi-
ek, mind pedig a felvidékiek számára.

amikor tőkés lászlónak köszönhetően 1992 októberében sikerült 
elfogadtatni az önrendelkezési nyilatkozatot, úgy tűnt, hogy erdély fel-
zárkózik. ez nem pillanatnyi fellángolás volt, hiszen többen is részletes 
memorandumokban konkretizálták a kolozsvári nyilatkozatban lefek-
tetett alapelveket. Ugyanakkor meg kell állapítanom – nekem mint er-
délyinek ez különösen nehezemre esik –, hogy politikailag az rMDSz 
valahol megbicsaklott. annak ellenére, hogy a belső szerveződésben fon-
tos előrelépésről beszélhetünk, hiszen az rMDSz belső parlamentjének 
a megalakulása, akármilyen nehézkesen halad is, mindenképpen előre-
lépés, tudomásul kell vennük, hogy az rMDSz vezetésén belüli hatalmi 
erőviszonyok e pillanatban nem kedveznek az önrendelkezési nyilatko-
zat konkrét politikai továbbvitelének.

ebben, az elbizonytalanodás veszélyét magában rejtő helyzetben „rob-
bant” Duray Miklós társnemzet-koncepciója. és hogy az együttélés mint 
szervezet, bizonyos viták és értetlenségek ellenére, ezt felvállalta, ennek a 
jelentősége óriási. Miről van ugyanis szó? arról, hogy itt egyszerűen egy 
restitúció megy végbe. Sokan csodálkoznak a társnemzet fogalmán, és azt, 
hiszik, hogy itt valami világrengetően új dolog született, egy olyan kifejezés, 
amit még sohasem halottunk, ami annyira különleges, hogy egyszerűen 
nem tudunk vele mit kezdeni. Holott egyszerűen csak arról van szó, hogy 
le kell vetkőznünk és el kell utasítanunk azt a bizonyos kényszerkisebbsé-
gi helyzetet és az annak megfelelő mentalitást, amit nahimi Péter teleki 
Pál kapcsán említett.2 ennyi az egész. a kisebbségi léthelyzet nem termé-
szetes állapota a magyarságnak, sem Magyarország határain belül, sem 
azokon kívül. nem természetes állapota sem ott, ahol kompakt tömegben, 
sem ott, ahol szórványban él. a „társnemzet”-tel az történt, hogy egy eg-

1 a szlovák–magyar társnemzeti státusról rendezett konferencián elhangzott elő-
adás. noszvaj, 1993. március 5–7.

2 vö. nahimi Péter: a közép-európai status quo és kihívásai, in: Nemzet és társnem-
zet. konferencia a szlovák–magyar társnemzeti státusról, noszvaj, 1993. márc. 
5–7. 41. 
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zisztenciális helyzet, egy valóságos léthelyzetnek megfelelő állapot egyszer 
csak kimondatott. a történelmi hitelesség kedvéért meg kell állapítanom, 
hogy ezt először az erdélyi Borbély Imre mondta ki. lehet, hogy ő kissé 
túlságosan is elvontan, kultúrfilozófiai oldalról közelítette meg a kérdést, 
de az indító lökést kétségtelenül ő adta meg. amit az rMDSz a marosvá-
sárhelyi II. kongresszusán elmulasztott, azt megtette Duray Miklós és az 
együttélés: megértette, mit jelent a társnemzet, a társnemzeti státus poli-
tikai értelemben. csak idő kérdése volt, hogy valaki levonja a politikai és 
jogi konzekvenciákat abból a vitathatatlan tényből, hogy az utódállamok-
ba került magyarság nem kisebbség, hanem nemzeti közösség.

a nemzeti közösség kétségtelenül pontosabb, a mi helyzetünknek, 
a mi feltételeinknek sokkal inkább megfelelő kifejezés, mint a német 
„népközöség” vagy „népcsoport”. német nyelvterületen természetesen 
nyugodtan használhatjuk a „volksgemeinschajt” vagy „volksgruppe” ki-
fejezéseket, angolul és franciául azonban már a „national community” és 
a „communauté nationale” a megfelelő.

a társnemzeti mivolt tulajdonképpen egy következményes állapot. 
nem valamiféle kitaláció, amit én kigondolok, és aztán vagy meg tudom 
valósítani, vagy nem. Ha én egzisztenciális értelemben nemzeti közösség 
vagyok (helyzetemet egy-adott-nemzethez-tartozóként élem meg), és ezt 
ki is mondom önmagamról, akkor természetes, hogy ezt nem olyanfor-
mán teszem meg, hogy egyidejűleg a mellettem élő másik közösségnek 
a nemzeti mivoltát kétségbe vonom. Mint ahogy, sajnos, a kiegyezéskori 
Magyarország idején „kétségbe vontam”. én magam is, nemcsak tisza Ist-
ván és rákosi viktor, hiszen nekem mint egy-adott-nemzethez-tartozónak 
vállalnom kell annak a nemzetnek a múlbeli „cselekedeteit”, amelyhez 
tartozom. nem vontam kétségbe a népiségét és a folklorisztikai sajátos-
ságait, de kétségbe vontam azt, hogy ő nemzet. ami nagyon rövidlátó po-
litikának bizonyult, nem a történelmi Magyarország kohézióját, hanem 
éppen ellenkezőleg, az állam dezintegrálódását segítette elő. éppen ezért 
mi, kétszeresen is tudjuk, mit beszélünk, amikor ma térségünkben nem 
a nemzetállamok, hanem a nemzeti közösségek együtteséről beszélünk.

rendkívül fontosnak, a társnemzeti gondolat eszmei alapvetését 
érintő mozzanatnak tartom Duray Miklós felfogásában a kölcsönösen 
korlátozott önrendelkezési jog gondolatát. Szoktuk használni, a már em-
lített kolozsvári nyilatkozatban is felbukkan a korlátozott önrendelkezé-
si jog, a belső önrendelkezés fogalma. ez így azonban egyoldalú, felemás 
helyzetet sugall. vajon csak annak a nemzeti közösségnek kell korlátoznia 
„veleszületett” önrendelkezési jogát, amely számbeli kisebbségben van a 
mellette élő másik nemzeti közösséghez viszonyítva?

az egymást kölcsönösen korlátozó önrendelkezési jogok rendszere 
– ez nagyszerű gondolat. voltaképpen ez az igazi partnerség előfeltétele. 
Immár nem arról van szó, hogy van egy teljes értékű önrendelkezési jog, 
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amely a népeket illeti meg (e pillanatban a nemzetközi dokumentumok 
csak erre hivatkoznak), és most immár eljött az ideje annak, hogy szeré-
nyen kopogtatva fogadtassuk el e mellett a kisebbségek korlátozott – az 
államtól való elszakadás jogát nem tartalmazó – önrendelkezési jogát 
is. természetesen ez volt a kiskapu, ezen az úton kellett elindulni. A cél 
azonban az, hogy eljussunk egy olyan állapotba, amelyben elvileg teljesen 
egyenrangú közösségek élnek egymás mellett. ez a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy az egyik fél nem tesz semmi olyat a másik ellen, amit – a kanti 
alapelvnek megfelelően – ő sem viselne el annak részéről. ez egy alapvető 
liberális elv, egyébként, csak éppen a közösségekre is ki kell terjeszteni 
az érvényességét. az én jogom nem szabad, hogy kizárja a másik jogát, 
tehát az én jogomat korlátozza a másik emberé, és fordítva. Bíró Gáspár 
majd megmondja nekünk, hogyan lehet ezt az individuumok szintjén al-
kalmazott alapvető jogelvet a közösségek szintjén is érvényesíteni és jog-
bölcseletileg megalapozni.3 (és amikor itt közösséget mondok, akkor nem 
az államra, hanem az államiság attribútumait emlékezetében, tudatában 
és pszichológiájában hordozó, de saját államától megfosztott nemzeti kö-
zösségre gondolok.)

azzal, hogy az együttélés ezt a – nyugodtan mondhatjuk: forradal-
mi, az egységes nemzetállam szent axiómáival szakító – gondolatot poli-
tikai programja középpontjába állította, a felvidéki magyarság az összma-
gyarságon belül zajló nemes versengésben az élre tört. nem valami olcsó 
játékról van itt szó, hiszen mi itt voltaképpen az életünkért küzdünk, 
nem a szó fizikai értelmében, hanem történelmileg. ebben a nemes ver-
sengésben nekünk mindig újból és újból meg kell kérdőjeleznünk és meg 
kell határoznunk önmagunkat, és hol itt, hol ott jutunk előbbre, vagy ha 
úgy tetszik, ásunk mélyebbre önmagunkat keresve. Biztosra veszem, hogy 

3 Bíró Gáspár az előadások utáni vitán a következőket mondta erről: „Szerintem a 
társnemzet és az önrendelkezés két olyan dolog, amelyek nem zárják ki egymást. 
a társnemzet politikai kategória, míg az önrendelkezés mint a nemzetközi állam-
közösség egyik elve is az, de ugyanakkor jogi kategória is, mivel az önrendelkezés 
joga emberi és szabadságjog, ami folyamatosan gyakorolható. az önrendelkezési 
jogról nem lehet lemondani vagy parlamenti jóváhagyás tárgyává tenni; elismerése 
nem a bíróság hatáskörébe tartozik. 
Felmerés a kérdés: kit illet meg az önrendelkezési jog? Szerintem minden olyan 
közösséget megillet, amely képes élni vele. vagyis, Bibó Istvánt idézve, képes ma-
gát politikailag birtokba venni. azok a közösségek élhetnek az önrendelkezés jogá-
val, amelyek képesek politikai érdekeiket megfogalmazni és képviselni. ezt a jogot 
ki lehet nyilvánítani a felvidéki magyarok esetében is. Ilyen értelemben politikai 
szubjektumnak, közösségnek számítanak.” (Nemzet és társnemzet, 57.) Bővebben 
lásd: Bíró Gáspár: The right to internal self-determination of national or ethnic, 
religious and linguistic communities living in minority, limes, 1992/11–12. 3–6. 
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előbb vagy utóbb majd Erdélynek is eljön az ideje.4 Most még, komplexi-
tása, helyzetének bonyolultsága miatt nehezebben mozdítható meg, persze 
nagyobb tömegről is van szó, ez mindig is így volt.

a továbblépésre nem tudjuk, hol kerül sor, talán erdélyben, talán 
máshol, a lényeg az, hogy azon az úton kell továbbmennünk, amelyen a 
vMDk és az együttélés elindult. ehhez azonban egyre inkább integrálni 
kell ezt a kérdést, hiszen nyilvánvaló, hogy itt most már nem csupán ma-
gyar „kisebbségekről”, nem csak egymástól távol fekvő magyar nemzeti 
közösségekről van szó, hanem az egész-magyarságról, mint nemzeti közös-
ségek sajátos föderációjáról.

nem tudjuk, mit hoz a jövő. nekünk mindenesetre nem abból kell 
kiindulni, hogy itt állunk mi egy éppen természetessége miatt radikális el-
mélettel, amit sem a szlovákok, sem a románok, sem a nemzetállami szent 
sztereotípiákat mindennél többre tartó magyarok nem fognak soha elfogad-
ni. Jusson eszünkbe teleki Pál, aki 1935 karácsonyán írta le a következőket: 
„nem a magyar helyzetet kell nézni, hanem az európai helyzet alakulását. 
Igen káros… abban reménykedni, hogy európa belátja a Magyarországon 
esett igazságtalanságot. Ha európa képe megváltozik, akkor esetleg a ma-
gyar igazság is szóhoz jut…”

Mellesleg, Duray Miklóstól úgy tudom, egyelőre a szlovákok nem rea-
gáltak túlságosan hisztérikusan a társnemzeti gondolatra. a vajdasági példa 
is azt bizonyítja, hogy az autonómia világos és éles felvetése tulajdonképpen 
megnyugtatóan hatott. a kemény, nyílt és tiszta beszéd megnyugtathatja a 
kedélyeket, mert végre felszínre hozza a hetven év óta elhallgatott, de íme 
kimondható és vállalható gondolatot.

(1993. március)

4 a Provincia programja – magyar szempontból – arra irányult, hogy erdélyen 
mint transzetnikus régión belül megteremtse a magyar és a román nemzeti kö-
zösség egyenrangú partnerségét. vö. Provincia-kerekasztal (2001. december 8.): 
„… milyen régiót akarunk…?” II. rész. Provincia, 2002/6–7, június-július. (http://
www.provincia.ro/pdf_magyar/m000438.pdf) ez volt az a pont azonban, amikor 
al. cistelecan, a Provincia társ-főszerkesztője megjegyezte: „egy kicsit túl messzi-
re mentünk…”. 
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Erdély múltJa és JöVőJE

Kerekasztal 
München, 1993. május 14.

1993. május 14-én az RFE/Rl Research Institute1 vitát rendezett Erdélyről. 
A vita a tartomány jelenlegi problémái, azok történelmi háttere, és a várható 
fejlemények körül forgott. A résztvevők a következők voltak: Schöpflin György 
(london School of Economics), Matei Cazacu (Centre National de Recherches 
Scientifiques, Párizs), tokay György (a román Képviselőház tagja), Andrei 
Marga (a kolozsvári Babeş–Bolyai tudományegyetem rektora), Molnár 
Gusztáv (teleki lászló Alapítvány, Budapest) és tom Gallagher (Univer-
sity of leeds). A vitát Michael Shafir és Reisch Alfréd, az RFE/Rl Research 
Insitute tudományos főmunkatársai vezették.2

Molnár Gusztáv: amikor Ştirbey herceg 1944 márciusában kairóban 
ismertette a szövetségesek képviselőivel azokat a feltételeket, amelyek teljesí-
tése esetén románia hajlandó kilépni a háborúból, a State Department dél-
európai osztályán dolgozó cloyce kenneth Huston egy jelentésben a követ-
kezőképpen foglalta össze az amerikai álláspontot: románia területi jogait, 
elvileg, tiszteletben fogjuk tartani; a Besszarábiában és észak-Bukovinában 
megtartandó népszavazás megfontolandó javaslat, de erdély kérdése any-
nyira bonyolult és komoly, hogy az a háború után alapos vizsgálatot igényel. 
egy hónappal később cordell Hull amerikai külügyminiszter az alábbi inst-
rukciókat küldte a kairói és moszkvai amerikai nagyköveteknek: „Miköz-
ben nem okoz nehézséget számunkra, hogy meg nem történtnek tekintsük 
erdélynek a bécsi döntéssel kikényszerített felosztását, (…) véleményünk 
az, hogy erdély sajátos problémáit az általános háború utáni békerendezés 
keretében alaposabban meg lehetne vizsgálni.”3 Sajnálatos módon sem er-
dély „bonyolult és komoly sajátos problémáit”, sem a besszarábiai és észak-
bukovinai népszavazás kérdését nem vetették alá behatóbb vizsgálatnak a 
háború utáni általános békerendezés keretében.

Flora lewis, a The New York times kommentátora, egyik legutóbbi 
cikkében, amelyben edouard Balladur francia miniszterelnök nemzetközi 

1 a Szabad európa rádió és a volt Szovjetunió népeinek nyelvein sugárzó Szabad-
ság rádió müncheni kutatóintézete. ennek volt a kiadványa a RFE/Rl Research 
Report, amelyben a kerekasztal-beszélgetés szövege megjelent. (M. G. – 2014.) 

2 a vita teljes anyaga – magyarul – abban a Beszélgetés-könyvben fog megjelenni, 
amely az általam és velem készült (publikált) interjúkon kívül azoknak a kerekasz-
tal-vitáknak vagy pódium-beszélgetéseknek a szövegét is tartalmazza, amelyeken 
részt vettem. (M. G. – 2014.) 

3 23 August 1944. Documente 1944. vol. II. București, 1984. 497. és 547. számú do-
kumentumok. (az eredeti, angol nyelvű dokumentumokból idézve.) 
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konferencia-tervével4 foglalkozott, a következőket írta: „az egyesült álla-
mok, oroszország és az európai közösség (vagy annak legfontosabb tag-
államai) a lehető legrövidebb időn belül egy nagyszabású konferenciát kell 
hogy szervezzenek, az olyan 19. századi konferenciák szellemében, mint 
amilyen a Berlini kongresszus volt, amelynek az lesz a feladata, hogy meg-
teremtse a regionális biztonság globális rendszerét. ez a konferencia vagy 
elfogadna egy általános szerződést, amely garantálná a határokat és a ki-
sebbségi jogokat, vagy létrehozná a meghívott államok közötti kétoldalú 
szerződések rendszerét. a megállapodásokat mindkét esetben a meghívást 
eszközlő hatalmak garantálnák.”5

Ha rövid pillantást vetünk erdély történetére, különös tekintettel az 
erdélyi románok emancipációs küzdelmeire, arra a következtetésre jutha-
tunk, hogy az az alkotmányos keret, amelyet lord owen és cyrus vance 
Bosznia számára kidolgozott,6 alkalmas lehet arra, hogy nem csak a Balká-
non, hanem az egész közép- és kelet-európai térségben megoldást nyújtson 
a történelemben gyökerező konfliktusokra. a 18. század második felétől a 
19. század elejéig az erdélyi románok fő követelése az volt, hogy az erdélyi 
magyarok és németek mellett az ő nemzeti közösségüket is ismerjék el ál-
lamalkotó tényezőnek. nem voltak ugyanis megelégedve azzal a liberális 
centralizmus dogmáján nyugvó „egyenlőség”-gel, amelyet a kettős monar-
chia magyar állama nyújtott nekik. az akkor nagyjából hárommilliónyi 
erdélyi román külön nemzeti közösségnek tekintette magát, és nem a ma-
gyar politikai nemzet részének. Meg voltak győződve arról, hogy a tényle-
ges egyenlőség azt feltételezi, hogy a többnyelvű és a többnemzetiségű állam 
egyenrangú politikai szubjektumainak tekintett nemzeti közösségek egy-
fajta belső szövetségre lépjenek. ez a törekvés bizonyos hasonlóságot mutat 
azokkal a törvényekkel, amelyeket az egyre gyorsabb ütemben moderni-
zálódó osztrák birodalomban az 1863–1864-es nagyszebeni országgyűlés 
elfogadott. Ma ez szinte hihetetlennek tűnik, de tény, hogy az osztrák bi-
rodalomhoz tartozó autonóm erdélyben 130 évvel ezelőtt elfogadtak egy 
olyan törvényt, amely kinyilvánította a három politikai nemzet (a magyar, a 
német és a román) és a három hivatalos nyelv teljes egyenlőségét.7

4 vö. edouard Balladur: la déclaration de politique générale du gouvernement, le 
Monde, 1993. ápr. 10. 

5 Flora lewis: les petits pas sont inefficaces dans les Balkans, il faut en faire des 
grands, le Monde, 1993. ápr. 17. lásd még: Flora lewis: For a World conference 
on the Balkans; Beyond Bosnia, Security for the region, Iht, 1993. ápr. 22; 1993. 
máj. 7. 

6 vö. Stephen S. rosenfeld: vance-owen Have Had Widespread Support, Iht, 1993. 
máj. 10. 

7 vö. Mester Miklós: Az autonóm Erdély és a román nemzetiségi követelések az 
1863–64. évi nagyszebeni országgyűlésen, Budapest, 1936; Simion retegan: Dieta 
românească a transilvaniei, cluj, 1979. 
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nem kell mondanom, hogy ehhez viszonyítva mind az 1867 és 1918 
közötti magyar, mind pedig az 1919 és 1938 közötti román állam alkotmá-
nyos berendezkedése komoly visszalépést jelentett. az 1867 utáni liberális 
magyar állam a francia típusú centralizáció eufóriájában elvetette erdély 
külön politikai státusát. Felszámolta az erdélyi parlamentet, amely 1541 óta 
működött, és több mint 400 alkalommal ült össze. Hasonlóképpen felszá-
molta a szászok, a székelyek és az erdély déli és észak-keleti részén élő romá-
nok önkormányzati rendszerét. egy állam, egy politikai nemzet, egy hivata-
los nyelv és egynyelvű egyetem. ez volt a jelszó, és természetesen ugyanezt 
vette át és alkalmazza a mai napig a román politikai elit, amely 1919-ben 
jutott erdély birtokába és amely szintén a francia típusú nemzetállamot te-
kinti modelljének.

a tanulság nyilvánvaló: multietnikus környezetben a „győztes min-
dent visz”-típusú demokrácia nem alkalmazható, és minden etnikai cso-
porttal, minden nemzeti közösséggel konzultálni kell, mielőtt strukturális 
politikai döntéseket hoznánk. Meg vagyok győződve róla, hogy azok az el-
kerülhetetlen politikai változások, amelyek talán a kommunizmus bukásá-
nál is nagyobb jelentőségűek lesznek, és amelyek nemcsak kelet- és közép-
európában, hanem az egész európai kontinensen várhatók, nem az említett 
demokráciamodell jegyében fognak bekövetkezni, hanem az önkorlátozás 
és az egyensúly elvének megfelelően.8

8 vö. Giles Merritt: a charter for Peace in europe, Iht, 1993. máj. 5. 
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az utolsó mongol

Szeretem ciorant. vertikális szent. a közönséges szentek a reveláció pil-
lanatában mindig a földre hullnak. író, akit balsorsa ébernek és oláhnak 
teremtett. az oláh balsors (destin valah) nála nem a népre utal, amelyet 
sorstalanságra ítélt fajnak nevez valahol, hanem a személyre, aki szeren-
csétlenségére románnak született. „nagyon jól ismered te felebarátaidat 
az oláhságban – írja utolsó román nyelvű művében, az 1940 és 1944 között 
keletkezett Naplóban –, ismered a szalonokban forgolódó lótolvajokra 
valló mézesmázos vigyorgásukat. az ezer év óta szakadatlanul ismétlődő 
vereségek önmagukat meddő ügyeskedésekben kiélő, elbizakodott sem-
mirekellőket szűltek.”

Büszke lehet az a nép, amelynek egy író – fájdalmában – ilyesmiket 
vághat a szemébe. és egy kicsit, mi, magyarok is büszkék lehetünk, amikor 
rólunk ezt írja: „konkvisztádorok népe, mely disznókat tenyészt.”

amikor a Románia színeváltozását írta, 1935–36-ban, cioran még 
bízott abban, hogy a román nép, egy hatalmas, senkire és semmire tekin-
tettel nem lévő ugrással az ajándékba kapott országban történelmet csinál-
hat. a tragikus ebben nem az, hogy cioran „ilyesmiket” leírhatott, hanem 
az, hogy a megálmodott „nagy ugrás” sem akkor, sem később – nem si-
került. olcsójánoskodás volna most azon rágódni, hogy cioran ideológiai 
értelemben elköveti mindazokat a hibákat, amelyeket a nemzetiszocializ-
mussal szembeforduló danzigi Hermann rauschning Die Revolution der 
Nihilismus című könyvében már 1938-ban kritikailag összegezett. az ő 
tévedése elsősorban nem ideológiai természetű volt. ezért – felismerve téve-
dését – a konzekvenciákat sem csak ideológiai értelemben vonta le.

emil cioran, a Szeben környéki ortodox pópa fia, ízig-vérig erdélyi 
ember. „a szüleim – mondta Fejtő Ferencnek egy 1987-ben megjelent be-
szélgetés során – tökéletesen beszéltek magyarul, és gyakran beszélgettek 
ezen a nyelven. apám semmiképpen sem volt magyarellenes. a magyar 
civilizációban élt. a magyar kormányzat a románokat nem alázta meg és 
nem nyomta el, de alárendelt, paraszti lakosságnak tekintette őket. amikor 
apám 1918 után összehasonlította a magyar és a román közigazgatást, meg-
állapította, hogy a magyar közigazgatás egészen más volt. az osztrák–Ma-
gyar Monarchia közigazgatása a legjobb volt a világon. ezt Magyarország 
legelkeseredettebb ellenségeinek is el kell ismerniük.”

amikor cioran rádöbbent arra, hogy a diktatúra, a „szervezett láza-
dás” nem alkalmas arra, hogy szakítson az ezeréves történelemelattisággal, 
egy percig sem gondolt arra, hogy visszatérjen a balkáni demokrácia közhe-
lyeihez. az „oláh üresség” (neantul valah) véglegesen eltávolította népétől, 
hazájától és anyanyelvétől. 1957-ben már franciául írta a következőket „egy 
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távoli barát”-hoz, constantin noicához írott levelében: „néha megkísért a 
gondolat, hogy új családfát találjak ki magamnak, hogy megváltoztassam 
az őseimet, és azok közül keressek elődöket, akik képesek voltak gyászba 
borítani egész népeket, amikor eljött az ő idejük, akik éppen az ellentétei 
az én, a mi megnyomorított nagyapáinknak… Igen, hiúsági rohamaimban 
szeretem magam egy zsákmányoló-portyáiról híres horda leszármazottjá-
nak tekinteni. Ilyenkor lelkem turáni lélek, én vagyok a sztyeppék örököse, 
az utolsó mongol…”

(1993. május)
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szuVErEnitás és  
gEopolitiKa1

ebben a rövid előadásban a szuverenitás fogalomkörét nem jogi szem-
pontból, hanem általánosabb, politikai és azon belül geopolitikai szem-
pontból közelítem meg. kiindulópontom, hogy nem közönséges kor-
forduló időszakát éljük. nem közönséges, mert az utóbbi években itt 
éppenséggel már annyi és olyan mérvű, illetve arányú változás történt, 
hogy az ilyen irányú igényeinket bőven kielégíthette volna. ám koránt-
sem értünk még a dolgok végére.

Sokkal mélyebb folyamatok zajlanak ma annál, hogysem ilyet ál-
líthatnánk. Meg merném kockáztatni a gondolatot, hogy voltaképpen a 
modern kor egyfajta végét érzékeljük napjainkban: végéhez közeledik a 
nemzetállamok és a nemzeti homogenizáció nagy korszakának tekinthető 
történelmi időszak, és egy különös fordulattal olyan irányba kezd elmoz-
dulni a világ (és mindenekelőtt európa), amely bizonyos szempontból egy-
re inkább emlékeztet a modern kor előtti időkre.

nem a régi birodalmak újjászületéséről van itt szó – ami elmúlt, 
az elmúlt. De mindenképpen elgondolkoztató és megfontolandó, hogy 
olyan nemzetállam alatti és nemzetállam fölötti egységek kezdenek ma-
nifesztálódni, amelyeket a 19. század, és a nyomában bukdácsoló, ka-
tasztrofálisan bukdácsoló 20. század egyszerűen eltüntetett. nemcsak 
arra gondolok, hogy új államok jelentek meg a színen, hiszen tanúi lehe-
tünk szubnacionális, államon belüli tartományok újbóli életre kelésének 
is. elég ha csak észak-olaszországra, katalóniára vagy Skóciára gondo-
lunk, hogy éppenséggel nyugati, ne mindig csak a közvetlen környeze-
tünkből vett példákat említsek.

Mindez azt jelenti, hogy egy egészen sajátos folyamat tanúi vagyunk, 
ehhez aligha találhatunk jobb kiindulópontot, mint amit a magyar szak-
irodalomban, történetírásban kosáry Domokos nyújt. kosáry kisállamok-
ra vonatkozó tanulmányaihoz kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a kérdést 
történelmi perspektívában is láthassuk.2 Még akkor is, ha tudtommal maga 
kosáry sohasem állította azt, hogy egy latens geopolitikai szemléletmódot 

1 az Mta Politikai tudományok Intézetében 1993 júniusában lezajlott konferenci-
án elhangzott előadás szerkesztett változata. 

2 vö. kosáry Domokos: az európai fejlődési modell és Magyarország, továbbá: az 
európai kis államok típusai, in: A történelem veszedelmei, Budapest, 1987, 7–19; 
451–483. 
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is tükröző történetírást művelne. nem volt erre szüksége. De munkásságát 
így is lehet értelmezni.3

Miről is van szó közelebbről? egy kicsit publicisztikusan fogalmazva: 
a kis államok „harmadik típusú találkozásá”-ról. kosáry Domokos kisálla-
mokra vonatkozó (hármas) tipológiája szerint egyrészt ott vannak a hagyo-
mányos és a szerencsés belső és külső körülményeknek köszönhetően hosz-
szú évszázadokon keresztül fennmaradó és szilárd struktúrájú kisállamok. 
Svájc e típus eklatáns példája, de kisebb-nagyobb megszorításokkal egy-két 
más államot is ide lehetne sorolni. a másik típust – vagy ha úgy tetszik: 
a másik végletet – azok a kisállamok képezik, amelyek akár évszázadokon 
keresztül is fennáltak, de a már említett nemzetállami homogenizáció kor-
szakában egyszerűen eltűntek, beolvadtak egyik vagy másik nemzetállam-
ba. ez az olasz vagy a német példa. ezekről azt mondhatjuk, hogy szuverén 
vagy akár a szuverenitás bizonyos elemeivel rendelkező államokként meg-
szűntek létezni. (Persze, anélkül, hogy mélyebben belemennénk ebbe a kér-
désbe: alapvetően más a német és az olasz helyzet, hiszen németországban 
a landok nagyon sok jogosítványt megőriztek, de tény, hogy külpolitikai 
kompetenciáik nincsenek.)

végül adott a kisállamok harmadik típusa, amelyek esetében az ál-
lamiság kategóriája bővebb kifejtésre szorul. nem az államról mint olyan-
ról, hanem az államiságról van itt szó. Bizonyos időszakokban – egyik vagy 
másik birodalomban (s itt a számunkra mindenekelőtt érdekes osztrák 
birodalomról van szó elsősorban) a tartományok, illetve államok meg-
őrizhettek bizonyos politikai szubjektivitást. Mivel a birodalom nem des-
potikus struktúrájú volt, amelybe minden további nélkül be kellett olvad-
ni, megőrizhettek bizonyos jogosítványokat. Mármost ez az államiság – a 
politikai entitásnak a hagyománya – hihetetlenül fontossá válik ebben az 
időszakban, amikor a nemzetállamok utáni időszakban keressük azt a mó-
dot, azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne a szuverenitás bizonyos 
elemeiről lemondani – természetesen önkéntesen – ahhoz, hogy életképes 
szupranacionális struktúrákat tudjunk teremteni és létrehozni. kiderült, 
hogy ez a mechanizmus csak ott bizonyul működőképesnek, ahol bizonyos 
történelmi hagyományok már működtek, hatottak ebben az irányban.

3 Pár évvel később azt javasoltam Granasztói Györgynek, a tla közép-európa 
Intézet igazgatójának (amelynek keretében akkor az általam veztett geopolitikai 
kutatócsoport működött), hogy szívesen készítenék egy interjú-könyvet kosáry 
Domokossal az egykor teleki Intézetről, valamint az általa szerkesztett Revue 
d’histoire Comparée című folyóiratról, mintegy jelezve, hogy az újab „teleki Inté-
zet”, ha nem is hivatalosan, de „elődje” hagyományát kívánja folytatni (annál is in-
kább, mert – akkor még – kosáry volt a teleki lászló alapítvány kuratóriumának 
az elnöke). ezt Granasztói nagyon határozottan elutasította, ő tudja, miért. Saj-
nálom, hogy ennek ellenére nem ültem le kosáryval erre a beszélgetésre, amelyre 
ő készséggel vállalkozott volna. vö. romsics Ignác: kosáry Domokos és a teleki 
Intézet, 1941–1949. Magyar tudomány, 2013/12. (M. G. – 2014.) 
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tehát ezeknek az utóbbi kisállamoknak, államiságoknak egy széleseb 
körű politikai szervezeten belüli találkozása jelentheti azt a bizonyos har-
madik típusú találkozást, amit gondolatmeneten kiindulópontjaként em-
lítettem.

nem adtam viszont választ arra a kérdésre, hogy milyen összefüggés-
ben merülhet itt fel a geopolitika. először is, a nemzetállamok korának vé-
géről beszélni lényegében közhely. Ugyancsak nem mondunk nagyon sokat, 
ha kijelentjük, hogy kontinentális méretű nagy integrációk felé törekszik a 
világ itt is, ott is, amott is. az érdekesség ott kezdődik, amikor megpróbál-
juk bemérni azokat az alegységeket, amelyek valóban életképesek, amelyek-
ben valóban meg lehet valósítani a nemzeti szuverenitás valamilyen szin-
tű meghaladását, ahol az a bizonyos önkéntesség érvényesíthető. és akkor 
kiderül, hogy ez csakis olyan közegben valósítható meg, ahol ezt a közös 
történelem, a közös civilizációs hagyományok, a közös érdekek és a közös 
– nem tudnám most másként magyarázni vagy megjelölni – pszichológia, 
társadalomlélektani adottságok, mentalitás elősegíti.

Hadd említsek erre egy nagyon eklatáns példát: a szerződéshez 
való viszony kérdését. van egy román társadalomfilozófus, szociológus – 
rădulescu-Motru –, aki a századelőn írta legizgalmasabb tanulmányait ar-
ról, hogy milyen az átlag román ember mentalitása, és hogyan viszonyul 
általában a szerződésekhez. az derül ki az egészből, hogy ott – triviálisan 
fogalmazva – az átverés pszichológiája érvényesül, azaz egészen természe-
tes, hogy azt jegyzik a szűkebb vagy tágabb környezetben nyerőként, aki 
átveri, becsapja a másikat. Mert ez számít ügyesebbnek, ennek van sikere; 
viszont aki betartja a szavát, aki betart bizonyos formális dolgokat, azt egy-
szerűen hülyének nézik. Motru nagyon mély értelmű példákat – társadalmi 
példákat – hoz fel bizonyítékul.

ez pontosan jelzi, hogy miről is van szó tulajdonképpen. Mélyen el 
kell tehát gondolkodnunk azon, hogy milyen formában is lehet igazán élet-
képes az, amit európának, európai Uniónak nevezünk. vajon úgy életképes 
lehet-e, hogy itt van most 12, aztán 16, aztán húsz és ki tudja, hány állam, 
amelyek valamilyen módon lemondanak a szuverenitásuk bizonyos szeg-
mentumairól, és akkor így haladunk előre, és létrejön a nagy európa. erről 
szó sincs. nem ilyen irányba mennek a dolgok.

raymond Barre volt francia miniszterelnök és két munkatársa na-
gyon érdekes esszét publikált a le Monde-ban (amelynek már a címe is so-
kat mond: De l’Espace à la Puissance), arról, hogy az európai tértől hogyan 
lehet eljutni európához mint hatalmi tényezőhöz. ebben a kérdésfelvetés-
ben már benne foglaltatik az az álláspont, hogy a szuverenitás nemzetállami 
szinten érdemben már nem gyakorolható. a szuverenitás tehát elválik az 
egyes államoktól, és most az a kérdés, hogy kik lesznek, milyen egységek 
lesznek a szuverenitás új alanyai, amelyek hordozzák azt? ám az említett 
szerzők is csak odáig mernek elmenni, hogy leszögezik a francia–német 
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tengely jelentőségét ebben a kérdésben. ez rendkívül fontos megállapítás, 
mert végül is oda vezet, hogy az egyesült európa működőképessége azon 
múlik, hogy ez a tengely működik-e, hogy a szupranacionális struktúrák 
életképessége európában – mégpedig annak magjában: nyugat-európá-
ban – ehhez kötődik. Ha ez a tengely felbomlik, akkor a renacionalizáció 
felerősödik. De ez talán – e tengely sikerével – elkerülhető.

a bennünket közvetlenül érintő térségről szólva azonban a kérdés 
az, mi történik velünk, hogy tudunk mi ebbe a folyamatba beilleszkedni? 
az én tételem az, hogy az európai Uniót fenyegető és nyilvánvalónak tűnő 
intézményi csőd elkerülése végett előtérbe kerülhet az az elképzelés, hogy 
bizonyos államok – főként kisállamok – ne önállóan lépjenek föl az euró-
pai közösségen belül, hanem oly módon, hogy az európai Unió lényegében 
konföderációk egyfajta föderációjaként működjön vagy működhessen.

Itt nem a Mitterand-féle nagy konföderációs koncepcióra gondolok, 
hiszen az szándéka szerint az Urálig terjedt volna, ám annyira nagyszabású 
és grandiózus volt, hogy végül nem lett belőle semmi, és véleményem szerint 
a jövőben sem lesz belőle semmi. az általm elképzelt struktúra más típusú. 
én ma két olyan pólust látok körvonalazódni – egyrészt a közép-európai 
vagy kelet-közép-európai, másrészt az északi nyitást –, amely az említett 
irányba mutat. két tömb kialakulásának a lehetősége merül fel: egyrészt az 
északi államoké, közép-európában pedig a cseh, szlovák, magyar, osztrák 
és lengyel tömbé.

természetesen most csak hipotézisekről, tendenciákról beszélek, és 
ebből a szempontból nem lényeges, hogy például a csehek számára az egész 
ügy most érdektelennek tűnik, és a közben már integrálódó osztrákok sem 
nagyon foglalkoznak vele. De mindenképpen izgalmas kérdés, hogy mit 
kezd önmagával az európai Unió egy olyan helyzetben, amikor a francia–
német alapstruktúra változatlan marad, tehát az európai motor működik 
tovább (és így nem bicsaklik meg az egész folyamat), és a két nagy beépülési 
rendszert, a két nagy hullámot – tehát az északi államok beépülését és a má-
sodik fázisban mondjuk a visegrádiak beépülését – adottnak veszem. Ha ez 
megtörténik, akkor egyszerűen elkerülhetetlenné válik az említett alrend-
szerek valamiféle kialakulása az európai Unión belül.

a jövő kérdése, hogy ez milyen formát ölt majd, és hogyan fog mű-
ködni. a probléma azonban máris foglalkoztatja a szakértőket és a politiku-
sokat. Bonnban a Bertelsmann alapítvány tartott nemrég egy tanácskozást, 
ahol a mainzi egyetem két kutatója tartotta a vitaindító előadást. ők egy 
északkeleti és egy délnyugati pólust tételeznek az európai közösségen be-
lül. az egyik nyilván német, a másik pedig francia dominanciájú pólus. ez 
a hipotézis azonban túlságosan bizonytalannak tűnik, mert aligha képzel-
hető el, hogy a francia–német kettős mindenestül modellálni tudja a teljes 
európai közösséget. ezzel szemben valószínűbbnek tűnik, hogy az integ-
ráció előre haladásával az északi államok (Svédország, norvégia, Dánia és 
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Finnország), majd egy későbbi szakaszban az említett közép-európai álla-
mok valamiféle autonóm megszerveződésével is számolnunk kell.

végül felmerül természetesen a kérdés, hogy mi történik közben a 
színtértől keletre, a másik oldalon; vagy hogy mi történik oroszország-
ban és környezetében. amint tapasztaljuk, e térségben – Ukrajnát is 
beleértve – egyfajta reintegrációs folyamat zajlik. Meglepő, hogy sok nyu-
gati szakértő mennyire nem érzékeli az ukrán problémát, s mennyire kész-
pénznek veszik, hogy Ukrajna független állam. Formálisan nézve valóban 
független, és véleményem szerint nem is fogja ezt a formális függetlenségét 
feladni; remélhetőleg oroszország sem fog arra törekedni, hogy ettől meg-
fossza. ettől függetlenül azonban – és itt lép be újra az általam közös civili-
zációnak, közös történelmi örökségnek nevezett tényező a maga teljes súlyá-
val. a reintegrációnak (még akkor is, ha joggal érzékeljük ebben bizonyos 
imperiális tendenciák újra-megnyilatkozását) mégis van egyfajta történelmi 
és civilizációs legitimitása.

nagyon jól látható ez, hogy egy általam jobban ismert területet hoz-
zak fel példaként, a Moldvai köztársaság esetében. az ottani helyzet rend-
kívül érdekes.4 egyrészt működnek azok a bizonyos imperiális tendenciák, 
de nagyon sokan hajlamosak arra, hogy csak ezt lássák az egészben, és csak 
valamiféle moszkvai machinációval magyarázzák, hogy miért nem történ-
het meg romániával a sokak által hőn áhított nemzeti újraegyesülés. nem 
csak erről van szó. annak a társadalomnak más a pszichológiája, más az 
értékvilága, mások a gazdasági érdekei. Ha ma a romániával való egyesü-
lésről népszavazást tartanának, a lakosságnak legalább 70-80 százaléka (és 
akkor azt hiszem, keveset mondok) minden manipuláció nélkül az önálló-
ság mellett szavazna. és ez valamilyen vállalt kapcsolódási hajlandóságot is 
jelent a Független államok közösségéhez.

a közös történelem és a közös civilizációs hagyományok gyakran az 
etnikai kötelékeknél is fontosabb szerepet játszhatnak. én úgy képzelem el a 
jövő európáját, hogy az keleten és nyugaton is a nemzeti struktúrák fölött, 
de mégsem egyetlen nagy, egységes európaként, hanem a rendszerek és al-
rendszerek sajátos dialektikájaként valósul meg.

(1993. június)

4 ezekben az években többször is jártam a Moldvai köztársaságban, és egy alka-
lommal a Gagauz autonóm területre és tiraszpolba is eljutottam. (M. G. – 2014.) 
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posztmodErn gEopolitiKa

1. A geopolitika mint filozófiai kérdés

Posztmodern geopolitika – nem olyasmi ez, mint a tűz és a víz? A posztmo-
dern kulcsfogalma a dekonstrukció, a bomlás, az anarchia, ha úgy tetszik. 
A geopolitikáé a hatalom, vagyis a rend, ami mindig – konstrukció. Ráadásul 
a posztmodern állapot, a bomlás spontán, magától, víz és fény, minden nélkül 
virágzik, a világ tehetetlenségi ereje élteti, míg a geopolitika által megcélzott – 
egyszerre vizsgált és befolyásolt – realitás par excellence hatalmi természetű, 
vagyis tudatos cselekvést, állandó erőfeszítést feltételez. A geopolitika alap-
kérdése ma – éppen ebből a lényegi ellentmondásosságból fakadóan – tulaj-
donképpen filozófiai kérdés. lehetséges-e rend, globális értelemben a poszt-
modern korban? és ha igen, milyen lehet az? Civilizációnk fennmaradása 
függ ennek a kérdésnek a megválaszolásától.

A geopolitika klasszikus korszakában1 a földrajzi, általában a termé-
szeti tényezőket tekintették a nemzetközi rend meghatározó tényezőjének. 
A második világáborút követő hidegháborús korszakban az ideológia vált 
meghatározóvá, olyannyira, hogy még a legantiideologikusabb dolgok, a 
fegyverek is, sajátos módon, ideológiai természetűvé váltak. A két korszak 
geopolitikai szemléletmódja, úgymond, annyira ellentétes egymással, hogy az 
utóbbi fél évszázad egyesek szerint a geopolitika eltűnéseként is értelmezhe-
tő, hogy aztán épp most térjen vissza ellentmondást nem tűrő módon mind 
a nemzetközi kapcsolatok kérdésével foglalkozó szakemberek tudományos 
diskurzusában, mind pedig a napi politika sokszor csapongó és követhetetlen 
logikájú nyelvezetében.

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. ha a mai posztmodern kor-
szakból tekintünk vissza a 20. század mindkét – meglehetősen elszomorító 
látványt nyújtó – felére, azt látjuk, hogy a nemzetközi élet fő szubjektumai 
mindkét időszakban a nemzetállamok voltak. Ez a geopolitikára is érvényes. 
Mind a klasszikus, mind a hidegháborús iskolák alapvetően nemzetállam-, 
egyáltalán államcentrikusak.

a század- és ezredvég meghatározó tendenciája ezzel szemben a 
dezintegrálódás, a dekonstrukció. Birodalmak és államok, sérthetetlennek 
vélt civilizációs kötelékek, nagyhatalmú pártok, egységesnek vélt kultúrák 
bomlanak fel a szemünk láttára. kaotikus folyamatok szabadulnak el, ahe-
lyett, hogy a világ végre, a liberális demokrácia vitathatatlan győzelmének 

1 vö. Molnár G.: Halford John Mackinder, az angolszász geopolitikai iskola meg-
teremtője, in: csizmadia Sándor–Molnár Gusztáv–Pataki Gábor zsolt: Geopoli-
tikai szöveggyűjtemény, Stratégiai és védelmi kutató Hivatal, Budapest, 2002 (2. 
kiadás), 13–15. 
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jegyében egységessé, racionálisan áttekinthetővé és ellenőrizhetővé válna. 
James Woolsey, a cIa új igazgatója szerint „a sárkányt elpusztítottuk, de egy 
olyan dzsungelben találtuk magunkat, amely hemzseg a mérgeskígyóktól”.2

kissé más szemszögből ugyan és némileg filozofikusabban, de carl 
Schmitt ugyanezt mondta a két háború között: a mitikus államot, a levi-
atánt a pluralizmus nevében fellépő erők szétzúzták ugyan, és a húsát fel-
osztották egymás között, de ez egyáltalán nem a szerződés, a demokrácia 
etikájának győzelmét hozta magával, hanem a polgárháború etikáját. az 
„ember-gép” és „isten-állat” darabokra szakadása után nem a felvilágosult, 
autonóm egyének toleráns társadalma következett, hanem a „legyilkolt” le-
viatán mitikus póklábakként továbbélő autonóm hatalmi szerveinek latens 
vagy nyílt polgárháborúja.3 és bármelyik került is ki győztesen a harcoló 
felek közül, elkerülhetetlenül létrehozta, megalkotta újból a teljes gépezetet. 
no persze, mint azt a német és az orosz példa eléggé meggyőzően mutatja, 
az eredetinél sokkal rosszabb és undorítóbb kiadásban.

a kommunizmus, az utolsó pszeudo-leviatán kimúlásával azonban 
sokkal bonyolultabb és áttekinthetetlenebb helyzet állt elő, mint a versailles 
utáni európában. akkor a demokrácia zászlaja alatt felsorakozó diadalmas 
nyugat izmaikat próbálgató virgonc kis nemzetállamok sorát telepítette a 
német és az orosz birodalmi tetszhalott közé. Ma viszont, anélkül, hogy ezt 
bárki is különösebben akarta volna, olyan államok bukkannak fel a mo-
dern kori történelem előtti időkből, amelyek valódiságában még azok sem 
hisznek igazán, akik mindent elkövettek azért, hogy ezek a fantomállamok 
megszülessenek.

az új nemzetállamok legitimitását egyre többen kérdőjelezik meg 
belülről, miközben azok immár kívülről sem számíthatnak komolyabb tá-
mogatásra. a nemzetállamok kora lassan a végéhez közeledik. a modern 
értelemben vett nemzet, akárcsak a francia forradalom másik történelmi 
hozadéka, a képviseleti demokrácia, nem férhet hozzá kétség, meghódítot-
ta a világot. a demokráciára esküvő nemzetállamnak győznie kellett, hogy 
kiderüljön róla: nem más, mint igazi tartalom nélküli, kiürült simulacrum.4 
ebből következik, hogy a mindent átható bomlást, a posztmodern dekonst-
rukciót csakis egyféleképpen lehet ellensúlyozni: ha a nemzetalatti közössé-
gek és a transznacionális szerveződések áttörik a „nemzet” politikai héját, 
az államot, és új, nagyvonalúbb, elviselhetőbb és természetesebb kereteket 
teremtenek maguknak. amelyek immár nem azzal lesznek elfoglalva, hogy 

2 Idézi Martin Walker, The Guardian, 1993. jún. 28. 
3 vö. carl Schmitt: Der leviathan in der Staatslehre des Thomas hobbes, Hamburg, 

1938. lásd még: Molnár G.: a feltámadt leviatán. Medvetánc, 1988/2–3, in: AK, 
II., 506–507. 

4 vö. Jean Baudrillard: Szimulakrumok processziója, in: A posztmodern, Szerk. Pe-
thő Bertalan, Budapest, 1992. 220. 
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saját térfelükön belül önmaguk ellen hadakozzanak, hanem azzal, hogy ki-
felé – minél hatékonyabban – elhatárolódjanak.

2. A belsővé vált szecesszió és az igazi föderalizmus

„világkatasztrófa, termonukleáris robbanás, big bang”, ezekkel a sza-
vakkal kommentálta valaki az olaszországi részleges helyhatósági vá-
lasztások eredményeit. egyik napról a másikra megsemmisült vagy mar-
ginalizálódott az Itáliában közel ötven éve hatalmon lévő politikai erők 
összessége.5 a lombard liga nemcsak Milánóban és Friuliban, ponto-
sabban Friaulban lett első, hanem – igazi meglepetésként – még Piemont 
fővárosában, torinóban is.

több mint két éve már annak, hogy a flandriai Gand városában – 
az akkori belga miniszterelnök és miniszterelnök-helyettes részvételé-
vel – megtartott nemzetközi konferencián meghirdették a nemzetállam 
béklyóiból szabadulni akaró európai tartományok „felszabadításá”-nak 
programját. ezen a konferencián az egységes nemzetállam gazdasági és 
politikai kompetenciáinak leépítését, önálló tartományi parlamentek lét-
rehívását kívánó (azóta nagyrészt megvalósult) belgiumi tervek mellett 
mindenekelőtt a dezintegrálódás „oroszországi és közép-európai labora-
tóriumai”-ra hivatkoztak.6

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a lombard liga vitathatatlanul 
észak-olaszország legjelentősebb pártja lett (miközben közép- és Dél-
olaszországban nem játszik semmilyen szerepet), egyre több politikai 
elemző vélekedik úgy, hogy a „laboratórium”, a dezintegrációs folyama-
tok súlypontja nyugatra, a nyugati parlamentáris demokráciák térfelére 
tevődött át. ez természetesen távolról sem jelenti azt, hogy közép- és ke-
let-európában, valamint a távolabbi keleten és Délen a dezintegrálódás 
sokak számára félelmetes és meghökkentő, de voltaképpen nagyon is ter-
mészetes folyamata befejeződött volna. Sőt, tulajdonképpen csak most 
kezd igazán interiorizálódni, lényegivé válni.

„a cseh-szlovákok, vagy egészen egyszerűen a csehek…” e szavak-
kal kezdődik Beneš egyik 1916-os párizsi előadása, amelynek szövege a 
Détruisez l’Autriche–hongrie nem túlságosan diszkrét címet viselő bro-
súrában jelent meg.7 az a szemantikai könnyedség, amellyel Beneš a né-
metekhez, az osztrákokhoz, a magyarokhoz és nem utolsó sorban saját 
nemzetéhez viszonyult, megbosszulta magát.

5 vö. Paolo Mieli: Sinistra e non sinistra, Corriere della Sera, 1993. jún. 8. 
6 vö. „l’avenir des nationalités dans la grande europe”, hérodote, 1991/4., 193–197. 
7 edvard Beneš: zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot, Documenta Historica 5. 

a Jate történész Diákkör kiadványa, Szeged, 1992, 7. vö. Beneš-felejtés. e kötetben. 
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a cseheket és szlovákokat egyesítő cseh nemzet mint nationalité 
d’état (államnemzetiség) nem állta ki az idő próbáját. Bizonyára sokan 
vannak olyanok csehországban, akik most a következőképpen okoskod-
nak: tulajdonképpen jó dolog, hogy a németek és a ruszinok után a szlo-
vákoktól és a magyaroktól is megszabadultunk, most már végre valósá-
gos „államnemzetiség”, valódi „államnemzet” lehetünk! Pedig csak most 
szembesülnek az igazi kihívással: az interiorizálódott, a „csehség”-en 
belüli szecesszióval. az igazi próbatétel nem Szlovákia elszakadása volt, 
hanem az új cseh állam belső szerkezetének kialakítása lesz. kiderült 
ugyanis, hogy – bár esetük távolról sem azonos a szlovákokéval – a mor-
vák sem „egészen egyszerűen” csehek. Hanem egy kicsit bonyolutabb 
módon, úgy, hogy közben saját külön regionális identitásukhoz is ragasz-
kodnak.8 ennek a természetes törekvésnek az érvényesülését nagymér-
tékben megnehezíti az új állam belső bizonytalanságait leplezni akaró 
prágai centralizmus, és a sokszor nagyon gyanús politikai konnotációjú 
radikális „morva” pártok és szervezetek is inkább kompromittálják az 
ügyet, mintsem elősegítenék. ennek ellenére feltételezhető, hogy cseh-
ország hamarosan interiorizálni tudja majd a belső szecessziót, vagyis 
– osztrák és német mintára – a megfelelő törvényhozási, közigazgatási, 
gazdasági és kulturális kompetenciákkal rendelkező tartományok szö-
vetségi államaként fog majd az egységesülő európába integrálódni.

napjainkban még a nagy hagyományokkal rendelkező, vagy vi-
szonylag régóta hatékonyan működő nemzetállamokon belül is egyér-
telműen felerősödőben vannak a központi hatalomtól egyre több hatás-
kört átvállaló, illetőleg maguknak követelő tartományok. a katalánok, a 
skótok, a flamandok és a „lombardok” e folyamatnak csupán előfutárai, 
és észre kell vennünk, hogy már az ő „különválásuk”-ban is milyen cse-
kély szerepet játszik az eltérő nemzeti identitás. nem arról van itt szó, 
hogy a spanyol, az angol, az olasz és a belgiumi francia nyelvű kultúrával 
szemben valakik mindenáron valamiféle saját nemzeti kultúrát akarná-
nak szembeállítani, mint ahogy a spanyol, a brit, a belga és az olasz nem-
zetállammal szembeni kifogások sem holmi aprócska nemzetállamok 
platformjáról hangzanak el. a kulturálisan és területileg körülhatárolt 
államnemzetek vagy államnemzetiségek vagy teljesen el fognak tűnni, 
vagy szabad utat engednek az egyszerre szub- és transznacionális területi 
és kulturális keretek kifejlődésének.

ez a dilemma különösen élesen mutatkozik meg azokban az orszá-
gokban, amelyek a történelmi körülmények miatt csak nagyon megkésve 
láthattak hozzá a saját államuk és az azt területileg lefedő „államnemzeti-
ség” (államnemzet) kialakításához. Ha ezt ráadásul az új, nyugat-európai 

8 vö. Hamberger Judit: Morva identitás, morva autonómia, in: Bíró Gáspár, 
Hamberger Judit, Molnár Gusztáv, Szilágyi Imre, tóth István: Autonómia és in-
tegráció, Szerk. Molnár G. Magyar Szemle könyvek, 1993, 140–162. 
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jellegű államjogi berendezkedés szerkezetétől teljesen idegen középkori 
és újkori hagyományokkal terhelten, tehát megfelelő köz- és magánjogi 
előzmények nélkül tették, mint például a 19. század közepétől az euró-
pai felzárkózás pályáján nagy lendülettel meginduló románia, akkor a 
szóban forgó államokhoz kötődő államnemzeteket sajnos csak az állami 
centralizáció erőszakos érvényesítésének az összeurópai folyamatok fő 
tendenciájával szögesen ellentétes kényszerpályáján haladva lehet fenn-
tartani. ez – románia példájánál maradva – azt jelenti, hogy az ilyen 
állam nemcsak az ún. kisebbségeket nem képes integrálni, hanem a „sa-
ját” nemzeti körén belül jelentkező regionális törekvéseket sem. így a 
romániával mint egységes nemzetállammal való egyesüléstől elzárkózó 
moldovaiak természetesen csak orosz, az erdélyi és bánsági decentralizá-
ció román hívei pedig csakis magyar ügynökök lehetnek. romániának 
ma még van némi esélye arra, hogy a saját parlamenttel redelkező tarto-
mányok, köztük a jelenleg külön államot alkotó Moldovai köztársaság 
közös és egységes – szövetségi – állama legyen. Ha azonban továbbra is 
kitart az erőltetett centralizáció mellett, nagyon könnyen előfordulhat, 
hogy Moldova végképp külön állam marad, erdély és a Bánság pedig el-
indulhat az önállósulás útján.

két további, nem akármilyen nagyságrendű állam, kína és orosz-
ország számára is mondhatni létkérdéssé vált, hogy affirmatív állam-
szervezési elvvé tudják-e tenni a belsővé vált vagy előbb-utóbb elkerül-
hetetlenül belsővé váló szecessziót. tibet és Szin-kiang, a muzulmán 
ujgurok földje ugyanazt jelenti kínában, mint amit az erdélyi magyar 
és a transznisztriai orosz „kisebbség” jelent a románok számára. Semmi 
esetre sem a legnagyobb, nem az igazi kihívást. a gazdaságilag és társa-
dalmi, valamint kulturális szempontból is eltérő irányban fejlődő kon-
tinentális, befelé forduló, etatista északi területek és a világ felé nyitott, 
gyorsan kapitalizálódó Dél-kína fokozódó ellentéte összehasonlíthatat-
lanul nagyobb feladat elé állítja a pekingi birodalmi centrumot, mint a 
meghódított idegen területek önállósodása.

a londoni International Institute for Strategic Studies és a kínai 
Politikatudományi Intézet Honk kong-i konferenciáján részletes adatok-
kal szolgáltak a központ és a tartományok, valamint az egyes tartomá-
nyok közötti súlyos – sokszor fegyveres formát öltő – konfliktusokról.9 
Gerald Segal, a The Pacific Review főszerkesztője szerint kína számára a 
föderalizmus valamilyen lazább formája, a kínai egyesült államok vagy 
a kínai Gazdasági közösség jelenthetné az egyedüli logikus, bár kétség-
telenül kényelmetlen megoldást.10

a mai oroszország fönnmaradása is azon áll vagy bukik, hogy 
a jelenleg érvényben lévő felemás és hamis föderációval szemben a 
  9 The Economist, 1993. jún. 26. 65.
10 Gerald Segal: china: The regions’ new Strength Saps the center, Iht, 1993. jún. 25. 
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központi és regionális orosz politikai elit képes lesz-e felvállalni az igazi 
föderációt. a jelek arra vallanak, hogy igen. Bár a különböző irányza-
tokhoz és hatalmi csoportosulásokhoz tartozó konzervatív politikusok 
(valerij zorkin, az orosz alkotmánybíróság elnöke, oleg rumjancev, a 
parlament alkotmányügyi Bizottságának titkára, vlagyimir liszenkó, 
az Interetnikai kapcsolatok állami Bizottságának alelnöke, valamint 
ruckoj és Haszbulatov) már hónapok óta hangoztatják, hogy a köztár-
saságok és a tartományok önállósági törekvései veszélyeztetik az orosz 
Föderáció integritását,11 az igazi vita érdekes módon nem a központ és a 
tartományok, hanem ez utóbbiak és a föderációhoz tartozó köztársasá-
gok között zajlott.

Miután a Jelcin által összehívott alkotmányozó gyűlés úgy hatá-
rozott, hogy az alkotmánytervezet mondja ki az orosz Föderáció szub-
jektumainak a központtal szembeni egyenlőségét, tarthatatlanná vált 
az a másik kitétel, amely a köztársaságokat szuverén államoknak, a tar-
tományokat viszont csak állami formációknak minősítette.12 az alkot-
mánytervezet vitáját egyelőre elnapolták, mert a köztársaságok képvise-
lői ragaszkodtak a tartományokkal szembeni alkotmányos előjogaikhoz. 
a 67 tartomány ugyanakkor nem hajlandó kevesebbel beérni, mint a 21 
köztársaság.

Szergej Sztankevics, Jelcin tanácsadója a konfliktust olyan időzí-
tett bombának nevezte, amely veszélybe sodorhatja oroszország jövőjét.13 
az északi vologda tartomány választóinak 88%-a (a szavazásra jogosul-
tak 61%-a!) mindenesetre már az április 25-i referendumon a következő 
kérdésre is igennel válaszolt: „akarják-e vologda polgárai, hogy tarto-
mányuk az orosz Föderáció szuverén szubjektuma legyen?” a tartomá-
nyi tanács alelnöke szerint ez azt jelenti, hogy a tartomány egyszerűen 
köztársasággá fogja magát nyilvánítani.14 a legújabb hírek szerint pedig 
Szverdlovszkban (Jekatyerinburg), Jelcin korábbi állomáshelyén már ki is 
kiáltották az Uráli köztársaságot, vlagyivosztokban pedig most készül-
nek megtenni ugyanezt a kelet-szibériai kerületek küldöttei.15

ki tudja, vajon nem az oroszországi egyesült államok vagy az 
orosz államok közössége lesz-e a megfelelő reintegrációs forma a sokak 
szerint a „teljes dezintegráció” felé haladó orosz területek számára?

11 vö. vera tolz: regionalism in russia: The case of Siberia. RFE/Rl Research 
Report, 1993. febr. 26. 9. sz; uő: The role of the republics and regions. RFE/Rl 
Research Report, 1993. ápr. 9. 15. sz. 

12 republics Insist on Sovereignty, RFE/Rl News Briefs, 1993. jún. 14–18. 1. 
13 Jonathan Steele, The Guardian 1993. jún. 28. 6. 
14 David Hearst, The Guardian, 1993. jún. 15. 4.
15 oroszország követi a Szovjetuniót? Magyar Nemzet, 1993. júl. 6. 2.o; vento 

„leghista” sulle cento russie, Corriere della Sera, 1993. júl. 6. 7. 



alternatívák könyve III.
összmagyar alternatíva

356

3. Az elszakított nemzetrészek és a fordított föderáció

európában először az első világháborút követő békeszerződések során mó-
dosították az államhatárokat a nemzetek önrendelkezési jogára való hivat-
kozással. különös fintora a modern kori történelemnek, hogy e nemes és 
fennkölt elveken alapuló döntésnek köszönhetően szakítottak el kisebb-na-
gyobb részeket már kialakult, modern értelemben vett (tehát egységes tör-
ténelmi azonosságtudaton és egységes nemzeti kultúrán alapuló és az euró-
pai képviseleti demokrácia intézményi szerkezetének megfelelően felépülő, 
egységes politikai corpust alkotó) nemzetekből is. Hódítások vagy dinasz-
tikus csereberék folytán korábban is sok ország, országrész vagy tartomány 
cserélt gazdát, ám érdekes módon – az esetleges fizikai és anyagi károsodás 
elszenvedésén, illetve az anyagi gyarapodás regisztrálásán túl – ennek sen-
ki sem tulajdonított egzisztenciális, az emberi lét minőségét meghatározó 
jelentőséget.

Miután a modern kor az államhoz való tartozást az individuumok 
legbelsőbb személyi ügyévé tette, az egyik napról a másikra nemzeti kisebb-
ségnek minősített dél-tiroli és szudétanémet, a hasonló helyzetbe került 
felvidéki, erdélyi és délvidéki magyar (mint érzelmileg egy „másik”, ellensé-
ges és megalázott, mindenki által elítélt államhoz kötődő személy) egyrészt 
valóságos botránykővé vált a világ legfejlettebb nemzetei által létrehozott 
és szankcionált demokratikus nemzetállamok szemében, másrészt mind 
a saját, mind közössége egészének helyzetét erkölcsi, kulturális és politikai 
értelemben egyaránt a szó szoros értelmében tarthatatlannak és elviselhe-
tetlennek érezte. vagyis az ő szemében a csehszlovák, a román és a délszláv 
nemzetállam töltötte be a botránykő szerepét.

a helyzet sokkal súlyosabb – és egyben kiúttalanabb – volt, mint az 
első világháborút megelőző évtizedekben. az osztrák-Magyar Monarchiát 
egyre fogyatkozó türelemmel és humorral elviselő csehek, erdélyi romá-
nok és délszlávok sokáig komolyan reménykedtek abban, hogy a biroda-
lom kétpólusúból három- vagy négypólusúvá tehető. Sőt – az ún. regát-
ból (ókirályság) táplált erőteljes irredenta propaganda ellenére – az erdélyi 
románok is többre becsülték a nagyromán álmoknál az osztrákpártiságot. 
emil cioran például Fejtő Ferencnek elmondta, hogy édesapja, aki erdélyi 
román ortodox pap volt, „az első világháború előtt úgy vélte, egy állam-
szövetség lenne a helyes megoldás. az erdélyi románok valamennyien töb-
bé-kevésbé aurel Popovici hívei voltak, aki abban az időben Budapesten 
képviselő volt. Semmiképpen sem nagy-romániára törekedtek, hanem az 
önálló nemzet státusára egy Svájc mintájára megalakuló osztrák-magyar-
cseh-román államszövetségben. ez egyfajta hitvallás volt.”16

16 Fejtő Ferenc beszélgetése émile cioran román származású francia íróval, 
Europäische Rundschau, 1988/1. 
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ciorannak abban sajnos igaza van, hogy a Monarchia megszüntetésé-
nek a tragédiájáért Magyarországot nagyon súlyos felelősség terheli, mivel 
kormánya mereven elutasította az államszövetség gondolatát. a Monarchia 
sorsa kétségtelenül egészen másként alakul, ha Budapest nem gáncsolja el 
a birodalom pluralizálására irányuló cseh és horvát-szlovén törekvéseket, 
és ha 1867-ben erdélyt nem csatolják Magyarországhoz, és ott érvényben 
maradnak az 1863–64-es nagyszebeni diétán elfogadott törvények, amelyek 
kimondták az erdélyben élő három politikai nemzet és a három nemzeti 
nyelv (a magyar, a német és a román) teljes egyenrangúságát.

Maradjunk annyiban, hogy 1914-ig a birodalom föderalizálása leg-
alábbis ésszerű alternatívának tűnhetett mindazok számára, akik az oszt-
rák-Magyar Monarchia közjogi rendszerét elfogadhatatlannak tartották. 
az új nemzetállamok első világháború utáni rendszerében egy ilyen típusú 
megoldásnak a puszta perspektívája sem létezett. Ugyanakkor a nemze-
ti státusukhoz, önálló politikai szubjektivitásukhoz ragaszkodó „nemzeti 
kisebbségek” tényleges integrálására sem nyílott lehetőség, hiszen Prága, 
Bukarest és Belgrád – a politikai kultúra szintjét és minőségét tekintve éle-
sen különböző, de egyképpen centralizáló – politikája nemcsak a magyarok 
és a németek számára volt elfogadhatatlan, hanem mély csalódást keltett a 
szlovákokban, az erdélyi románokban, valamint a szlovénokban és a hor-
vátokban is. így a csehországi németek és a szlovákiai, erdélyi és vajdasá-
gi magyarok mondhatni természetszerűen kerültek bele a revizionizmus 
csapdájába és váltak „hazaárulókká” (miközben anyaországaik inkább csak 
eszközöknek tekintették őket). ennek a zsákutcának épp úgy nem volt al-
ternatívája, mint a szlovákok és a horvátok ama elkeseredett törekvésének, 
hogy ők meg a kétségtelenül ideológiai fikciókon alapuló „csehszlovák” és 
„jugoszláv” állam sírásói legyenek.

Miután a második világháborút követően az érintett államok – a 
győztes nagyhatalmak jótékony közreműködésével – a „németkérdést” 
radikálisan megoldották, úgy tűnt, hogy a nemzetállami korszak páriái, a 
magyarok is véglegesen megbékélnek a sorsukkal: tudomásul veszik vég-
re, hogy „kisebbségekhez tartozó egyének”. nem ágálnak többé, hanem 
belesimulnak azoknak az európa majd’ minden országában megtalálható 
etnikai, nyelvi vagy pusztán csak folklorisztikus kisebbségeknek a közös 
emberjogi kosarába, melynek fonói kényesen ügyelnek arra, hogy a kisebb-
ségek individuális emberi jogai lehetőleg ne sérüljenek (nagyon). De segíteni 
nyilván csak azokon lehet, akik önmagukon is segítenek, akik származási és 
állampolgári identitásuk ellentétét feloldva, minél tökéletesebben beillesz-
kednek a „befogadó ország” politikai közösségébe.

a kommunizmus összeomlása után azonban, amikor a liberális tan-
anyag szerint minden függőben maradt kérdés véglegesen megoldódhatott 
volna, kiderült, hogy semmi sincs megoldva. a magyarok háromnegyed 
évszázadnyi kisebbségi lét után is javíthatatlan „szeparatisták”, hiszen 
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autonómiát, teljes politikai és kulturális önkormányzatot követelnek. rá-
adásul a Szovjetunió és Jugoszlávia széthullása után az anyaországuktól 
elszakadt és a kisebbségi létformát vehemensen elutasító közösségek szá-
ma megsokszorozódott. az erdélyi, a szlovákiai és a vajdasági magyarok az 
oroszországon és Szerbián kívül rekedt oroszok és szerbek millióiban nem 
várt szövetségesekre leltek.

Ma sokan látják úgy – többek között William Pfaff, a kiváló ameri-
kai publicista –, hogy mindennek vége. a Paul lendvai által az Europäische 
Rundschau jubileuma alkalmából összehívott konferencián Pfaff kijelentet-
te, hogy térségünk a leküzdhetetlen etnikai feszültségek miatt gyakorlatilag 
menthetetlen. Ma, még akkor is, ha a „német démon” nem éled fel tetszha-
lott állapotából, lényegében ugyanott tartunk, mint 1939-ben. az oroszok 
alig várják, hogy a birodalom ideiglenes visszahúzódásának állapotát mint 
valami rossz emléket elfeledve, a 25 milliós orosz „kisebbség” megsegítésé-
nek ürügyén ismét terjeszkedhessenek. a magyarok előbb-utóbb engedni 
fognak a revízió és a történelmi revans kísértésének, a Balkánon pedig lát-
juk, mi folyik.17

a helyzet nem ennyire kétségbeejtő, bár egyszerűnek és probléma-
mentesnek sem nevezhető.

oroszország európai határvidékein (a Baltikumban, lengyelország-
ban, Ukrajnában és romániában) érzékelhetően nő a nyugtalanság mind-
azoknak a körében, akiknek az érdekei közvetve vagy közvetlenül ütköznek 
oroszország érdekeivel. kijevben egyre több azoknak a politikai és katonai 
vezetőknek a száma, akik meg vannak győződve arról, hogy az ukrán „ki-
ruccanás” nem fog sokáig tartani.18 Jonathan eyal, a londoni royal United 
Services Institute román származású tudományos igazgatója pedig amiatt 
aggodalmaskodik, hogy a Baltikumtól a Moldovai köztársaságig egyfajta 
„pax russica” kezd kialakulni: az új köztársaságok parlamentjei és kormá-
nyai és a területükön élő orosz lakosság közötti konfliktusokban többnyire 
Moszkva közvetít, aminek különös nyomatékot adnak a térségben állomá-
sozó orosz csapatok. eyal szerint ezt az alig leplezett új imperiális tendenciát 
a nyugatnak nem volna szabad eltűrnie. Ha valahol megsértik a kisebbségi 
jogokat, akkor ezen az európa tanács megbízottjának közbelépésére, ne 
moszkvai nyomásra változtassanak.19 lengyel vélemények szerint oroszor-
szág indokolatlanul folyamodik a gazdasági és politikai nyomásgyakorlás 
eszközéhez észtországgal szemben, hiszen az észt állampolgársági törvény 

17 vö. az integráció a kisebbségi ügyek kulcsa, Népszabadság, 1993. júl. 3. 3. - az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy Pfaff nemcsak a közép- és kelet-európai térség, 
hanem általában a liberális demokrácia sorsát illetően is pesszimista. vö. ezzel 
kapcsolatban: Passive Government Disarms Democracy, Iht, 1993. jún. 11. 6.o; 
The complacent Democracies, The New York Review of Books, 1993. júl. 15. 17. 

18 vö. Jan krauze: la russie et ses marches, le Monde, 1993. júl. 1. 4. 
19 The Independent, 1993. júl. 6. 
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megfelel a nemzetközi alkotmányjogi normáknak, és különben is észtor-
szágban nincs etnikai tisztogatás. Ha a nyugat napirendre térne e fölött – 
érvelnek a lengyelek –, ezzel tulajdonképpen elismerné az orosz befolyási 
övezetet közép-európában.20

az észt elnök azóta – az ország skandináviai barátainak és az európa 
tanács megbízottjának ajánlását elfogadva – visszaküldte az oroszokat kül-
földieknek minősítő állampolgársági törvényt. a parlament által elfogadott 
módosítások nem biztos, hogy elegendőek lesznek ahhoz, hogy a színorosz 
narva lakóit visszatartsa az autonómiát minden bizonnyal kimondó refe-
rendum megtartásától. látszólag „tisztán gyakorlati kérdés”-ről van szó. 
„észtország és lettország – írta Francis Fukuyama a múlt év decemberében 
– aprócska közösségek a világ legnagyobb országának határán. nem vall túl 
jó valóságismeretre részükről, ha azt hiszik, hogy az egyesült államok vagy 
az európai közösség majd meg fogja védeni őket. Meg kell majd találniuk 
a módját, hogy hosszú távon együtt tudjanak élni oroszországgal. nehéz 
megérteni, hogyan képzeli azt lettország és észtország, hogy a lakosság fe-
lét jogaitól megfosztva életképes, stabil és demokratikus államként egyálta-
lán fennmaradhat.”21

a hatalmi erőviszonyokon túlmutató, lényegi kérdés a következő: 
kisebbségi jogokat ajánlani – legyenek azok mégoly tökéletesek és teljesek 
– egy másik nemzet államában olyanoknak, akik addig azon a területen a 
saját hazájukban éltek, nem jelent-e elkerülhetetlenül jogfosztást? amit egy-
általán nem igazolhat az a tény, hogy korábban éppenséggel az állammal 
most azonosuló nemzet tagjai érezhették úgy, hogy megfosztották őket a 
saját haza élményétől, amit emberi egzisztenciájuk kulcselemének éreztek. 
a dolog relativizmusa sejtetni engedi, hogy itt voltaképpen az állammal 
mint olyannal, pontosabban az állammal mint eggyel van baj (erre majd 
később visszatérünk), de minthogy itt – narvától kninig – novíciusok-
kal állunk szemben, akik jóval többen vannak, mint mi, „agg” bozgorok,22 
Makkai Sándorhoz, erdély református püspökéhez kell folyamodnunk, aki 
1937-ben hatalmas visszhangot kiváltó cikkben adott hangot a hazájuktól 
megfosztott magyarok akkor még friss keserűségének. amit ő „a politikai 
revízió szokásos elképzeléseit” félretéve kimondott – „nem tudom elképzel-
ni a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó elrendezését, mert magát 
a kisebbségi »kategóriát« tartom emberhez méltatlannak és lelkileg lehetetlen-
nek”23 –, azt nemcsak a magyarok érzik több mint hetven éve, hanem most 
már oroszok és szerbek milliói is. (az, hogy valaki erőszakhoz folyamodva 

20 vö. russische vergeltung. FAz, 1993. jún. 28. 2. 
21 Francis Fukuyama: Danger: russians abroad, Iht, 1992. december 21. 4.
22 a bozgor (= hazátlan) a magyarok csúfneve romániában. valószínűleg a szláv 

„bez gori”-ból ered, ami hegynélkülit jelent. 
23 Makkai Sándor: nem lehet. láthatár, 1937/2. vö. Az összetartozás szabadsága. e 

kötetben. 
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méltatlanná válik jogfosztottságához, nem változtat a lényegen, magán az 
egzisztenciális, létadottságként átélt jogfosztottságon.)

Ha egy állam – jelen esetben oroszország – nem tudja vagy valami-
lyen okból nem akarja elszakított nemzetrészeit visszafogadni, nem marad 
más hátra, mint hogy az az állam integrálja őket, mint autonóm politikai 
szubjektumokat, amelynek területére az illető nemzeti közösségek kerültek. 
Minél később teszi ezt meg, azaz: minél később ismeri fel, hogy az ilyen, 
korábban „saját állammal” rendelkező közösségek a liberális nemzetállam 
francia modelljét követve egyszerűen integrálhatatlanok, annál nehezebben 
fogják azok kivonni magukat az orosz befolyás alól. Minél később válnak 
ők maguk föderatív, nemzeti értelemben kettős szerkezetűvé, annál tovább 
élnek majd az ő „szent” területükön az oroszok egyfajta fordított, vagyis ál-
lamhatárokon átnyúló föderációban anyanemzetükkel. ami természetesen 
az „imperiális” törekvések érvényesülését is sokkal könnyebbé, mondhatni 
elkerülhetetlenné teszi.

a megoldás mind az egykori orosz birodalom európai részén (bele-
értve ebbe a közben köztársasági fővárossá előlépett vlagyivosztokot is), 
mind az újjáéledő karoling európában a nemzetállami struktúrák bomlás-
termékeit az új reintegráció nyersanyagának tekintő föderatív szuperállam. 
világméretekben pedig az új, posztliberális birodalmak rendszere.

Az egész modern kor vége, amiről John lukacs olyan meggyőzően beszél 
legújabb könyvében,24 egyben visszatérés is. A nietzschei der ewige verkehr, 
a l’éternel retour játszik velünk. A nemzetállamok korszaka után egy olyan 
korszak küszöbén állunk, amely egyre inkább a modern kor előtti birodal-
makra emlékeztet, bár azokat, nyilván, nem hozhatja vissza. Itt volna tehát 
az ideje annak, hogy ezt a helyzetet is bátor és újszerű módon közelítsük meg. 
hogy tehát a dekonstruálás után konstruáljunk. Ezt nevezem én a posztmo-
dern affirmatív aspektusának vagy posztmodern geopolitikának.25

(1993. július)

24 The End of the twentieth Century, new york, 1993.
25 az első három és az utolsó bekezdés kéziratból. (M. G. – 2014.) 
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szEnczEi, szárszó, EgyEBEK…

Szenczei lászló, akit a Nagyvilág művelt és kissé titokzatos szerkesztője-
ként ismertek Budapesten, 1935 és 1940 között a modern, poszttotalitárius 
liberalizmus legkiválóbb képviselője volt erdélyben. az Erdélyi helikon-
ban éveken át írt francia folyóiratszemléje, a szabadkőműves ligeti ernő 
szerkesztette Független Újságban, a baloldali-liberális Brassói lapokban, a 
neokonzervatív hitelben megjelent cikkei és tanulmányai az 1981 decem-
bere, a rendkívüli állapot lengyelországi bevezetése utáni ínséges időkben 
lelkesedéssel töltöttek el. nem kell kétségbeesni, mondogattam, teljesen 
nyilvánvaló, hogy ez a helyes irány, hiszen Szenczei már a harmincas évek-
ben tisztán látta, mi a fasizmus, mi a kommunizmus, és mi az akkor még 
csak tehetséges filozófusok és ideológusok szövegeiből kiolvasható román 
etnokratikus totalitarizmus lényege.

a Horthy-rendszerrel ő nem foglalkozott, egy eset kivételével, ami-
kor is „megvédte” egy fiatal román demokrata, victor Iancu kritikájával 
szemben. Iancu 1939-ben, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy romá-
nia területi integritása komoly veszélyben forog, egy olyan lap főszerkesz-
tője volt, amely a királyi diktatúra jótékony védőernyőjét elfogadva a nem-
zeti Parasztpárt balszárnyától a kommunistákig mindenkinek teret adott 
(többek között a ma is aktív raoul Șorbannak és Francisc Păcurariunak 
is), aki hajlandó volt a status quo védelmében csatasorba állni. e straté-
gia szempontjából különösen értékes szövetségesnek bizonyultak azok az 
erdélyi baloldaliak és liberálisok, akik a Horthy-rendszert megsemmisítő 
kritikának vetették alá. Magyarország társadalmi berendezkedése – hang-
súlyozta Iancu – merő anakronizmus, politikája mélységesen demokrácia- 
és nyugat-ellenes (szemben romániával, amely már 1921-ben bevezette a 
földreformot, politikai értelemben pedig egyértelműen a nyugati demok-
ráciák oldalán áll), eljött tehát az ideje annak, hogy az erdélyi magyar de-
mokrácia tábora és a reakciós arisztokráciával szemben álló „nép” lelkileg 
is azonosuljon új hazájával, a román társadalommal és állammal. Szenczei 
a Független Újságban válaszolt: a Horthy-rendszer múló epizód csupán a 
magyar történelemben, a magyar politikai kultúra sokkal mélyebb gyö-
kerekből táplálkozik annál, semhogy vissza ne tudná téríteni az országot a 
nyugati társadalomfejlődés fő vonalába. az erdélyi magyar ebben érdekelt, 
„lelkileg” ezzel az üggyel tudhat csak azonosulni, amitől persze jogi érte-
lemben még lehet lojális állampolgár. a polgári mivoltát büszkén vállaló er-
délyi író pontosan azért intette 1940-ben németh lászló híveit, az áttetsző 
és valóságos jelentésű szavaktól irtózó „ifjú forradalmárok”-at türelemre, 
nehogy „egy kolosszális arányú népszínművel vagy gyöngyös bokrétával” 
az igazi társadalmi és politikai lelkiismeret elaltatásában segédkezzenek. 
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nehogy a már addig is iszonyatos károkat okozó politikai anakronizmust 
segítsenek a kelleténél tovább életben tartani.

tulajdonképpen nagy szerencsének mondható, hogy a magyar kon-
zervativizmus (akárcsak egyébként a magyar baloldal) túlságosan „igazi”, 
azaz doktrinér volt, túlságosan is meg volt győződve a saját legitimitása ren-
díthetetlenségéről ahhoz, semhogy bármiféle népi mankóra szüksége lett 
volna. lehet persze, hogy egyszerűen csak jó volt a politikai ösztönük (már-
mint Horthyéknak és kádáréknak), hiszen sejthették, hogy ha „a néppel”, a 
nemzet lelkületével kacérkodnak, rajtavesztenek.

1945–46-ban úgy tűnt, hogy a polgári demokrácia intézményi és ide-
ológiai pluralizmusa a friss népi hagyományt be tudja építeni mind a szoci-
alizmusba, mind a liberalizmusba. erdei Ferenc és veres Péter az előbbinek, 
kovács Imre és Szabó zoltán az utóbbinak volt az ígérete, Bibó pedig mind-
két irányú nyitásnak – egy személyben.

1989-ben pedig úgy, nekem, a frissen áttelepültnek, hogy a „nyilván-
valóan” győztes liberalizmus elsősorban nem külön pártokban fog meg-
mutatkozni, hanem a liberális értékeket természetes módon asszimiláló 
konzervatív, népi és szocialista szentháromság kötelező koinéjaként.1 (ezért 
ajánlottam Szenczei üzenetét a Szentimrei Jenőt idéző jegyzettel együtt 
a limes című nemzetpolitikai szemle 1989/1-es számában a magyarországi 
közönség figyelmébe.)2

ehelyett mi történt? antall József, a népiség és liberalizmus általam 
megálmodott szintézisét a költészet szférájába utalva, az antiliberális konzer-
vativizmus és az antiliberális népiség kliens által hozott anyagából a nyugati 
konzervatív pártok és üzleti körök által elfogadott és támogatott jobbközép 
tömegpártot kreált. az eredmény ismeretes: a radikális népiek kénytelenek 
voltak morogva háttérbe vonulni vagy átkozódva távozni. eközben a kor-
mányhoz úgymond legközelebb álló konzervatív napilap a miniszterelnök 
által minden egyes alkalommal pozitív mintaként emlegetett 19. századi ma-
gyar liberalizmust – Szegfű után – nemes egyszerűséggel „a tévelygés kor-
szaká”-nak nevezi. általában elmondható, hogy a külpolitikai oldalain sok 
olvasható hírt és kommentárt közlő Új Magyarország parlagiságban sokszor 
túltesz a Magyar Fórumon is (az augusztus 16-i szám például öles betűkkel 
hirdeti, hogy a liberalizmus: „kóbor eb; házat nem őriz, gazdát nem óv, de 
mindent megugat”), miközben az antiliberális érvek tekintetében csurka 
lapja természetesen sokkal invenciózusabb.

Győzött-e hát Magyarországon a liberalizmus? Maradjunk annyi-
ban, hogy mind a jobboldalon, mind a baloldalon megvetette a lábát (az 
MSzP-re sem lehet azt mondani, hogy bizonyos értelemben nem liberális, 
amit a nyugati szociáldemokrata pártokkal fenntartott partneri viszonya is 

1 vö. Milyen politikai irányzatok lehetségesek ma Magyarországon? e kötetben.
2 Szenczei írását, az én szerkesztői jegyzetemmel együtt a Beszélőnek ugyanez a szá-

ma újraközölte. (M. G. – 2014.) 
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alátámaszt). Semmi esetre sem győzött tehát a szó hegeli értelmében úgy, 
ahogy Fukuyama, egyébként nagyon helyesen, gondolja. a történelem, 
mondja Fukuyama, akkor ér (a liberális demokráciának nevezett csúcson) 
véget, amikor az embereknek nincs kedvük többé a hazájukért meghalni. 
vége a véres háborúknak, nincs olyan ügy többé, amiért érdemes volna bárki 
ellen harcba szállni. az ember kielégül a gazdasági tevékenységben, vissza-
változik kutyává, aki, ha van mit ennie, meg van elégedve önmagával, nem 
törődik azzal, hogy más – nagyobb – kutyák élete sokkal fényesebb. a nietz-
sche és kuroszava sötét kétségbeesését kojève iróniájával oldó Fukuyama – 
komolyabbra váltva a szót – azt mondja, hogy a liberális demokráciák nem 
önmagukban is megálló rendszerek: a közösségi lét, amelytől függnek, más – 
a liberalizmustól különböző – forrásból fakad. azok a férfiak és nők például, 
akik az amerikai társadalmat felépítették, nem elszigetelt, egyéni érdekeiket 
szem előtt tartó racionális individuumok voltak, hanem erős istenhit és szi-
lárd erkölcsi szabályok által egyben tartott vallási közösség tagjai. és a raci-
onális liberalizmus, amit a későbbiekben felkaroltak, nem ebből a már meg-
lévő kultúrából nőtt ki. épp ellenkezőleg, az bizonyos értelemben szemben 
áll az egész építmény alapzatául szolgáló kultúrával. a liberális elvek hosszú 
távon felőrlik azokat a liberalizmus előtti értékeket, amelyek nélkülözhetet-
lenek az erős közösségek fennmaradásához, és ezzel tulajdonképpen felőrlik 
magának a liberális társadalomnak az önfenntartó képességét.3

a magyar liberálisok megnyugodhatnak: még messze van a demok-
rácia melankóliája (Pascal Bruckner), még korai a bukás fűszerével megíze-
sített felmagasztosulás. a poszthistorikus és a még történelmi világkorszak 
sajátos magyarországi vegyülékéből fakad, hogy Magyarországon két olyan 
párt is akad, amelynek tagjai úgy vélik, itt még érdemes a liberalizmusért 
harcolni, sőt e harcban győzni is lehet. ami sajnos ellentmondás, hiszen, 
mint a bölcs japán mondja, a liberalizmus nem tud önmagából építkezni. 
éppen ezért a legjobban akkor jár, ha saját légvárai építése helyett a szocializ-
mus és a konzervativizmus valódi várait próbálja meg bevenni. Mivel ehhez 
a magyar liberálisok sajnos túlságosan gyengék, ha egyáltalán kormányra 
akarnak kerülni, dönteniük kell: a szocialistákkal vagy a konzervatívokkal 
szövetkezzenek-e inkább.

ez volt a helyzet Szárszó4 előtt.
Szárszó után azonban sokminden megváltozott.
1. a harmadik út a történelem által rákényszerített sok kacskaringó 

után végre célba ért a baloldalon. Pontosabban visszaért oda, ahonnan Sza-
bó Dezső 1919-es nacionálkommunista manifesztumával elindult. (csurka 
sokkal stílszerűbben járt volna el, ha az Új magyar ideológia felé felvizezett 

3 vö. The End of history of the last Man, 1992, 326–327. 
4 1993. augusztus 24–25-én Szárszón konferenciát rendeztek az 1943-as Szárszói 

Magyar élet konferencia 50. évfordulójának tiszteletére. (előadást tartott Pozsgay 
Imre, Szűrös Mátyás, Bíró zoltán, csurka István és kiss Gy. csaba.) (M. G. – 2014.) 
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változata helyett ezt a kommün alatt írt és gyakorlatilag ismeretlen Szabó-
opusculumot közölte volna újra.)

2. a szárszói közös nevező: a nemzeti szósszal leöntött nyugat-ellenes-
ség („Ma nem Brüsszel jelenti európát, hanem Szarajevó” – Pozsgay; „le kell 
számolnunk azzal az illúzióval, hogy Magyarország nyugat-európához tar-
tozik” – Bíró zoltán) és a gazdasági, valamint politikai antiliberalizmus. Bár 
ez utóbbi ellen csurka bizonyára tiltakozna, hiszen az „egy igazi liberális, a 
legjobb magyar liberális hagyomány folytatója” ott feszített közöttük. „ennél 
a kerekasztalnál egy liberális ülhet teljes joggal: kiss Gy. csaba” – írta csurka 
az augusztus 27-i Szárszó Fórumban, és nem tudok arról, hogy az érintett ezt 
kikérte volna magának.

3. a nemzeti koalíció persze csak akkor lehet teljes értékű, ha abban 
az MDF is benne van. ehhez természetesen eliminálni kell antall Józsefet, 
mert ameddig ő tartja kezében a kormányrudat, az MDF nem győzhető meg 
arról, hogy egyedüli kiút számára az ún. nemzeti baloldallal való összefogás.

a Szárszó Fórumban megakadt a szemem Pálffy G. István alábbi mon-
datán: „1957-ben és az utána következő években sajátos polgári és katonai 
szervezetekből verbuválódott a televízió – úgymond – mértékadó gárdájá-
nak java része.” Bizonyára merő véletlen az egész, de a Parabola legutóbbi 
adása engem kísértetiesen emlékeztetett a szenvtelen – profi – gyűlöletkel-
tésnek újabban a román, a szlovák és a szerb médiában alkalmazott, de felte-
hetően közös mintára visszavezethető technikáira. Mi folyik itt, uraim? zsi-
dózunk? nem volt elég az Apák és fiúk? Már a nagyapáknál tartunk? Pavlov 
nemzeti kutyái csak úgy, minden további nélkül üldözőbe vehetik és szét-
szaggathatják Fukuyama liberális kutyáit? és az MDF ezt nézi?

vagy – ami még rosszabb – lehet, hogy ebben a játszmában az MDF-
nek már nem is osztottak lapot? nagy butaság volt egy pillanatig is azt kép-
zelni, hogy „nekünk” mindenáron meg kell tartanunk X-et vagy y-t csak 
azért, mert „ők”, sőt „azok” annyit támadják őket.

Mi hát a teendő, tisztelt „álliberális” polgártársak? Csto gyelaty?
egyszerű: össze kell fognunk, ha nem akarjuk, hogy fél éven belül 

az egész magyar közélet a nyugat partnerségére pályázó és a nyugattal 
szemben álló volt kommunisták és ügynökök „házon belüli” versengésé-
vé fajuljon.

a Szárszón körvonalazódó nemzeti koalícióval szemben a levegőben 
lógó baloldali-liberális koalíció akkor is alul marad, ha netán győzne a ’94-es 
választásokon. Győzelme pirruszi győzelem lenne. az igazi, az országot – ha-
gyományainknak és stratégiai érdekeinknek megfelelően – a nyugat mellett 
elkötelező alternatíva a konzervatív–liberális blokk megteremtése.

(1993. augusztus)
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Európai napló.  
1993. szEptEmBEr–1993. noVEmBEr

Magyarország (ma:?)
1993. szeptember 5.

a le Monde szokásos – mindig érdekfeszítő és tanulságos – nyári sorozatát 
a keresztes hadjáratoknak, pontosabban a keresztesek által követett útvonal 
újbóli megidézésének szentelte. a Szentföldre vezető út legbiztonságosabb 
szakasza – írja a lap – Magyarországon át vezetett. a frissen trónra került 
kálmán (korábban a ma romániához tartozó várad püspöke) küldöncei a 
tollenburgi hídnál (ma: a Bécs fölötti tulln) várták a keresztesek vezérét, az 
ardennes-i völgyekből elindult Godefroi de Bouillon frank herceget. (a ma-
gyar csapatok nem sokkal azelőtt a nyitrai vár mellett – ma: Szlovákia – ver-
ték éppen szét volkmar és Gottschalk mindenfelé szabadon garázdálkodó, 
így többek között a prágai zsidókat is halomra gyilkoló „spontán” kereszte-
seit.) egy hétig tartott Sopronban a bőséges traktával egybekötött kemény 
diplomáciai tárgyalás kálmán és Godefroi között, aminek eredménye az 
lett, hogy a herceg csapataival a Duna bal partján szabadon haladhatott 
Bizánc felé, miközben a jobb parton kálmán király és csapatai kísérték – 
egészen a zimonyi várig (ma: Belgrád zemun nevű külvárosa), amelynek 
falain még ott díszelegtek a zimonyt pár hónappal korábban kifosztó rabló 
keresztesek tetemei.

„van-e regényíró, van-e rendező – teszi fel a kérdést a francia szerző –, 
aki ennél csodálatosabb jelenetet el tudna képzelni? a két keresztény lovag, 
a frank és a magyar, amint egy ütemben üget a Duna jobb és bal partján, e 
900 évvel ezelőtti őszelőn?”

(Kézirat)

Geopolitikai jegyzetek
1993. szeptember 6.

a baloldal – haladók és reakciósok, társ- és harmadikutasok népes tábo-
ra – egyre hangosabban követeli a magyar külpolitika irányváltását vagy 
legalábbis iránymódosítását.1 Bauer tamástól tabajdi csabáig, Thürmertől 
csurkáig, aczél endrétől Gidai erzsébetig és az ismeretlenség jótékony ho-

1 MSzP: módosított külpolitikát, Magyar hírlap, 1993. szept. 1. 5. 
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mályából a Magyar Fórum és a Pesti hírlap hasábjain feltűnő, minden bi-
zonnyal érdekes múltú „szakértők”-ig mindenki a nyugat hálátlanságáról, 
megbízhatatlanságáról vagy szűkkeblűségéről nyilatkozik vagy cikkezik, 
éppen akkor, amikor a nato kelet-közép-európai nyitásának az első kéz-
zelfogható jelei mutatkoznak.

„Meggyőződésem – mondta Horn Gyula a Jelcin bukására spekuláló 
Gorbacsovval és volszkijjal folytatott tárgyalásai után –, hogy nyugat felé 
nincs kitörési pont. (…) véleményünk szerint kelet felé, főként a volt Szov-
jetunió piacai felé kell orientálódni.”2 Hogy itt egyáltalán nem pusztán gaz-
dasági orientációról van szó, azt világosan jelzi az MSzP választási Bizott-
ságának a párt elnöke által aláírt felhívása, amely azt tartaná kívánatosnak, 
hogy a nato-hoz való csatlakozásról „népszavazással szülessen döntés”, 
mivel ez – mint kovács lászló, az országgyűlés külügyi bizottságának szo-
cialista elnöke korábban már leszögezte – „olyan súlyú kérdés, amelyben 
sem a kormány, sem a parlament nem dönthet”.3 az ártatlannak tűnő és ter-
mészetesen demokratikus igény mögül nagyon is kilóg a lóláb: a szélsőséges 
demagógia és az önzetlen szakértői aggodalmaskodás prédájául odavetni 
egy, az ország és az egész magyarság jövője szempontjából döntő jelentőségű 
kérdést. nem véletlenül nyilatkozott úgy antall József, hogy Magyarország 
nato-tagságának kérelmezése – amire természetesen csak akkor kerülhet 
sor, ha bizonyosak leszünk abban, hogy felvesznek bennünket – „a magyar 
parlament döntésétől függ”.4

az utóbbi időben külpolitikai kérdésekkel feltűnően sokat foglalkozó 
csurka megszokott nyugat-ellenes tirádáit újabban egy érdekes új motí-
vummal gazdagította. a miniszterelnök – szerinte – túlságosan bízik „az 
amerikai vezérletű nato”-ban, és „saját nato-kötődései”-vel gyanúba 
keverte (!) a közép-európai regionális együttműködés ügyét.5 a nyugat 
ellen fenekedő nemzeti tábor radikálisai hamar rájöttek, hogy Magyaror-
szágot „a magyar nemzet megcsonkított anyaországa”-ként definiálva nem 
lehet hatékony „keleti politikát”6 folytatni. a csurka szárszói napilapjában 
megjelent egyik figyelemre méltó dolgozat szerint például a gazdaságpoliti-
kában, a szociálpolitikában, a kultúra és a tudomány területén, a politikai 
intézményrendszer működésében, valamint a kül- és biztonságpolitikában 

2 Interjú Horn Gyulával, Magyar Nemzet, 1993. júl. 10. 7. o; lásd még: az MSzP a 
keleti kitörési pontért, Népszabadság, 1993. júl. 9. 3.

3 a Magyar Szocialista Párt a modern Magyarországért! Magyar hírlap, 1993. aug. 
27. 6.; kovács lászló nyilatkozatát lásd: Magyar hírlap, 1993. júl. 26. 3.

4 a Die Welt interúja antall Józseffel, Új Magyarország, 1993. aug. 17. 7. 
5 csurka István: egy hét összefüggései, Magyar Fórum, 1993. júl. 22. 2. 
6 vö. a Magyar Út körök Mozgalom programja (tervezet), Magyar Fórum, 1993. 

jún. 24. 22.
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követendő, a nyugati orientációt felváltó „saját út” legfőbb biztosítéka a 
„semlegesség politikája”.7

nem szabad alábecsülni ezt a Jelcin vezette „kvázi-liberális” orosz 
kormány bukására számító, a magyar nato-tagságot egyértelműen illú-
ziónak minősítő politikát, amely a profizmust dilettáns elemekkel, a dilet-
tantizmust szakszerűséggel elegyítve – távolabbi céljainak elérése érdekében 
– most célszerűnek látja „a szomszédos népekkel való konfliktusok intéz-
ményes és kulturált kezelését” (Dr. Szretykó), nem épít „nyugati teóriák”-ra, 
mert tudja, hogy „nem lehet eredményt elérni geopolitikai fekvésünk figye-
lembevétele nélkül” (Bíró zoltán),8 és e fekvés alapján úgy véli, hogy Szerbi-
ával például „sorsközösségben vagyunk” (Pozsgay). különben is, Milošević 
„őszintén szeretné kapcsolatait javítani Magyarországgal”.9

a legőszintébben a nem kifejezetten baloldali szimpátiáiról híres Pesti 
hírlap kolumnás cikkének szerzője, a bal-jobb eklektika zavarosában biztos 
kézzel halászó id. Juhász Bálint (?) tárja ki lelkét: miután megfeddi a nyu-
gatot, amiért az a közép-európai kis államok támogatása helyett pénzét a 
„Jelcin vezette oroszország konszolidálására” költi, hirtelen előkapja a lá-
dafiából a Die Welt megsárgult példányát, és a magyar miniszterelnöknek 
eszébe juttatja „még kormányra kerülése előtt” tett nyilatkozatát: „Magyar-
országnak – idézi fel id. Juhász Bálint az interjú lényegét – semmiképpen 
sem szabad szovjetellenes politikát folytatnia. a semleges státus az elérendő 
cél.” ne csatlakozzunk tehát „olyan államszövetséghez, amelyet számunkra 
veszélyesnek tartanának” – itt kissé megszaladt id. J. B. tolla –, hanem, az 
Ukrajnával megkötött szerződés után, mely „helyes és igen fontos első lé-
pés a szomszéd népekkel való kölcsönös megegyezés felé”, Svédországgal, 
Finnországgal, a balti államokkal együtt hozzunk létre egy olyan politikai, 
gazdasági és védelmi szövetséget, amelyben „a Balkán minél több állama is 
részt venne”.10

érdekes, hogy a harmadik – liberális – baloldali irány nem különbö-
zik olyan élesen sem a kissé tétova, nyugatra is, keletre is kacsingató hagyo-
mányos baloldaltól (amelynek fintorogva szurkol), sem a nyugat és Jelcin 
alkonyát egyszerre vágyó, „jövőbe tekintő” nemzeti baloldaltól (amelyet 
„neofasiszta fundamentalizmus”-nak nevez), mint gondolná az ember. az 
aufklärista baloldaliság hívei a nato-övezet és oroszország közötti térség 
valamennyi államát geopolitikai értelemben ugyanúgy homogénnek, egy-
séges elrendezettségűnek tekintik, mint a közrendű és nacionalista balolda-
liak, csak éppen más előjellel. a világtörténelem ugyanis e felfogás szerint 

  7 Dr. Szretykó György: a harmadik út mint a magyar társadalom alternatívája, 
Szárszó Fórum, 1993. aug. 30. 

  8 Bíró zoltán: az ország legjobbjait kell mozgósítani, Magyar Nemzet, 1993. aug. 24. 
5. 

  9 Pozsgay Imre nyilatkozata szerbiai útjáról, Magyar Nemzet, 1993. júl. 2. 3. 
10 Id. Juhász Bálint: európa és mi, Pesti hírlap, 1993. aug. 30. 11. 
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nem más, mint a nyugatról kelet felé haladó progresszió fokozatos előre-
nyomulása.

(Kézirat)

1993. szeptember 10.

egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy a politika és a politizáló értelmiség 
kedvenc hidegháború utáni közhelyeinek befellegzett. az első a nyugati tár-
sadalmi modell egyetemes érvényességébe vetett hit és az „enlargement”, 
a „piacdemokráciák” minél szélesebb körű kiterjesztésének stratégiája. az 
igaz ugyan, hogy a kommunizmus bukásával és a Szovjetunió megszűné-
sével immár nincs olyan külső – hatalmi – tényező, ami e stratégia érvé-
nyesülését megakadályozhatná, de az már egyáltalán nem vehető biztosra, 
hogy a liberális demokrácia kezelni tudja az új zavaró tényezőt jelentő etni-
kai konfliktusokat. a nemzetállam, amely a modern korban a legfontosabb 
integráló és ezáltal stabilizáló tényező volt, most egyre inkább úgy visel-
kedik, mint valamiféle káoszgenerátor. Sem a nemzetet alkotó különböző 
etnikumokat nem képes immár egyben tartani, sem korunk legfontosabb 
politikai intézményeinek – a pártoknak és a parlamentnek – nem megfelelő 
politikai kerete többé.

a politikai intézmények egész rendszere látványosan devalválódott. 
egy túlmediatizált és elsekélyesedett világban élünk, amelyben minden, 
ami a politikával kapcsolatos, szemlátomást egyformává, egyformán érté-
kessé és egyformán értéktelenné, a bohóckodás, a Bahtyin által leírt kar-
nevál11 kiürült formájává válik. az emberek különbözni akarnak, valami 
mást szeretnének, és ezért képesek korábban szentnek és sérthetetlennek 
vélt dolgokat könnyedén sutba vágni. Száz éve csak, hogy a horvátok kita-
lálták Jugoszláviát, a csehek a cseh-szlovák államot, néhány lelkes és ügyes 
piemonti pedig Itáliát, és készek voltak meghalni érte. Most nem kell nekik. 
Sokan persze világvégét kiáltanak, Bossit, a lombard liga vezérét anar-
chistának, fasisztának nevezik, pedig a „lumbard” csak patikusnak nevezte 
Scalfaro olasz elnököt, mert az kiskanállal méri a demokráciát. az észak-
olaszok nem mondanak semmi olyasmit (mint ahogy a csehek sem mond-
tak), hogy ők nem kérnek a pártokból, nem kérnek a parlamentből. nekik 
csak bizonyos pártok nem kellenek, ők csak attól a parlamenttől vonják meg 
bizalmukat, amelyben az ő másságuk és különösségük nem lehet jelen.

(Kézirat)

11 vö. Molnár G.: Dosztojevszkij és a karnevalisztikus világszemlélet, AK, I., 232–
243. 
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Geo-belpolitika12

1993. október 13.

a nato bővítése és új szerepvállalása körüli viták, a lengyelországi vá-
lasztások13 és a legújabb oroszországi fejlemények14 nyomán valószínűnek 
látszik, hogy a választások utáni új magyar kormány összetételét nem a ha-
gyományos értelemben vett belpolitikai szempontok fogják meghatározni. 
Még éppen elég idő van hátra ahhoz, hogy mindazok a politikai erők, ame-
lyek számára az ország első számú stratégiai érdeke (a nyugati gazdasági, 
politikai és katonai struktúrákba való beilleszkedés) fontosabb a személyes 
és pártérdekeknél, összefogjanak, és ezzel – a parlamentáris demokrácia já-
tékszabályait szigorúan betartva – megakadályozzák a volt kommunisták 
újbóli hatalomra kerülését.

a konzervatív–liberális blokk megteremtésére irányuló kezdeménye-
zés természetesen csak akkor járhat sikerrel, ha nem valamilyen utópikus 
ideológiai szintézisre törekszik, hanem az említett stratégiát felvállaló kon-
zervatív és liberális pártok (az MDF, a Fidesz és az SzDSz) pragmatikus 
együttműködését kívánja elősegíteni. ehhez jó alapot nyújt az MDF és a 
Fidesz között a kül- és védelmi politikában, az ország belső és külső biz-
tonságát érintő kérdésekben kialakult konszenzus, illetve együttműködés.

a konzervatívok és a liberálisok lengyelországi vereségéből a nyugat-
barát antikommunisták mindkét irányzatának le kell vonnia a megfelelő 
tanulságokat.

a magyar liberálisok most választhatnak: elfogadják a volt kommu-
nisták által nekik máris felkínált bársonyszékeket, és ezzel legitimálják a 
nyugati gazdasági és katonai integrációtól való rugalmas elszakadás politi-
káját, vagy – kövér lászlót idézve – „inkább azoknak az újabb keletű illúzi-
óknak az eloszlatására” törekednek, „amelyek a mostani kormány leváltása 
utáni időszakhoz fűződnek”.

Gömöri endre szerint most fog kiderülni, hogy a volt kommunisták 
és a volt ellenzékiek eléggé értelmesek-e ahhoz, hogy megteremtsék végre 
a „szervezett és kormányszintű együttműködést a szociáldemokrácia és a 
centrum között”. a Népszabadság cikkírója a lengyel pártokról beszél, de 
nyilván az MSzP-re és az SzDSz-re gondol. Ha már a volt kommunistákkal 

12 a cikket elküldtem a Magyar hírlapnak, de Gádor Iván, a publicisztikai rovat ve-
zetője addig halogatta a megjelenését és kért újabb és újabb húzásokat, hogy végül 
is elálltam a közlésétől. (M. G. – 2014.) 

13 az 1993. szeptember 19-i lengyelországi választásokon a baloldali SlD legyőzte az 
addig kormányzó koalíció vezető pártját, a centrista Demokrata Uniót (UD). (M. 
G. – 2014.) 

14 1993 október elején Jelcin orosz elnök puccsszerűen feloszlatta az orosz parlamen-
tet, amely megpróbálta elmozdítani hivatalából. a hadsereg Jelcin mellé állt, aki 
új alkotmányt vezetett be, amelyet a december 12-én megrendezett népszavazás 
elfogadott. (M. G. – 2014.) 
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való együttműködést elutasító lengyel Demokratikus Unió és a Fidesz nem 
eléggé „racionális jobbközép”, hátha az SzDSz az lesz. a Népszabadság, a 
Magyar hírlap, a Magyar Narancs, a hvG, egyszóval a „kombattáns liberá-
lis sajtó” mindenesetre tesz róla, hogy így legyen.

ezek a lapok önmagukkal és a közvéleménnyel is azt szeretnék elhi-
tetni, hogy itt egyszerű belpolitikai fordulat készül. csakhogy a geopolitikai 
szög valahogy mindig kibújik a zsákból. cimoszewicz, a lengyel Baloldali 
Szövetség (SlD) elnöke „nem mond nemet” a nato-ra, de úgy véli, „he-
lyesebb volna megvizsgálni más lehetőségeket is”. a lengyel ügyekben ál-
talában jól tájékozott Stier Gábor szerint pedig „az SlD a nato-tagságra 
mond nemet, míg a Parasztpárt (PSl) a gazdasági integrációra”.

Figyelemreméltó az MSzP-nek e fontos kérdésben az utóbbi hetek-
ben nyilvánvalóvá vált hang- és irányváltása. amikor a nato-tagság ügyét 
még valamennyi volt kommunista ország (beleértve a csecsen-Ingus köz-
társaságot is) potenciális tagságának felvetésével lehetett elbagatellizálni, 
Horn Gyula a csatlakozás feltétlen híve volt. az ötlet későbbi – szürke és 
unalmasabb – változata a nato mint összeurópai sóhivatal (az eBeé 2) 
volt. ez után következett kovács lászló a Magyar hírlapban, aki – miután 
antall József több alkalommal is leszögezte, hogy a teljes jogú nato-tagság 
fokozatos elérése a magyar kormány feltett szándéka, „amit természetesen 
a parlamentnek jóvá kell hagynia” – az egyre komolyabbá váló nato-tag-
ságot hirtelen „olyan súlyú kérdés”-nek minősítette, „amelyben sem a kor-
mány, sem a parlament nem dönthet. erről népszavazást kell tartani.” egy 
hónappal később ezt a különös álláspontot ismételte meg az MSzP válasz-
tási Bizottságának Horn Gyula aláírásával ellátott Felhívása. az MSzP át-
hangolódásának legújabb állomásait vitányi Iván és tabajdi csaba állásfog-
lalásai jelzik. vitányi Magyar hírlapban megjelent cikke szerint mindazok, 
akik az európához való csatlakozást a nato-ba való belépéssel akarják 
konkretizálni, az imperialista múlt csökevényei. az MSzP közép- és kelet-
európai tagozatának elnöke pedig immár az egész régió nevében jelentette 
ki, hogy „térségünknek nem a nato-ba kellene törekednie”.15

„Jó volna – írja a londoni times a lengyel választásokat kommen-
táló vezércikkében –, ha a volt kommunisták világosan megfogalmaznák 
álláspontjukat a lengyel nato- és ek-tagságról.” Jó volna, ha ezt a fi-
gyelmeztetést a magyar „testvérpárt” is megszívlelné. e témában nem le-
het mellébeszélni. Ma nem a belpolitika, hanem az erre a kérdésre adott 
egyértelmű válasz dönti el, hogy ki hol áll a magyar politikában. akik az 
„egyedül vagyunk” jelszavától a semlegesség és a kelet-európai „tejtestvé-
riség” újbóli meghirdetésén keresztül a népszavazás kibúvójáig e kérdésre 
nemmel válaszolnak vagy ködösítenek, állnak az egyik oldalon, azok pedig, 
akik az ország teljes értékű, tehát a katonai dimenzióra is kiterjedő nyugati 

15 Népszava, 1993. okt. 9. 
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integrációját akarják, és készek ennek érdekében akár saját pártfundamen-
talistáik ellenében is egymással összefogni, a másikon.

a Párizsban élő Pavel tigrid Prágába hazamenesztett cikkének címe 
(A NAto védőernyője alá, de gyorsan!)16 nagyon jól kifejezi a visegrádi or-
szágok politikai elitjének, pontosabban e politikai elit egyik részének pil-
lanatnyi hangulatát. a tényleges csatlakozáshoz elvezető döntés nyilván a 
nato-tagállamok és oroszország vezetőinek a kezében van, de nem árt, 
ha tudják, mit akarunk. a lényeg a csatlakozási szándék egyértelmű kinyil-
vánítása. antall és orbán viktor, Havel és Suchocka asszony17 nyilatkozatai 
félreérthetetlenek a tekintetben, hogy országaik teljes értékű, tehát a katonai 
dimenzióra is kiterjedő nyugati integrációját akarják. nem németország-
tól és nem oroszországtól félnek, hanem attól, amitől keleten és nyuga-
ton egyaránt félni kell: a bizonytalanságtól, a nemzetközi kapcsolatok egész 
rendszerének Bibó István által évekkel ezelőtt előrejelzett és ma közvetlen 
fenyegetéssé váló bénultságától. antall József Jelcin elnököt kezdettől fogva 
támogató nyilatkozatai, Havel és Walesa kitűnő német kapcsolatai azt bizo-
nyítják, hogy mindazok, akik ma – elsősorban londonban és Párizsban – a 
német vagy az orosz veszéllyel riogatnak, e viselkedésükkel csupán leplezni 
szeretnék a háború utáni, mára teljesen idejétmúlt stratégiai status quo-hoz 
való bornírt ragaszkodásukat.

Szembetűnő, hogy miközben a magyar miniszterelnök újból és újból 
támogatásáról biztosítja Jelcin elnököt, Horn Gyula az orosz elnök tanács-
adóit „idegbetegek gyülekezeté”-nek nevező volszkijt és a Jelcin elleni tá-
madásaival önmagát végképp lejárató Gorbacsovot tünteti ki bizalmával. 
az MSzP elnöke velük folytatott júliusi tárgyalásai után kijelentette: „nyu-
gat felé nincs kitörési pont.” a nemrég alakult Dunai társaság vitaestjén a 
GyoSz elnöke szinte szószerint ugyanezt ismételte meg: „nem az európai 
közösség felé kell közeledni.” érdemes volna elgondolkozni azon, miféle 
stabil kormányzat lehet az, amely itthon az egykori ipari, mezőgazdasági 
és szakszervezeti lobbira épül, elsőszámú külföldi partnere pedig – Horn a 
kelleténél kissé talán őszintébbre sikerült szavait idézve – csakis „az orosz 
gazdaság 80-85 százalékát képviselő oroszországi vállalkozók és Gyáripa-
rosok Szövetsége lehet”.

a Jelcin-puccs azonban akár még gyógyír is lehet az MSzP friss se-
beire. tulajdonképpen itt volna az ideje, hogy a már említett választási Fel-
hívás gazdaság- és társadalompolitikai kitételei miatt amúgy is zsörtölődő 
nyugat-barát technokraták végre nyíltan fellépjenek, és a nato-kérdésben 

16 lidove Noviny, 1993. okt. 5. 
17 Hanna Suchocka 1992. július 8. és 1993. október 26. között lengyelország liberális 

miniszterelnöke volt. (M. G. – 2014.) 
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is kikényszerítsék a világos állásfoglalást18 (csak emlékeztetni szeretném – a 
feledékenyebbeket – arra, hogy a nyugat-európai baloldali pártok szalonké-
pessé válása végül is nem a Marx londoni sírkövéhez, hanem a nato-hoz 
való viszonyukon múlott).

ezek után csak remélni lehet, hogy a nyugati elkötelezettségét oly fon-
tosnak tartó SzDSz – a „racionális jobbközép” – nemcsak a „szakszerve-
zetnél érthető, de egy kormányzati szerepre készülő nagy politikai pártnál 
megengedhetetlen” ígérgetés miatt feddi meg ellenzéki partnerét, mint a 
baloldali imázsát nagy buzgalommal, de csekélyke sikerrel retusálni akaró 
Bauer tamás, hanem elgondolkozik az utódpártok közép-európai előretö-
résének lehetséges külpolitikai vonzatain is.

az SzDSz lépéskényszerben van. antall József után immár orbán 
viktor, a Fidesz első embere is világosan kimondta, hogy a szocialisták a fő 
ellenfelek, a fő politikai cél a szocialisták visszaszorítása. a szabaddemokra-
ták között is vannak olyan tekintélyes, komoly nyugati kapcsolatokkal ren-
delkező személyiségek, akik tisztában vannak ezzel.

Magyarországon nem lesz elsöprő baloldali győzelem.19 a balolda-
li–liberális összefogás belpolitikailag lehetséges, ám geopolitikai szem-
pontból problematikus. a konzervatív–liberális blokk megteremtése 
geopolitikai kényszerűség, és belpolitikai szempontból nem lehetetlen. 
vagyis az utóbbi konstrukció a logikusabb. Feltéve, ha egyáltalán lesz va-
lamilyen értelmes konstrukció.

ez végül is a három érintett párton múlik. ahhoz, hogy a lehetőség-
ből valóság legyen, a Fidesznek mindenképpen meg kell őriznie határo-
zottságát és egységét. akár azon az áron is, hogy akik jelenlegi állapotában, 
modern konzervatív-liberális pártként nem tudják elfogadni, vonják le a 
konzekvenciákat.

az SzDSz pedig, nos, az SzDSz mit tegyen? egyetlen mozdulatot kell 
csak tennie. amivel búcsút int a mitläufereknek.20

18 ez sokkal hamarabb és sokkal egyértelműbben következett be, mint akkor gon-
doltam. nem sokkal az MSzP választási győzelme és kormányfői kinevezése után 
Horn Gyula a Spiegelnek adott interjújában kijelentette, hogy Magyarország nyu-
gati orientációja az a fix pont a magyar külpolitikában, amin kormánya semmit 
sem kíván változtatni. ezt a világos állásfoglalást még azzal is megtoldotta, hogy 
szerinte a magyar-német kapcsolatok a nyugati kapcsolatrendszeren belül elsőbb-
séget élveznek. ezt hasonlóképpen gondolta antall József is. (M. G. – 2014.) 

19 De bizony lett, az MSzP ugyanis 1994 májusában abszolút többséget kapott, leg-
alábbis a parlamenti helyek tekintetében. (M. G. – 2014.) 

20 a két háború közötti időszakban a kommunista „társutasok” neve. (M. G. – 2014.) 
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1993. október 15.

lehetséges, hogy az elkövetkező hónapok során közép- és kelet-európa a 
kétségtelenül látványos 1989–90-es fordulatnál is fontosabb átalakulások 
színtere lesz. Hiszen ami akkor történt, az tulajdonképpen nem volt más, 
mint egy mesterségesen kialakított történelmi helyzet visszatérése a normá-
lis kerékvágásba. csakhogy a történelemben az a normális, ami előrelát-
hatatlan. Senki sem gondolhatta előre, hogy a volt kommunista országok, 
éppen a geopolitikai vákuum miatt, amibe kerültek, ilyen hamar szem-
besülni fognak saját civilizációs adottságaikkal, történelmükkel, illetve 
történelmenkívüliségükkel. taskentben és Prágában egyformán nyilvánva-
ló volt, hogy a kommunizmus természetellenes, és éppen ezért tarthatatlan. 
„Bármelyik pillanatban” várható volt az összeomlása, amihez képest tulaj-
donképpen mellékesnek volt tekinthető az a körülmény, hogy a tényleges 
összeomlás végül is hány évtized múlva következik be.

a történelmi normalitás állapotába visszatért, vagyis „újból instabillá 
és előreláthatatlanná vált világ” (Daniel vernet) a volt kommunista államo-
kat nagyon gyorsan és kíméletlenül szembesítette saját geopolitikai helyze-
tük korlátaival. a kiválóan előkészített romániai fordulat után néhány héttel 
például már világossá vált, hogy olyan jól megszervezett erők működnek az 
országban, amelyek a spontaneitás látszatát keltő munkás- és lumpentöme-
gek (továbbá a sajtó és a televízió) mozgósításával el tudták érni a két háború 
közötti nyugat- (mindenekelőtt francia-) barát politikát folytatni akaró, és 
Besszarábiát nyíltan visszakövetelő ún. történelmi pártok perifériára szorí-
tását. amikor pedig a nyugati orientáció (a „Pruton túli román területek” 
visszaszerzésére irányuló szándék leplezetlen kinyilvánításával társulva) 
korszerűbb formában, szociáldemokrata színekben játszva, magának a kor-
mányzó posztkommunista pártnak a részéről jelentkezett (mintegy vissz-
hangozva a nagy befolyással rendelkező baloldali francia politológus, Mau-
rice Duverger ama nézetét, mely szerint Franciaországnak támogatnia kell 
románia és Moldova egyesülését, hiszen így a francia befolyás is nagyobb 
súllyal érvényesülhet kelet-európában), Petre roman miniszterelnököt a 
zsíl-völgyi bányászok záros határidőn belül lemondásra kényszerítették.

adrian Severin, az azóta ellenzékben lévő FSn második embere 
nemrég, egy beszélgetés során megerősítette azt a feltételezésemet, hogy 
Petre roman külpolitikai fordulata – ennek leglátványosabb mozzanata 
az volt, hogy kormányfőként meggátolta az Iliescu elnök által 1991 ápri-
lisában a Szovjetunióval megkötött alapszerződés ratifikálását – és nem 
sokkal ez után (1991 októberében) bekövetkező bukása között nyilvánvaló 
összefüggés van.

a nyugat támogatásában bízó szerb, ukrán, moldovai és grúz naci-
onalisták vagy a törökország felé tekintő azeriek szintén keserű szájízzel 
vehették tudomásul, hogy a nyugat egyszerűen nincs abban a helyzetben, 
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hogy hatalomra segíthesse őket. ettől persze még lelkesen eljátsszák ellen-
zéki szerepüket, némelyek közülük kiváló képességű értelmiségiek, de talán 
már régóta sejtik, ha nyíltan nem is merik önmaguknak bevallani, hogy 
ki vannak szolgáltatva a Minotaurusznak: azaz saját társadalmuknak és a 
geopolitikai erőviszonyoknak.

a baloldal – lengyelországban bekövetkezett, Magyarországon pedig 
várható – előretörése azt jelenti, hogy a szembesülés ideje a nyugathoz leg-
közelebb álló (és ami a geopolitikában egyáltalán nem mellékes szempont: 
legközelebb fekvő) lengyel–cseh–magyar hármas számára is elérkezett. 
(litvánia és Szlovákia periférikus esetek, belpolitikai fordulataikból éppen 
ezért nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket.)

a nyugati civilizációhoz történelmi, társadalmi és kulturális ha-
gyományainál fogva szervesen hozzátartozó közép-európai országokhoz 
oroszországnak nem fűződnek létfontosságú stratégiai érdekei (éppen úgy, 
mint ahogy a nyugatnak sem a Balkánhoz). a belpolitikai mozgásokat és a 
különböző társadalmi konfliktusokat nálunk nem a titkosszolgálatok mo-
dellálják, bár nem kétséges, hogy ilyen kísérletek Magyarországon is voltak 
(például a taxisblokád) és most is vannak (ilyennek tekinthető a nyugat-
ellenes nacionalizmus páváinak a szakértelem morzsáival való megetetése). 
Most azonban előfordulhat, hogy a volt kommunisták térnyerésével mind 
gazdasági, mind pedig geopolitikai pozícióink veszélybe kerültek.

nem lehetünk annyira ostobák, hogy ezt tétlenül szemléljük. épp el-
lenkezőleg: a nyugaton és oroszországban zajló folyamatok elemzésén és 
geopolitikia helyzetünk pontos érzékelésén alapuló új (lengyel és cseh part-
nereinkkel egyeztetett) külpolitikai offenzívába kell kezdenünk a nyugati 
integrációs szervezetekbe való mielőbbi betagozódás érdekében.21

(Kézirat)

1993. október 16.

vajon – teszi fel a kérdést az egyáltalán nem véresen antikommunista le 
Monde –, nem kellett volna világosan és félreérthetetlen módon szakíta-
ni azokkal a kommunista erőkkel, amelyek most új legitimitásra tehetnek 
szert? nem kellett volna élesebben elítélni a kommunizmust? a lap szep-
tember 21-i számának vezércikke szerint – amelyet érdekes módon az MtI 

21 ezt fejtettem ki egy előadásban, amely az együtt vagy külön utakon? című 1993. 
október 29–31-i krakkói visegrád-konferencián hangzott el. Razem czy osobno? 
Fundacja Miedzynarodowe centrum rozwoju Demokracji, 1993, 80–83. a kér-
désre – már a választások után – egy hosszabb cikkben is visszatértem (érdekszfé-
rák zenéje, 1–2., Beszélő, 1994. szept. 15; 22.). (M. G. – 2014.) 
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és a magyar lapok máskor oly fürge és éles szemű külpolitikai szerkesztői 
nem közvetítettek a magyar olvasók felé – nagyon szép volt ugyan a Szoli-
daritás vezetőinek a kommunista ancien régime-mel szembeni elnéző ma-
gatartása („mi nem lehetünk olyanok, mint amilyenek ők voltak”, ez volt a 
jelszó), de „most beigazolódott, hogy a kommunista korszak elítélését meg-
akadályozó nagylelkűség lehetővé tette a régi vezetők számára, hogy elho-
mályosítsák, sőt nosztalgiával övezzék a kommunizmus emlékét. a Szolida-
ritás elvesztette az emlékezet háborúját.”

radek Sikorski22 volt hadügyminiszter-helyettes még élesebben fogal-
maz a Wall Street Journal hasábjain: a korábbi ellenzék balszárnya, a túl-
nyomóan baloldali érzelmű újságírókkal karöltve, mindent megtett annak 
érdekében, hogy tisztára mossa a volt kommunistákat. a televízióból nem 
távolították el az 1980 decemberében bevezetett rendkívüli állapot bértoll-
nokait, a legfontosabb napilapokat átengedték a kommunista érában nevel-
kedett újságírók szervezeteinek, az antikommunista ellenállás lapja, a Ga-
zeta Wyborcza egy baloldali klikk kezére került. „ahelyett, hogy az újból 
feltámadó kommunistákra figyeltek volna – írja Sikorski –, a nem létező 
jobboldali veszély körüli hisztéria szappanbuborékait eregették.”

Ismerős helyzet.23

1993. október 17.

a közös konzervatív–liberális stratégia vagy elsősorban külpolitikai, pon-
tosabban geopolitikai lesz, vagy nem lesz semmilyen. Hiszen a baloldali–
liberális összjáték is tulajdonképpen a külpolitikában a legnyilvánvalóbb. 
a kommunizmus és a demokrácia közötti sima átmenet hívei ma nemcsak 
a parlamentáris útra tért utókommunizmus megerősödését tekintik prob-
lémamentesnek, hanem a nyugati struktúrák parttalan keleti irányú kiter-
jesztését is.

a lineáris progresszió aufklärista vágyálmai után a szigorú civilizáci-
ós limesek és a kemény politikai elhatárolódások prózája következik. a ha-
tárok nélküli világból a határokkal együtt a biztonság is eltűnik. a szilárd 
struktúrák helyébe beköltöző káosz csak úgy gyűrhető le, a hidegháború 
hamis stabilitását csak akkor válthatja fel tényleges stabilitás, ha a geopoli-
tikai erővonalak és a civilizációs limesek legalább nagyjából fedik egymást.

22 radoslaw Sikorski jelenleg a lengyel Szejm elnöke, 2007 és 2014 között Donald 
tusk jobbközép kabinetjének külügyminisztere. (M. G. – 2014.) 

23 az 1994-es választásokon a csurka István által 1993-ban alapított MIéP nem ju-
tott be a parlamentbe, az MSzP viszont megszerezte a mandátumok 55 százalékát. 
(M. G. – 214.) 
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versailles és Jalta igazságtalanságait mifelénk többnyire csak az ön-
rendelkezés felől nézve szokták ecsetelni, holott geopolitikai értelemben a 
fő probléma az előbbivel az volt, hogy megpróbálta a Balkánt (is) a nyugat 
érdekkörébe vonni, anélkül, hogy a főszereplők tisztában lettek volna az-
zal a kellemetlen ténnyel, amit George F. kennan a carnegie endowment 
megbízottainak 1914-es balkáni háborús jelentéséhez írt előszavában – a 
tollát talán kissé túlságosan is megnyomva – „az európai kontinens dél-ke-
leti csücskének jellegét meghatározó nem európai civilizációs zárvány ki-
hatásá”-nak nevezett. Jalta pedig azzal pecsételte meg az új „európai rend” 
sorsát, hogy a szovjet birodalom európai érdekövezetének európai határait, 
a tankok még friss nyomvonalát követve, a birodalom centrumától túlságo-
san nyugatra húzta meg.

(Kézirat)

Új territorialitás
1993. október 22.

a geopolitika nemzetpolitikával szembeni primátusának megértésében az 
ellentétes előjelű szerb és orosz példa is segíthet bennünket. nagy-Szerbia 
mítosza katasztrófába sodorta a szerbeket. az oroszok más utat követtek. 
csak rá kell nézni a térképre, és egy kis fejszámolást kell végezni a tiraszpol–
Dnyepropetrovszk–Szevasztopol–odessza négyszögben elhelyezkedő orosz 
nemzetiségű és nyelvű népesség, valamint orosz haderő nagyságrendjét il-
letően, hogy megálapíthassuk: Moszkva bármelyik pillanatban létrehozha-
tott volna itt egy második oroszországot. nem tette, mert érthető módon 
a térség egészét – az ukránokkal, a moldovánokkal és a többiekkel együtt 
– akarja integrálni. éppen ezért nemcsak hogy – hozzánk hasonlóan – ér-
dekelt abban, hogy a nemzetállami homogenizációnak semmilyen (sem a 
demokrácia köntösébe bújó, sem nyíltan kizárólagos) formája ne gyökerez-
hessen meg befolyási övezetében és annak közvetlen környezetében, de – 
tőlünk és a nemzetközi szervezetektől eltérően – meg is vannak az eszközei 
ahhoz, hogy ezt megakadályozza.

Ha a versailles-i békerendezés a nemzeti elv győzelmét jelentette a 
territoriális elvvel szemben, ma minden kétséget kizárólag a territorialitás 
új formáinak korszakát éljük. a Moldvai köztársaság területi integritása és 
egyidejű integrálódása például a Moszkva körül megszerveződő eurázsiai 
nagyrégióhoz nemcsak a „nagyromán”, hanem a (Dnyeszter-melléki) „kis-
orosz” álmokat is keresztül húzza. De az „egyben maradt” terület immár 
semmiképpen sem szerveződhet nemzeti állammá, hanem speciális stá-
tussal rendelkező részterületek szövetségévé válik. Hosszabb távon Grúzia, 
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Ukrajna és bizonyos értelemben románia helyzete is csak így stabilizá-
lódhat.

Ukrajna és románia nyugati peremvidékei tíz-húsz éven belül a japán 
kenichi ohmae által leírt tartományi állam (region state) mintapéldáivá vál-
hatnak, a funkciótlanná váló, de formális keretként fennmaradó ukrán és 
román nemzetállamon belül.

az eltérő civiltársadalmi adottságokkal rendelkező területek önszer-
veződését nem nemzeti vagy etnikai alapon megvalósító új territorializmus 
az ún. kisebbségi kérdés megoldására is jobb megoldásokat kínál, mint a szá-
nalmas eredményeket hozó legutóbbi európa tanács-i csúcsértekezlet, vagy 
mint az ennél ugyan jóval tovább lépő, de változatlanul a többség-kisebbség 
logikáját követő Balladur-terv. e jobb sorsra érdemes elképzelés az európai 
közösség tehetetlensége és bénasága, valamint túlságosan grandiózus céljai 
miatt sajnos meghalt mielőtt megszületett volna.

(a Magyar hírlap 1993. október 25-i számában megjelent  
Közép-Európa sorsa újra alku tárgya című cikk részlete.)

1993. november 27.

nagy kérdés, hogy a liberális mitológia bukása és az általános ideológiai-in-
tézményi zűrzavar (ami a legpregnánsabban a liberális nemzetállam vagy 
nemzeti állam válságában mutatkozik meg) hova vezet. Mindenekelőtt új, 
nemzetállam alatti (kenichi ohmae) és nemzetállam fölötti (Samuel Hun-
tington)24 geopolitikai egységek megjelenéséhez. a civilizációs határok tuda-
tosításához. a konzervativizmus nem áltathatja magát azzal, hogy mint va-
lami „új”, győzedelmes ideológia betöltheti a most keletkezett űrt. Helmuth 
kohl hiába ment olaszországba, hogy kampányoljon az olasz keresztényde-
mokraták mellett, történelmi bukásukat nem tudta megakadályozni. esélye 
az új világhelyzetben csak egy posztliberális és egyben posztideologikus, a 
partikularitást tisztelő, geopolitikai alapvetésű konzervativizmusnak lehet.

(Kézirat)

24 vö. Samuel P. Huntington: The clash of civilizations? Foreign Affairs, Summer 
1993. ez a fontos tanulmány – az 1996-ban megjelent könyv alapeszméinek kifej-
tése – nagy hatással volt rám, mert megerősítette a civilizációs limesekkel kapcso-
latos saját álláspontomat. a közép- és kelet-európa, illetve a nyugati és a keleti 
kereszténység közötti civilizációs különbségeket már az első Európai Naplóban is 
lényegesnek tartottam. vö. európai napló. 1978. február–1978. július (in: AK, II., 
14–160.), valamint Bibó István az európai naplóról (in: AK, II. 599.). Huntington 
koncepcióját a legdirektebb módon Az erdélyi kérdés című későbbi tanulmányom-
ban (Magyar Kisebbség, 1997/3–4. sz.) „aknáztam ki”. 
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úJ stratégiai alKu – Biztonság és 
gEopolitiKa1

Falin, Gorbacsov egykori tanácsadója németországban megjelent emlék-
irataiban leírja, hogy nem tudja megmondani, hol és hogyan dolgozták ki 
Sevarnadze számára a németország újraegyesítésére vonatkozó irányelve-
ket, mivel a védelmi minisztérium és a külügyi titkárság határozottan elle-
nezte az egyesült németország nato-tagságát. ennek ellenére Washing-
ton és Moszkva nemcsak az „anschluss”-ban tudott megegyezni, hanem 
abban is, hogy a közép- és kelet-európai volt szocialista országok bizton-
ságát közösen szavatolják, amihez oroszország a jelek szerint változatlanul 
ragaszkodik.

a kérdés az, hogyan értelmezzük a kondominiumot. Úgy, mint egy 
ötven évvel ezelőtti háború, vagy úgy, mint a jelenlegi politikai helyzet kö-
vetkezményét?

Moszkvában sokan lehetnek még olyanok, akikben a szocializmus 
nosztalgiájánál is erősebben él a világháborús győzelem nosztalgiája, akik 
közép- és kelet-európát kizárólag egységes egészként tudják elképzelni. 
De bizonyára vannak olyanok is, akik belátják, hogy a kevesebbel talán 
többet érnek. ez a körvonalazatlan helyzet csak a bizonytalanságot és az 
instabilitást fokozza a térségben. a józan politikai érdek azt diktálja orosz-
országnak, hogy ne ellenezze a szelektív nato-tagságot, az észak-atlanti 
politikai és katonai szövetség kiterjesztését a visegrádi államokra, hiszen a 
„közelkülföld” térségében maga is egy átfogó politikai-gazdasági-katonai 
szövetség megteremtésén fáradozik.

oroszország és környéke a jelek szerint túljutott a kontrollált dezin-
tegráció sok kellemetlenséggel járó időszakán, és az aktív reintegráció sza-
kaszába lépett. („a szuverenitási nyilatkozatok korszaka véget ért” – mond-
ta Jelcin pár héttel ezelőtt.) Ha oroszország ezt a reintegrációs szakaszt a 
nyugat stratégiai partnereként, nem pedig munussá visszaváltozva akarja 
végigcsinálni, tudomnásul kell vennie, hogy a visegrádi struktúra, a Balti-
kum, valamint Szlovénia és Horvátország viszont a nato „közelkülföldje”.

Most érdekes érdekes módon nem oroszország, hanem a króniku-
san fantáziátlan, a hidegháború utáni világban eligazodni képtelen nyugat 
a kibontakozás fő akadálya. Hogy még a legkiválóbb szakértők is mennyire 
félreértik a helyzetet, arra jó példa lawrence Freedman times-cikke. a lon-
doni king’s college professzora szerint felesleges a nato-val bolondítani 
a kelet-európaiakat, hiszen a garanciák megadásának csak egy újbóli orosz 

1 a central and east european Security című, 1993. november 8–10. között meg-
rendezett prágai nemzetközi konferencián angolul elhangzott előadás magyar 
nyelvű szövege. 
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veszély esetén volna értelme. ez Ukrajnában a legvalószínűbb, márpedig 
kijev nato-tagsága még a leghalványabb nyugati célzásokban sem me-
rült fel reális eshetőségként. Mi értelme van csak azoknak az országoknak 
(vagyis a visegrádiaknak) adni garanciákat – teszi fel a kérdést a times cikk-
írója –, amelyek úgysem húznak hasznot belőle! a nato az ő tényleges biz-
tonságukhoz nem adna hozzá semmit.

csakhogy ez a nato már rég nem az a nato. nem azért van rá 
szükség, hogy megvédje közép-európát oroszországtól, mint ahogy a 
Független államok közössége sem azt a célt szolgálja, hogy megóvja a volt 
szovjet köztársaságokat az „imperialista” nyugattól. a cél más: a közös 
történelmi és civilizációs hagyományokkal rendelkező államok immanens 
biztonságigényének garantálása. nem a külső veszedelemtől, hanem a belső 
bomlástól és leépüléstől, a posztmodern dekonstrukciótól kell – megfelelő 
modern ellenszert találva – megvédenünk magunkat.

Ma sem oroszország, sem a nyugat nincs abban a helyzetben, hogy 
közép- és kelet-európa egészét a saját érdekszférájába vonva teremtsen sta-
bil helyzetet. Bizonyos nyugati körök erre úgy reagálnak, hogy saját tehe-
tetlenségüket megpróbálják a Prágától Bukarestig, sőt kijevig és tallintól 
Szófiáig terjedő „közös homokozó” elméletével megideologizálni. ez azon-
ban egyáltalán nem felel meg a térség geopolitikai erővonalainak. a közép-
európaiak a nyugati szövetségi rendszerben, a volt szovjet tagköztársaságok 
(a baltiakat kivéve) az oroszország vezetése alatt újjászerveződő államkö-
zösségben, a balkáni államok pedig – tradícióiknak megfelelően – az el nem 
kötelezettség valamilyen új formáját kipróbálva találhatják meg az adottsá-
gaiknak és geopolitikai helyzetüknek leginkább megfelelő pozíciót a most 
körvonalazódó új európai „konföderációban”.

a fekete-tengeri és a balkáni térségre is kiható új orosz külpolitikai 
dinamizmust, valamint a közép-európa és a Balkán közötti nyilvánva-
ló civilizációs és mentalitásbeli különbségeket látva, naivitásnak vagy 
legalábbis hiú ábrándnak tűnik mind közép- és kelet-európa egységes 
nato-csatlakozása, amiben egyes kelet-európai politikusok reményked-
nek, mind közép- és kelet-európának a nato-n kívüli stabilizálása, ami-
ről az ukrán politikusok beszélnek.

a különböző geopolitikai nagyrégiók és alrégiók kialakulása nélkül 
nincs európai stabilitás. a „szabad világ” és a kommunizmus (a „sötétség 
birodalma») ideologikus fogalmai egyformán elfedték a közös földrajzi, 
történelmi, kulturális és gazdasági adottságok által determinált természe-
tes regionális egységek létezését, és akadályozták azok határozott politikai 
artikulálódását. tényleges biztonság csak úgy lehetséges, ha a világban a 
meghatározó geopolitikai egységek egyensúlya érvényesül.

a piacdemokrácia világméretű kiterjesztésének (enlargement) nemes 
szándékokról tanúskodó jelszava, amit anthony lake, az amerikai elnök 
nemzetbiztonsági tanácsadója a John Hopkins University-n megtartott 
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előadásában meghirdetett sajnos nem más, mint jól hangzó jelszó.2 ahogy 
a kommunizmus hiába próbálta megvetni a lábát azokban a közép-európai 
államokban, amelyek – mint erre Havel elnök legutóbb nagyon határozott 
formában rámutatott – „mindig is az európai civilizáció nyugati területéhez 
tartoztak”,3 és ezt a kommunizmussal szembeni aktív, társadalmi méretű 
ellenállás különböző formáiban juttatták kifejezésre, ugyanúgy a nyugati 
politikai, jogi és gazdasági intézmények kiterjesztése is csak felületi, látszó-
lagos lehet azokban a régiókban, amelyek történelmi és civilizációs háttere 
egészen más, mint az a sok évszázados szerves fejlődésen alapuló nyugati 
civilizáció, amelynek talaján az említett intézmények kialakultak.

Ha Berlin, Poznan, Budapest, Prága és Gdansk egy kívülről kikény-
szerített politikai és gazdasági rendszerrel szembeni ellenállás szimbólumai, 
amelyek világosan kijelölik azt a belső limest, amely kelet-európát sokaknak 
nem tetsző módon átszeli, Bukarest, Belgrád és bizonyos értelemben athén 
is – ha a török uralom alóli felszabadulásuk óta eltelt, történelmi távlatban 
rövidnek mondható időszak egészét nézzük – inkább azt jelképezi, hogy a 
nyugatról importált állam, a maga sajátos intézményeivel csak formális és 
nagyon ingatag keret maradt, amit a Balkánon a mai napig nem sikerült 
igazi társadalmi tartalommal megtölteni. Inkább azt vagyunk kénytelenek 
megállapítani, hogy sokszor még ezek a formális intézményi keretek is sok-
nak tűnnek egyeseknek ebben a térségben.

az ideológiáknak és a pusztán ideologikus terjeszkedésnek a geo-
politikával szembeni alulmaradása azonban nem jelenti azt, hogy a világ 
és ezen belül európa biztonságát és stabilitását ezután majd a hagyo-
mányos – 19. századi típusú – egyensúlypolitika fogja garantálni. a két 
világháború és a geopolitikai adottságokat figyelmen kívül hagyó béke-
rendezések eléggé meggyőzően bizonyítják, hogy a tartós hatalmi egyen-
súlyt nem lehet a nemzetállamok szintjén megmaradva biztosítani. így 
mindig lesz egy domináns állam, ami ellen az összes többinek törvény-
szerűen össsze kell fognia.

raymond Barre volt francia miniszterelnök, két másik francia szerző-
vel együtt az európai Unió formális megalakulása alkalmából közzé tett egy 
fontos tanulmányt, amely leszögezi, hogy „a szuverenitást többé nem lehet 
csak közösen gyakorolni, ha azt akarjuk, hogy bizonyos területeken haté-
kony maradjon”. Barre Jean-Marie Guehenno, a Quai d’orsay elemzési és 
tervezési főosztályának (centre d’analyse et de prévision) nemrég megjelent 
könyvét idézi, mely szerint „legyen szó a szuverenitás hagyományos funk-
cióiról, mint a védelem vagy az igazságszolgáltatás, vagy a gazdasági kom-
petenciákról, a nemzet egyre inkább szűk, a világ fokozódó integrációjához 
nehezen alkalmazkodó keretnek tűnik”.

2 vö. anthony lake: The logic of a U.S. Strategy of enlargement, Iht, 1993. szept. 24. 
3 Iht, 1993. okt. 20.
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Ha a nemzetek és a nemzetállamok nem lehetnek a szuverenitás 
érdemi hordozói, a biztonságot és a stabilitást sem garantálhatják többé. 
Biztonság csak ott van, ahol egyensúly van. egyensúly viszont csak geo-
politikai szempontból összetartozó egységek között lehetséges. amikor a 
harmincas években németország azt képzelte, hogy európában egy önálló 
geopolitikai „nagytérség”-et alkothat (ez volt a híres Grossraumordnung), 
ezzel súlyos veszélybe sodorta mind a saját, mind egész európa és a világ 
biztonságát. a mai helyzet, amikor viszont minden egyes nemzetállam 
elvileg egyenjogú alanya egy elképzelt kollektív európai biztonsági rend-
szernek, szintén nem jelenthet megoldást, és nem lehet tartós, mert euró-
pa nem egységes geopolitikai alakzat. európa, a sokak által megálmodott 
„nagy és egységes európa” sohasem válhat valamennyi európai állam szu-
verenitásának hordozójává. (Mint ahogy a Guehenno által megálmodott 
világállam sem jöhet létre – ha egyáltalán valaha is tétrejön – közvetlenül 
az egyes nemzetállamokból.)

a nemzeti szuverenitás bizonyos elemeiről csakis egy olyan geopoli-
tikai egység keretében lehet – önkéntesen – lemondani, ahol a természetes 
földrajzi határok, a közös történelem és közös kultúra ezt nemcsak hogy 
lehetővé teszi, de mintegy „elő is írja” az érintettek számára. ezért nincs mit 
csodálkozni azon, hogy míg nagy-Britannia – mint ez Thatcher asszony és 
más brit politikai személyiségek legutóbbi megnyilatkozásaiból eléggé egy-
értelműen kiderül – a Maastricht által definiált európai térben az egységes 
németországot immár nem partnernek, hanem domináns hatalomnak te-
kinti, az előbb idézett francia tanulmány pontosan azt célozza, hogy az eu-
rópai Uniót annak tagállamai minél előbb a német–francia „kemény mag” 
köré szerveződő reális, vagyis szuverén hatalommá változtassák.

a kontinens máik felében ugyanakkor a Független államok közös-
ségének kemény magja kezd kialakulni a volt Szovjetunió földrajzi, tör-
ténelmi, kulturális és gazdasági szempontból szorosan összetartozó szláv 
köztársaságaiból. ez olyan szilárd struktúrát alkothat, amely a szuvereni-
tás bizonyos elemeiről való önkéntes lemondás révén lehetővé teszi a közös 
külpolitika, a közös biztonságpolitika és a közös gazdaságpolitika kialakí-
tását a Fák kiterjesztett (vagyis a kaukázust és közép-ázsiát is magában 
foglaló) formájában is. az alapelv (a szuverenitás egy részéről való önkéntes 
lemondás mint a struktúra stabilitásának, biztonságának és egyben műkö-
dőképességének kulcsa) természetesen a szubrégiókban is érvényesül, pon-
tosabban azokban is érvényesülnie kell, ha a stabilitást az struktúrára ki 
akarják terjeszteni.

így az oroszország mint vezető hatalom körül megszerveződő geo-
politikai nagyrégió a szláv, a kaukázusi és a közép-ázsiai alrégiók együt-
teseként, tehát a föderációk egyfajta konföderációjaként tudhat a leghaté-
konyabban artikulálódni. ez nem azt jelenti, hogy így is fog megvalósulni. 
a stabilitás mindenesetre csak ilyen formán biztosítható tartósan.
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ami a Fák kemény magját illeti, annak Ukrajna a kritikus pontja. 
a jelek szerint Ukrajna mindenképpen be fog kerülni a Moszkva által irá-
nyított közös politikai, katonai és gazdasági struktúrába. Ha ezt sikerül az 
önkéntesség alapján, konszenzussal megvalósítani, akkor szilárd lesz az 
építmény, ha nem, akkor nagyon hamar össze fog omlani, és oroszország-
nak nem marad más választása, mint a szerb út követése, nagy-oroszország 
megteremtése, annak minden katasztrofális következményével.

a rand corporation három elemzője által a Foreign Affairs 1993. 
szeptember-októberi számában közzétett tanulmány még abból indul ki, 
hogy „a független Ukrajna európa új stratégiai elrendeződésének egyik 
legfontosabb eleme (…). Ukrajna újbóli bekebelezése egy oroszország által 
vezetett konföderációba megváltoztatná európa egészének geostratégiai fel-
építését.” Ma nagy valószínűséggel állítható, hogy ez a reinkorporáció gya-
korlatilag megtörtént, és talán csak hónapok kérdése, hogy Ukrajna Fák-
tagságát formálisan is bejelentsék.

a nyugat erre elképesztő módon reagál. tekintélyes politikai elem-
zők és volt politikusok arról beszélnek, hogy „oroszország visszahódítja 
régi birodalmát”, és a nato mégsem szánja el magát arra, hogy a ranD 
idézett szakértői (asmus, kugler és larrabee) által is körvonalazott „új 
transzatlanti alkut” megkösse.

ennek lényege a következő: nyugat-európát a nato autonóm pil-
lérévé kell tenni, ami csak akkor és úgy történhet meg, ha Franciaország 
teeljesen visszatér a nato-ba, ha németország teljes értékű stratégiai 
emancipációja megvalósul, és ha „lengyelországot, Magyarországot, a 
cseh köztársaságot és talán Szlovákiát” (az idézett tanulmány ezeket az 
országokat említi) teljes értékű biztonsági garanciák megadásával integ-
rálják a nato-ba.

a sokat emlegetett „startégiai partnerség” csak arra jó, hogy 
permanentizálja a németország és az egykori Szovjetunió határai közötti 
stratégiai vákuumot. a volt Szovjetunió területén ugyanis, az oroszország 
által kezdeményezet reintegrációs folyamatoknak köszönhetően, a stratégi-
ai vákuum megszűnt, vagy éppen most van megszűnőben.

ne az orosz imperializmust emlegessük tehát, hanem vegyük tudo-
másul, hogy a Fák-on belüli reintegráció végül is egy természetes folyamat. 
Ha a visegrádi struktúrához tartozó államokkal kiegészült nyugat-európa 
nem válik a nato önálló pillérévé, és egyben az egyesült államok egyen-
rangú partnerévé, az egész észak-atlanti biztonsági rendszer dezorganizá-
lódhat.

(1993. november)
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a nEmzEti idEntitás  
mint tudatszErVEző ElV.  

prolEgomEna a KétnyElVű FEliratoK 
mEtaFiziKáJához1

liah Greenfeld a nacionalizmusról szóló nemrég megjelent monumentális 
munkájában a következőket írja: „a nemzeti identitás nem velünk született 
(generikus), hanem specifikus. az identitás mint olyan lehet pszichológi-
ai kényszerűség, az emberi természet velejárója. a nemzeti identitás nem.” 
a nemzeti identitás nem egy kizárólagosan vagy elsődlegesen nyelvi vagy 
területi identitás, nem valamiféle kivételes „franciaság”, „angolság”, „német-
ség”, „magyarság” vagy „románság” megjelölésére szolgál. a nemzeti iden-
titás, Greenfeld szerint, olyan szervezőelv, amely lehetővé teszi a világ egy 
bizonyos szeletének értelmezését. Mivel a társadalmi valóság a szó weberi 
értelmében alapvetően szimbolikus, vagyis kulturális természetű, így joggal 
mondhatjuk, hogy nemcsak a külső világban, hanem az emberek tudatában 
is létezik. Ha az így felfogott realitás – mondja Greenfeld – nem képes arra, 
hogy az egyének többségének vagy egy, a többiekre kellő befolyással bíró 
kisebbségnek a tudatát modellálja, elkerülhetetlen módon eltűnik a külső 
világból is.2

a besszarábiai románok, valamint az erdélyi magyarok és románok 
sorsa nagyon is alátámasztja ennek a weberi tételnek az igazát. amikor a 
Moldvai Fejedelemség Prut és Dnyeszter közötti része az 1806 és 1812 kö-
zötti orosz-török háború után orosz fennhatóság alá került, az ott élő mold-
vaiak modern értelemben vett nemzettudata még nem alakult ki. így nem 
rendelkezhettek azzal a szervezőelvvel, amely a román nemzeti identitás 
fennmaradásának és továbbfejlődésének legfőbb biztosítéka lehetett volna.3

a cári abszolutizmus évszázada alatt, majd az 1918–20-ban létre-
jött nagy-románia két háború közötti intermezzóját követő szovjet tí-
pusú abszolutizmus idején az idegen államisággal szemben a regionális 
identitás természetes vállalása maradt a végső menedék. ezért, amikor a 

1 az amerikai Project on ethnic relations (Per) által erdőtarcsán 1993. december 
17–18-án megszervezett Development of Hungarian-romanian relations című 
nemzetközi konferencián angolul elhangzott előadás magyar nyelvű szövege. 

2 liah Greenfeld: Nationalism. Five Roads to Modernity, Harvard University Press, 
1992. 12–13; 18. 

3 Ismeretes, hogy a modern román állam, románia mint politikai entitás Mold-
va és Havasalföld 1859-es egyesülése után jelent meg. a románia szót mint 
országnevet alexandru Philippide 20. századi román történész (ő dolgozta ki az 
ún. immigrációs elméletet) egyik elődje használta először, 1816-ban, lipcsében 
megjelent – görög nyelvű – földrajzi tárgyú könyvének címében. 
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Szovjetunió mint politikai entitás megszűnt, az egykori szovjet-Moldova 
lakói azonnal áttértek a latin írásmódra és a román nyelvet tették meg 
hivatalos nyelvnek, de politikai értelemben moldvaiként határozták meg 
önmagukat és országukat.

természetesen van egy többnyire értelmiségiekből álló lelkes és min-
denre elszánt kisebbség, amely a Moldvai köztársaságot az álmaikban to-
vábbélő nagy-románia integráns részének, vagyis illegitim entitásnak, 
elfoglalt, megszállt területnek tekinti. a román politikai identitás híveinek 
a befolyása azonban csekély, és érdekes módon nemcsak azért, mert az ál-
lamhatalom nem az ő kezükben van, hanem mindenekelőtt azért, mert a 
román nemzeti identitás mint tudatszervező elv a két háború közötti nagy-
románia időszakában is csak mint államhatalmi elv működött és nem vált 
(olyan rövid idő alatt nem is válhatott) polgári értelemben vett (autonóm) 
társadalmi elvvé. ez a mélyebb oka annak a meglepő ténynek, hogy a román 
nemzeti irányzat moldvai híveinek befolyása nem nő, hanem inkább csök-
kenni látszik. objektívnek tűnő közvélemény-kutatások és egyéb előrejelzé-
sek azt mutatják, hogy ez az irányzat a jövő februárban esedékes választáso-
kon vereséget fog szenvedni a függetlenség híveivel szemben, és lehet, hogy 
teljesen a politikai élet perifériájára szorul.

az erdélyi románok helyzete, nemzeti identitásuk fejlődése egészen 
másként alakult. közismert, hogy a modern értelemben vett román nemzeti 
ideológiát erdélyi – elsősorban görög-katolikus – értelmiségiek dolgozták 
ki. ez nem azonos a későbbi dáko-román ideológiával, hanem egy sajátos, 
közép-európai – svájci típusú – beilleszkedési ideológia volt. az erdélyi ro-
mánok egyszerűen azt akarták, hogy ugyanolyan jogi státus illesse meg 
őket, mint az erdélyben létező és törvényhatósági autonómiát élvező többi 
nemzetet. Mint az erdélyi románok emancipációs küzdelmeiről szóló újabb 
munkákban is rámutatnak, az erdélyi románok fő törekvése az 1791-ben 
megszerkesztett híres Supplex libellus valachorumtól az 1892-es Memoran-
dumig az volt, hogy elismertessék „nemzeti egyéniségüket mint államalko-
tó tényezőt” az erdélyben élő többi (magyar és német) nemzet mellett.

az egyenlőséget ők a többnyelvű és többnemzetiségű állam politikai 
szubjektivitással bíró nemzeti közösségeinek „belső társulása”-ként fogták 
fel.4 Úgy, ahogy azt az erdélyi országgyűlés 1863–64-es nagyszebeni ülés-
szakán törvénybe foglalták. Szinte hihetetlennek tűnik manapság, de tény, 
hogy az osztrák birodalomhoz tartozó autonóm erdélyben százegynéhány 

4 vö. Șerban Polverejan: Ideile Memorandului (a Memorandum eszméi), in: 
Memorandul. 1892–1894. Ideologie și acțiune politică românească (a Memoran-
dum. 1892–1894. román ideológia és politikai cselekvés). tanulmánykötet, Ion 
rațiu bevezetőjével, București, 1992, 25;37. (e kötet mellékletében a Memoran-
dum teljes szövege is olvasható.) lásd még: liviu Maior: Memorandul. Filosofia 
politico-istorică a petiționalismului românesc (a Memorandum. a román petíciók 
politikai és történeti filozófiája), editura Fundației culturale române, 1992. 
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évvel ezelőtt olyan törvényt hoztak, amely kimondta a három politikai 
nemzet (a magyar, a német és a román) és a három hivatalos nyelv teljes 
egyenrangúságát.5

nem kell mondanom, hogy ehhez – az erdélyi közjogi hagyományo-
kat a modern népképviseleti elv integrálásával továbbfejlesztő – alkotmá-
nyos kerethez képest az 1867 és 1918 közötti magyar állam alkotmányos 
kerete és politikai gyakorlata súlyos visszalépést jelentett. az 1867-es oszt-
rák-magyar kiegyezés után a centralizálás eufóriájában élő liberális magyar 
állam felszámolta erdély közjogi autonómiáját, felszámolta a több évszáza-
dos múltra visszatekintő (1541 és 1867 között több mint négyszáz alkalom-
mal összeülő) erdélyi parlamentet, felszámolta a szászok, a székelyek és az 
erdély déli és észak-keleti részén élő románok sajátos önkormányzati stá-
tusát. egy állam, egy politikai nemzet, egy hivatalos nyelv, egynyelvű egye-
tem. ez volt a jelszó.

és ez volt az a biztos módszer, amellyel az erdélyi románok integrá-
lásának a magyar állam belső stabilitása és szilárdsága szempontjából nem 
mellékes jelentőségű ügyét sikerült véglegesen zátonyra futtatni. az erdélyi 
románok önmagukat „distinct society”-nak, önálló politikai szubjektum-
nak tekintették, és nem óhajtottak beilleszkedni abba a magyar „egységes 
nemzetállam”-ba, amely a liberális centralizmus dogmáin alapuló állam-
polgári egyenlőséget ajánlgatta nekik. és csodálkozott, hogy a nem magyar 
identitású polgárokat az ilyen típusú egyenlőség nem elégíti ki.

ez persze nem jelentette azt, hogy a románok el akartak szakadni az 
osztrák–Magyar Monarchiától, hogy nagy-románia megteremtését tekin-
tették legfőbb céljuknak. emil cioran Fejtő Frenccel folytatott beszélgetése-
inek a szövege a napokban jelent meg Bukarestben. cioran elmondja, hogy 
az 1914-es háború előtt édesapja, aki ortodox pap volt, úgy vélekedett, hogy 
valamiféle föderációra volna szükség. „az erdélyi románok – érvel cioran 
– valamennyien többé vagy kevésbé aurel Popovici hívei voltak, aki a buda-
pesti parlamentben képviselte az érdekeiket. Úgy gondolták, hogy jogaikat 
csak egy, a Helvét konföderációra emlékeztető többnemzetiségű, osztrák-
magyar-cseh-román föderáció szavatolhatja. valósággal kultuszt űztek eb-
ből az eszményből, vak tisztelettel viseltettek iránta.”6

1918 után tudjuk, mi következett erdélyben. a román nemzetállam 
korszaka. nem óhajtom ezt a korszakot minősíteni, sem a két háború kö-
zötti, sem a kommunista uralom alatti, sem az 1989 óta tartó – jelenlegi 
– periódusát.

5 vö. Mester Miklós: Az autonóm Erdély és a román nemzetiségi követelések az 
1863–64. évi nagyszebeni országgyűlésen, Budapest, 1936; Simion retegan: Dieta 
românească a transilvaniei (erdély román diétája), cluj, 1979. 

6 Despre revoluții și istorie (a forradalmakról és a történelemről), in: Convorbiri 
cu Cioran (Beszélgetések ciorannal), Humanitas, București, 1993, 221. - cioran 
rosszul emlékszik, aurel c. Popovici ugyanis nem volt a magyar parlament tagja. 
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csak egy figyelemre méltó epizódot szeretnék felidézni, ami már szin-
tén történelem. amikor már-már úgy tűnt, hogy a nemzetállam, a nemzeti 
homogenizáció legabszurdabb, nacionál-kommunista formája a hírhedt fa-
lurombolási program meghirdetésével végső veszélybe sodorhatja mind a 
magyarokat, mind pedig a románokat, 1989. június 16-án, nagy Imre újra-
temetésének napján, találkozóra került sor Budapesten az akkor még ellen-
zékben lévő Magyar Demokrata Fórum és a demokratikus meggyőződésű 
román emigráció tagjai között.

a nyilatkozat, amelyet Magyarországon már elfelejtettek, romániá-
ban azonban – főként corneliu vadim tudor és társai folyamatos, a leg-
utóbbi napokban is megismétlődő támadásainak köszönhetően – nem, 
többek között megállapítja: „erdélynek, mely az egymást kölcsönösen ki-
egészítő kultúrák földje volt és maradt, a kulturális és vallási pluralizmus 
modelljévé kell válnia. népeink érdekeit szolgálja, hogy a kultúrák, a val-
lások és a hagyományok sokfélesége, mely mindig is erdélyi sajátosság volt, 
megmaradjon. Biztosítani kell mindegyik nemzet jogát az autonóm politi-
kai képviselethez és a kulturális autonómiához. ezek megvalósítása meg-
követeli – többek között – a magyar nyelvű oktatás megszervezését minden 
fokon, beleértve a kolozsvári magyar egyetem visszaállítását is.”7

az 1989 decembere óta eltelt időszak arról tanúskodik, hogy az a bizo-
nyos „sokféleség”, amely mindig is erdélyi sajátosság volt, megmaradt.

vajon mi lehet ennek a kultúrák és identitások pluralizmusához való 
csökönyös ragaszkodásnak a titka? azt hiszem, az a sajátosan közép-euró-
pai társadalomfejlődés, amely lehetővé tette, hogy a nemzeti identitás mint 
Max Weber-i értelemben vett szervezőelv függetlenüljön az államtól. Mivel 
a 18–19. század fordulóján, amikor ebben a térségben a modern, polgári ér-
telemben vett nemzeti ideológiák kialakultak, az állam birodalmi jellegű 
volt, tehát nem kötődött egyetlen etnikumhoz sem, a nemzet a kultúrában 
és a társadalom autonóm szerveződésében, a civil társadalomban „vert ta-
nyát”. és ezt az autonóm képességét megőrizte akkor is, amikor az államot 
egyik vagy másik etnikum megpróbálta „kisajátítani”.

a nemzeti identitás mint civiltársadalmi szervezőelv tette lehető-
vé a román nemzeti egzisztencia fennmaradását a magyar nemzetállam 
idején, és tette ugyanezt lehetővé a magyar nemzeti egzisztencia számára 
az egykori osztrák–Magyar Monarchia felbomlása nyomán keletkezett 
nemzetállamokban.

Ion rațiu, az ismert román ellenzéki politikus kiváló elődje, a szintén 
Ion ratiu névre hallgató tordai ügyvéd, az erdélyi és Magyarországi román 
nemzeti Párt elnöke mondta a következőket a híres Memorandum-per 
egyik emlékezetes mozzanatában: „existența unui popor nu se discută – se 
afirmă!” vagy – nem szó szerinti fordításban – : „annak a népnek a léthez 

7 Magyar–román nyilatkozat, limes, 1989/1. 235. 
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való jogáról nem érdemes vitatkozni, amely cselekedeteiben létezőnek bizo-
nyul.” Magyarán: ez nem értékelés kérdése, hanem ténykérdés.

az erdélyi magyar nép, vagy nemzeti közösség, vagy nemzeti kisebb-
ség, vagy ha úgy jobban tetszik, az a több mint 1 millió 600 ezer „személy”, 
aki a legutóbbi hivatalos népszámlálási adatok szerint önmagát – a szabad 
identitásválasztás jogával élve – magyarnak vallotta, minden kétséget kizá-
róan létezik. létezik, mert cselekedeteiben létezőnek bizonyul.

Mivel az erdélyi magyarok rendelkeznek azzal az autonóm szervező-
elvvel, amelyről liah Greenfeld beszél, nem szabad csodálkoznunk azon, 
hogy meg is akarják azt őrizni. ezért tartanak igényt – mint arra viktor 
Meier, ez a románia európai felzárkózásának ügyét őszintén támogató 
német újságíró legutóbb rámutatott – az iskoláik és egyéb kulturális intéz-
ményeik fölötti ellenőrzésre.8 De én itt most nem erről szeretnék beszélni. 
arról, hogy mit akarnak, és amit akarnak, azt hogyan akarják, sokkal meg-
győzőbben szólnak ők maguk.

van itt azonban egy érdekes „metafizikai” probléma, amit végezetül 
még megemlítenék. Ha az állam nemzet általi kisajátítása, vagy – semle-
gesebb megfogalmazásban – az állam nemzeti jellegének alkotmányba 
foglalása arra nem is alkalmas, hogy a más nemzeti identitású polgárokat, 
illetve az e polgárok által alkotott közösségeket integrálja, annak a célnak 
kitűnően megfelel, hogy az államnak nevet adó nemzet sajátos önszuggesz-
tióját táplálja és erősítse. az állam és a nemzet azonosítása azt a hitet kelti 
és erősíti meg újra és újra a többségi nemzethez tartozókban, hogy az ő ál-
lamukban nem létezik – nem létezhet – az övékétől eltérő nemzeti identitás 
mint autonóm közösségeket mozgató szervezőelv. a kétségtelen tény, hogy 
látják ugyan, hogy létezik (mert hogy létezőnek bizonyul), de tulajdonkép-
pen „nem létezhet”, feszültséghez vezet.

amikor a nemzeti állam tiszteletre méltó polgára látja, hogy egy ilyen 
„nem létező” közösség „autonóm politikai képviselet”-re és kulturális auto-
nómiára tart igényt, vagyis saját pártot vagy pártokat alapít, amikor látja, 
hogy „ezek” a többségi nyelv elsajátítását ugyan biztosító, de teljes egészé-
ben egy másik nyelven működő iskolát, netán még egyetemet is akarnak, 
elveszíti addigi biztonságérzetét, és jobb híján dühbe gurul.

Sokáig törtem a fejem, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy ez az 
érdekes pszichológiai, de sokak által sajnos nagyon is hatékonyan kihasz-
nált folyamat a legvehemensbb formát épp az annyira ártalmatlannak tűnő 
kétnyelvű feliratok kapcsán öltötte és ölti. Szerintem ez azért van így, mert 
a már említett tiszteletre méltó nemzeti állampolgár azt még csak eltűri va-
lahogy, hogy ezek a másfélék saját pártokat alapítsanak meg saját nyelvű 
iskoláikba járassák a gyerekeiket, mert hiszen ez végül is az ő ügyük, csak 
őrájuk tartozik, és különben is majd abba fogják hagyni, de amikor azt látja, 
8 vö. zwei verschiedene Minderheiten. Deutsche und Ungarn in rumanien, FAz, 

1993. december 8.
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hatalamas betűkkel kiírva az ő megszokott cluj-napocája mellett, hogy 
„kolozsvár”, akkor vége a világnak.

vége annak a világnak, amelyről ő eddig azt hitte, hogy egységes és 
teljes, amit a „jogtalan igények” állandó hangoztatásával meg lehetett ugyan 
zavarni, de megingatni azért nem lehetett. ez az egységes és zárt világ, ha 
megjennek a kétnyelvű feliratok, menthetetlenül kettéhasad és összeomlik. 
Ha „ők” jogtalan igények tömegével lépnek fel nap mint nap, az nem érde-
kes, az a tudatból, a nemzeti világmindenség, a mindennapi kozmosz köré-
ből kiiktatható. De ha a másságuk a többségi állampolgár számára-valóan, 
annak aktív jóváhagyását igényelve objektiválódik, akkor a többségnek bele 
kell nyugodnom, hogy „ők” tényleg vannak.

kérdés, mi lesz az első mozdulata, amikor erről végérvényesen meg-
bizonyosodik.

(1993. november)
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gEopolitiKa  
és nEmzEtpolitiKa

Most, hogy csurkáék jobbról támadják, az MSzP pedig balról szeretné kor-
rigálni a magyar külpolitikát, vissza kell nyúlnunk a kezdetekhez, hogy job-
ban megértsük, honnan is szeretnének bennünket eltéríteni.

1989. június 16-án, nagy Imre újratemetésének napján a Magyar De-
mokrata Fórum és a nyugaton élő demokratikus meggyőződésű román 
emigráció néhány tagja nyilatkozatot tett közzé. ebben az alábbiakat szö-
geztük le: „erdély etnikai térképének sajátos jellegéből adódóan a konflik-
tusok feloldását semmiképpen sem a határok revíziója, hanem szerepük 
megváltozása hozhatja magával, amennyiben azok Helsinki szellemében 
lehetővé teszik a személyek, az információk és az eszmék szabad áramlá-
sát. következésképpen a magyar–román kapcsolatok megjavulását mi egy 
demokratikus irányú általános európai átrendeződéstől várjuk. egyedül 
ez lesz képes megoldani a kontinens népei között a történelem során fel-
halmozódott problémákat – valamennyi nép jogos érdekeinek szem előtt 
tartásával.

erdélynek, mely az egymást kölcsönösen kiegészítő kultúrák földje 
volt és maradt, a kulturális és vallási pluralizmus modelljévé kell válnia. né-
peink érdekeit szolgálja, hogy a kultúrák, a vallások és hagyományok sokfé-
lesége, mely mindig is erdélyi sajátosság volt, megmaradjon. Biztosítani kell 
mindegyik nemzet jogát az autonóm politkai képviselethez és a kulturális 
autonómiához. ezek megvalósítása megköveteli – többek között – a magyar 
nyelvű oktatás megszervezését minden fokon, beleértve a kolozsvári ma-
gyar egyetem visszaállítását is.”1

az MDF részéről Balogh Júlia, Bíró Gáspár, Borsi-kálmán Béla, 
csoóri Sándor, entz Géza,2 Für lajos, Illyés Mária, Jeszenszky Géza, keszt-
helyi Gyula, kodolányi Gyula és Molnár Gusztáv írta alá a megállapodást. 
később aláírásával jelezte egyetértését többek között Szabad György, ku-
lin Ferenc, az akkoriban ara-kovács attila mellett tevékenykedő Bégány 
attila,3 valamint a Fidesz, az SzDSz, továbbá számos neves író, kutató és 
közéleti személyiség.

1 Magyar–román nyilatkozat. limes, 1989/1. 235. az aláírók és a csatlakozók névso-
rát, valamint a nyilatkozattal kapcsolatos első román állásfoglalások bemutatását 
lásd: uo. 236–242. 

2 antal G. lászló néven. entz Géza ezen az álnéven szignálta a magyarság helyzete 
romániában című dolgozatát is, amely a limes 1989/1-es számában jelent meg 
(109–152.). (M. G. – 2014.) 

3 Bégány attila, aki az MDF v. kerületi szervezetében tevékenykedett, akkoriban rend-
kívül élesen bírálta a magyar-ukrán alapszerződés aláírását és személyesen Jeszenszky 
Géza külügyminisztert, annak „túlságos” nyugati orientációja miatt. (M. G. – 2014.) 
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a nyilatkozathoz román részről az aláírókon (Mihnea Berindei, 
ariadna combes, Dinu zamfirescu stb.) kívül számos neves román szemé-
lyiség csatlakozott, többek között Mihály király, Paul Goma és Ionesco. az 
egyik aláíró, Mihail korné a lupta című párizsi román lap 1989. június 22-i 
számában a dokumentumhoz az alábbi magyarázatot fűzte: „ahhoz a föld-
höz, amely különböző nemzeteknek ad otthont, valamennyi ott lakó nem-
zetnek joga van. ezt senki emberfia nem vonhatja kétségbe. (…) Számunkra, 
románok számára erdélynek azért kell a pluralizmus modelljévé válnia, mert 
nem mérhetünk kétféle politikai mércével. Mással a besszarábiai és észak-bu-
kovinai románok és mással a romániai magyarok esetében. a jövő túl fogja 
lépni a nemzetállamok kereteit, amelyek – a nyugatiak is – valamennyien ön-
kényesen jártak el a kisebbségekkel szemben.”

az MDF és koalíciós partnereinek választási győzelme után megszüle-
tett külpolitikai kormányprogram (amelynek megfogalmazásában, majd vég-
rehajtásában nem kis szerepet játszottak és játszanak ma is a fenti nyilatkozat 
magyar aláírói) első számú célként jelölte meg Magyarország bekapcsolását 
„az európai egység létrehozását elősegítő integrációs folyamatokba, a nem-
zeti kisebbségek egyéni és kollektív jogainak biztosítását és a közép-európai 
együttműködést”. Megerősítette, hogy „támogatjuk a határon túl élő magyar 
közösségeket nemzeti önazonosságuk megőrzésére irányuló törekvéseikben», 
és hogy kiállunk „ – a fennálló nemzetközi szerződések tiszteletben tartásával, 
azok szellemében és a szomszéd államok kormányainak kinyilvánított ígére-
tével is összhangban – a határainkon kívül élő magyar közösségek jogainak, 
köztük az önrendelkezésnek a betartása (ennek keretében a kulturális autonó-
mia létrehozása) mellett”.

antall József, az MDF kül- és nemzetpolitikáját alakító és megvalósí-
tó munkatársaival, Für lajossal, Jeszenszky Gézával, kodolányi Gyulával, 
nahimi Péterrel, entz Gézával, valamint (a Magyarok világszövetségének 
élére kerülése előtt és után:) csoóri Sándorral a legteljesebb összhangban, kez-
dettől fogva szerves egységben fogta fel a nemzet és az ország ügyének szolgá-
latát, nem hagyva kétséget afelől, hogy álláspontja szerint a nemzet, az össz-
magyarság ügye csak akkor szolgálható a megfelelő erővel és hatékonysággal, 
ha az ország újból a nyugati világ szerves részévé válik. az MDF külpolitikai 
vezérkara mindig is tisztában volt azzal, hogy a geopolitika vitathatatlanul el-
sőbbséget élvez a nemzetpolitikával szemben. ez nemcsak azt jelentette, amit 
teleki Pál is nagyon jól tudott, vagyis, hogy nem „a Magyarországon esett 
igazságtalanságot”, „nem a magyar helyzetet kell nézni”, „hanem az európai 
helyzet alakulását”, hanem azt is, amire teleki Pálnak az akkori szerencsétlen 
külpolitikai helyzet és az országot idegen érdekeknek kiszolgáló hatalmi té-
nyezők befolyása miatt nem volt módja, hogy ti. nem tehetünk semmi olyat, 
ami „az európai helyzet alakulását” számunkra kedvezőtlenül befolyásolja.

a két világháború közötti korszakban az „európai helyzet alakulása” 
egyértelműen a revízió irányába mutatott. németország és a Szovjetunió 
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nyíltan követelte a revíziót, amit – egészen 1939 nyaráig – a háború elkerül-
hetőségében bízó nyugati hatalmak is tudomásul vettek. Ha a Szovjetuniót 
illetően nem is, németországot és a kelet-közép-európai térséget illetően 
mindenképpen. teleki pontosan látta, hol vannak a nyugat tűrőképessé-
gének a határai, és amikor világossá vált számára, hogy németország – és 
a nyomában sodródó Magyarország – átlépte ezeket a határokat, levonta a 
konzekvenciákat.

Ma az európai helyzet két lényeges ponton különbözik a két hábo-
rú közöttitől. először is abban, hogy németország nem a revíziót, hanem 
az európai integráció megteremtését tekinti stratégiai céljának. nem csak 
azért nem tart igényt egykori területeire, mert ott – az ismert okok miatt – 
már nem, vagy alig élnek németek, hanem mindenekelőtt azért nem, mert e 
területek gazdasági, politikai és biztonságpolitikai integrálásával egy olyan, 
a világ más nagy gazdasági térségeivel versenyképes „szuper-államot” akar, 
egykori „ősellenségével”, Franciaországgal együtt, és az egyesült államok 
látható támogatásával, megteremteni, amelyen belül az államhatárok gya-
korlatilag elveszítik klasszikus szerepüket.

a másik lényeges változás az, hogy a németország és oroszország kö-
zötti térség államainak – mint arra az antalli örökséget folytató Boross Péter 
miniszterelnök is utalt legutóbb – egyszerűen nincs más választásuk, mint 
vagy bekerülni a világ nagy gazdasági övezetei közé tartozó európai Unió-
ba, vagy vállalni az állandó peremlétre kényszerített koldus-ország szerepét. 
vagy – és ezt már én teszem hozzá – bekerülni európa és a világ másik 
nagy gazdasági (és egyben természetesen politikai) szövetségi rendszeré-
be, az oroszország körül épp mostanában megszerveződő-intézményesülő 
Független államok közösségébe. amelynek nemcsak Ukrajna és Moldova 
lesz nagyon hamar teljes jogú tagja (hogy csak a két legproblematikusabb 
egykori szovjet tagköztársaságot említsem), hanem elvileg tagja lehet bár-
melyik kelet-európai vagy balkáni állam is.

Példátlan és kegyetlen versenyhelyzetbe kerültünk. a verseny játék-
szabályai szenvtelenek és általánosak, nincsenek tekintettel az egyes orszá-
gok történelmi sérelmeire és külön-igazságaira. Most folynak az elkövetke-
ző évtizedek európai történéseit meghatározó geopolitikai alkuk és opciók 
előkészületei. Most dől el, attól függően, ki milyen kül- és belpolitikát foly-
tat, mely országok léphetnek át a jövő évszázadba valamelyik regionális in-
tegráció teljes jogú tagjaiként, és mely országok maradnak egyedül, kitéve 
a legellentétesebb külső hatások és befolyások kénye-kedvének. Hogy me-
lyik ország, milyen irányt vesz, az természetesen történelmi és civilizációs 
adottságaitól, gazdasági teljesítőképességétől, és nem utolsó sorban politikai 
elitjének éleslátásától és bölcsességétől függ.

a magyar állam több mint hárommillió kisebbségi helyzetbe ke-
rült, de nemzeti identitásához töretlenül ragaszkodó magyar anyaországa. 
a határon túli magyar közösségekkel együtt közép-európához tartozó, de 
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kelet-európával és a Balkánnal is egzisztenciálisan érintkező magyar állam 
helyzete vitathatatlanul a legkomplexebb az egész ún. köztes-európában. 
Ilyen szomszédsággal megáldva geopolitikai vezérfonal nélkül vagy arra 
lennénk kárhoztatva, hogy csupán sodródjunk az eseményekkel, vagy min-
den határozottabb lépésünk (mint ez már előfordult néhányszor történel-
münk folyamán) a biztos bukás felé vezetne.

Mivel tisztában vagyunk a geopolitika fontosságával, a szom-
szédainkkal fenntartott kapcsolatainkat is aszerint alakítjuk, hogy mi-
lyen az illető ország geopolitikai opciója. a magyar nemzeti közösségek 
helyzetét sem önmagában, hanem mindig a geopolitikai implikációkkal 
együtt vesszük szemügyre.

akik balról arra biztatnak, hogy „béküljünk és egyezzünk ki” (törté-
nelmileg) valamennyi szomszédunkkal, és kössük meg gyorsan mindegyik-
kel az alapszerződéseket, vagy jobbról azt követelik, hogy ne engedjünk a 
huszonegyből, és ne kössünk senkivel a határokra vonatkozó cikkelyt is tar-
talmazó kétoldalú szerződéseket, azok vagy egyszerűen nincsenek tisztában 
Magyarország helyzetének említett komplexitásával, vagy a magyar külpo-
litika sarkkövét akarják elmozdítani. Márpedig, ha van valami, aminek a 
magyar külpolitikában sérthetetlennek kell maradnia, akkor az a nyugati 
– euro-atlanti – geopolitikai orientáció elsődlegessége. ez az, amit nem te-
hetünk kockára sem a nyugati értékek és érdekek védelmét elutasító semle-
gesség szocialista, nemzeti demokrata és baloldali liberális híveinek, sem a 
nemzetpolitikát öncéllá tevő és így szintén a nyugattól való elszakításunkra 
spekuláló demagóg nacionalistáknak a kedvéért.

az európai egységfolyamatok szerves részét alkotó közép-európai 
együttműködés a már idézett 1990-es kormányprogram meghirdetése óta 
a magyar külpolitika prioritásai közé tartozik. Hosszú távú célunk, hogy az 
európai Unión belül is továbbműködő „visegrádi Unió” tagjaként, lengyel-
országgal, csehországgal, Szlovákiával, valamint ausztriával és Szlovéniá-
val együtt, a kor színvonalán újjáteremtsük azokat a tágasabb és emberibb, a 
partikularizmust az univerzalizmussal természetes módon összeegyeztető 
életkereteket, amelyek a korlátlan szuverenitásra törekvő centralizált nem-
zetállamok lassan véget érő korszaka után minden bizonnyal újra térségünk 
meghatározó vonásává, legfőbb jellemzőjévé válnak.

ez a 19. és 20. század zajos felszíne alatt továbbélő szívós közép-eu-
rópaiság lehet az egyedüli garanciája és megfelelő kerete nemzetpolitikai 
céljaink érvényesülésének is. aki ezt nem látja át, és túlságosan előreszalad 
nemzetpolitikai céljaink megfogalmazásával, az keservesen csalódni fog. 
ráadásul éppen a nato-csúcstalálkozó idejére időzített akciókkal Ma-
gyarország stratégiai érdekeit is veszélyeztetheti.

akár tetszik nekünk, akár nem az éppen aktuális pozsonyi kor-
mány, Szlovákia mindenképpen közép-európa része, és nekünk – len-
gyelországgal és csehországgal együtt – az az érdekünk, hogy a visegrádi 
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együttműködés többi tagjával együtt Szlovákia is az európai Unió és a 
nato tagjává váljon. ezért minél előbb – ha a választások előtt már nem 
lehet, akkor rögtön a választások után – meg kell kötnünk vele az ún. német 
típusú (a határ-klauzulát és a kisebbségi garanciákat egyaránt tartalmazó) 
keretszerződést.

Ukrajna geopolitikai értelemben szintén egyértelmű képlet. kezdet-
től fogva világos volt számunkra, hogy a frissen elnyert függetlenség nem 
fogja szétszakítani az Ukrajnát oroszországgal összekapcsoló történelmi 
szálakat, így az Ukrajnával megkötött szerződés egyben az oroszország kö-
rül megszerveződő másik nagy európai államszövetséghez fűződő hosszú 
távú kapcsolatainakat is megalapozza. a Független államok közösségében 
hamarosan intézményesíteni fogják az oroszország határain kívül került 
oroszok jogvédelmét, ami a kárpátaljai magyarságnak is hasznára válik. 
Mindenképpen védelmet fog jelenteni számukra az ukrán nacionalisták 
egyneműsítő törekvéseivel szemben.

Ha közép-európai szomszédaink (Szlovénia, ausztria és Szlovákia) 
geopolitikai helyzete azonos a miénkkel (ami abban is kifejezésre jut, hogy 
– ausztriát nem számítva – nagyjából velünk, valamint a csehekkel és a 
lengyelekkel egyidejűleg válhatnak az európai Unió teljes jogú tagjaivá), 
Ukrajna pedig eléggé egyértelműen egy másik geopolitikai egység része, 
másik három szomszédunkról, romániáról, Szerbiáról és Horvátország-
ról elmondhatjuk, hogy helyzetük geopolitikai szempontból a lehető leg-
teljesebb mértékben bizonytalan. ez a szembetűnő tény – a gazdasági és a 
politikai természetű problémáktól most eltekintve – egy közös okra vezet-
hető vissza. Mindhárom ország közvéleménye, kormánya és politikai elitje 
(vagy a politikai elit, a pártok egy jelentős része) igényt tart más országokra, 
vagy olyan területekre, amelyek a velük szomszédos, nemzetközileg elis-
mert országokhoz tartoznak. romániában az írott sajtó szinte teljes egésze 
(a magyar és német nyelvű kiadványok kivételével), valamennyi román 
ellenzéki párt és mozgalom (a leghatározottabban a kereszténydemokrata 
nemzeti Parasztpárt és a Polgári Szövetség), valamint a kormányt támoga-
tó nacionálkommunista pártok nap mint nap „orosz imperialisták által el-
foglalt, megszállt terület”-nek minősítik a független Moldvai köztársaságot 
és az Ukrajnához tartozó észak-Bukovinát és Dél-Besszarábiát. (eközben 
a „két román állam” között fokozatosan elmélyülő kapcsolatokról beszélő 
külügyminisztériumi és elnökségi közlemények diplomatikus nyelvezetét 
mindenki nagyon leleményesnek tekinti, amit természetesen nem kell ko-
molyan venni.) Horvátországban a szerb agresszió által megteremtett nem-
zeti konszenzust sikeresen aláásta a boszniai horvátokkal kapcsolatos kö-
vetkezetlen, az irredenta bosnyák lobbinak kiszolgáltatott kormánypolitika. 
Szerbiában pedig csak a vMDk nem irredenta.

ez az állapot (teljesen függetlenül attól, hogy a történelmi jog vagy 
a demográfia szerint mi igazságos és mi nem igazságos belőle) Szerbiát a 
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nemzetközi élet páriájává tette, Horvátországot kezdeti, inkább csak elmé-
leti, de mégis reményteljes közép-európai pozíciójából visszalökte a Bal-
kánra, romániát pedig teljesen kiszolgáltatta oroszországnak.

románia most ott tart, hogy elég az orosz hadsereg ellenőrzése alatt 
lévő tiraspolban kimondani egy nyilvánvalóan provokatív halálos ítéletet 
(amelyről minden értelmes ember eleve tudhatta, hogy soha nem fogják 
végrehajtani), és az egész román politikai életnek jó két hónapra (valakik) 
előre megszabták minden fontosabb, oroszellenes szónoklatokban és hap-
peningekben kicsúcsosodó eseményét. románia ezzel nemcsak a nato- 
és az eU-tagság egyik legfontosabb politikai előfeltételének mond ellent 
(ami nem más, mint az érvényes európai határok tiszteletben tartásának 
követelménye), hanem ország-világ előtt bizonyságot tesz arról is, hogy 
belpolitikai élete, legalábbis közvetett módon oroszországtól függ. így a 
román külpolitika nato-tagságra irányuló feltűnő igyekezete nem értel-
mezhető másképp, mint az irredenta kísértésnek engedő románia kiszol-
gáltatottságának propagandisztikus ellensúlyozásaként, vagy még inkább 
elleplezéseként. és természetesen a távlati kibővítés által valóban megcél-
zott közép-európai államok nato-csatlakozásának megzavarása sem le-
het utolsó szempont.

a román példa arra figyelmeztet, hogy a határok megkérdőjelezésére 
irányuló politikának, vagy akár a nagy nyilvánosság előtt zajló irredenta 
megnyilvánulások rendszeressé válásának lehet egy további, az adott or-
szág nemzetközi elszigetelődésén túlmutató, annál sokkal súlyosabb kö-
vetkezménye is. corneliu coposu, a nemzeti Parasztpárt elnöke őszinte 
– és naiv – nacionalista. a román nemzeti egységpártban és a nagy-ro-
mánia Pártban azonban többnyire olyan profik ülnek, akik – a diderot-i 
elvet követve – nem azonosulnak a szerepükkel, vagy – ami ugyanaz – vol-
taképpen egészen más szerepet játszanak. ez a szerep feltűnően azonos a 
zsirinovszkijéval, és azoknak a magyar mű-nacionalistáknak a szerepé-
vel, akik vadul komcsiznak és zsidóznak (az ellenzék, és mindenekelőtt az 
MSzP iránti szimpátiát növelve az emberekben), szidják a magyar külügy-
minisztert és a néhai miniszterelnököt, amiért „átengedték” kárpátalját 
Ukrajnának, és holnap majd bizonyára frenetikus üdvrivalgásban törnek 
ki, amikor a kGB-kreatúra fel fog szólítani bennünket, hogy ne menjünk 
el a nato cipőpucolójának, mert ő, ha jól viselkedünk, majd visszaadja 
nekünk erdélyországot.

Úgy tűnik, egyes moszkvai kombinátoroknak nagyon megtet-
szett az a könnyed cinizmus, ahogy Hitler játszadozott a kelet-európai 
gauleiterekkel. Mi persze átlátunk a szitán, de ezen túlmenően cseleked-
nünk is kell. az MDF nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy 
ennek a nagyarányú diverziónak a „leleplezését” átengedje az MSzP-nek. 
csurkának és híveinek a kiválásával a kérdés politikai értelemben megol-
dódott. De a Jeszenszky Géza elleni újabb hangulatkeltés óvatosságra kell 
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hogy késztessen bennünket. vannak, akik a magyar nemzeti ügy elkötele-
zett híveinek adják ki magukat, de voltaképpen – akárcsak negyvenes évek-
beli elődeik – idegen érdekek kiszolgálói.

a diverziós technikák alkalmazásának „hármasszabálya” egyszerű: 
a „legszentebb”, vagyis a legbiztosabban kiszámítható hatású ügyeket kell 
felvállalni és képviseni. a magyar térfélen a legbiztosabb terep a határon túli 
magyarok ügye. ezért az összmagyarság kérdését programja középpontjába 
állító pártba, az MDF-be kell beépülni, vagy legalábbis a bizalmába férkőz-
ni. Ha ugyanezt a határon túli szervezetekkel is el lehet érni, akkor a hatás 
tökéletes. a nyugat látni fogja, hogy Magyarországgal nincs mit kezdeni, 
a feloldhatatlan konfliktusokba sodródó ország, Szerbia, Horvátország és 
románia nyomdokaiba lépve, visszavonhatatlanul elmerül a balkáni mo-
csárban. Még szerencse, hogy itt van kéznél az MSzP, amelynek kipróbált 
vezetői – zsirinovszkij, Funar és Šešelj kenyéradó gazdáival szót értve, és tá-
mogatásukat bírva – majd megfékezik a rosszféle nacionalistákat, egyszóval 
biztosítják a hőn áhított stabilitást.

akkor aztán Iliescu, Milošević és Horn Gyula, Meciarral (vagy az el-
fogadhatóbb Weisszel) és Pawlakkal együtt és a gyengélkedő Jelcin utódá-
nak vezényletével szépen rendbe hozzák az avatatlanok kezére jutott közép- 
és kelet-európát.

a nyugat és a térség nyugat-barát konzervatív és liberális erőinek na-
gyobb dicsőségére.

(1993. december)
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JeGyzetek

Ezerkilencszáznyolcvanhét

Volt Közép-Európának egy különös tartománya… kézirat. a limes-kör 
tagjai által összeállított tanulmánykötet bevezető írása. Mivel ez lett kész 
legutoljára, az 1987. február 7-én bukaresti lakásomban tarott házkutatás 
során valamennyi gépirat-példányát – a kéziratos ősváltozattal együtt – 
elkobozták. (Szemben a többi tanulmánnyal és a limes-viták teljes anya-
gával, amelyekből volt biztonságba helyezett tartalékpéldányom.) az ún. 
limes-dossszié többi anyagával együtt kaptam vissza a bukaresti történeti 
leváltártól (cnSaS). 

Ezerkilencszáznyolcvannyolc

a magyar–magyar viszony. kézirat. a Szárszó’88 konferenciatábort – 
amelyen az előadás elhangzott – a klubtanács és a Szakkollégiumok közö-
sen rendezték Balatonszemesen, 1988. augusztus 25–31. között. az előadók 
között volt – többek között – Szabó Miklós, Szalai Pál, krasznai zoltán, 
Bilecz endre, Furmann Imre, Gyekiczky andrás, Jeszenszky Géza. az au-
gusztus 30-án megtartott Nemzet, magyarságtudat című előadássorozatot 
a Széchenyi I. Szakkollégium szervezte, a következő előadókkal: németh 
zsolt szociológus, csengey Dénes író, Bertha zoltán irodalomtörténész, 
Molnár Gusztáv filozófus, elek István író, Bárdossy György szociológus. 
vitavezető Balázs zoltán volt. 

az aradi találkozó következményei. kézirat. a Pozygay Imre parlamenti 
irodájában sorra került találkozón – ahol a felszólalás elhangzott – a magyar 
ellenzék számos képviselője volt jelen, így például antall József, csoóri Sán-
dor és vásárhelyi Miklós is. Úgy emlékszem, Balogh Júlia végig jegyzetelt a 
találkozó alatt. Ha még megvannak a feljegyzései, azokból kiderül, ponto-
san kik szóltak hozzá.

Jordáky lajos 1956-os naplója elé. Medvetánc, 1988/2–3. 279–280. Ugyan-
ebben a számban jelent meg Jordáky lajos Naplója. 1956. március 11 – 1957. 
március 8., 281–316. 

a mérgezett orvosság. az erdélyi írók 1956-ban. eredetileg a hitel 1988. 
november 16-i, 2. számában kellett volna megjelennie, de Bíró zoltán fő-
szerkesztő és a szerkesztőség többsége nem vállalta a közlését. a támogatók 
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(Bakos István, csengey Dénes, csoóri Sándor, csurka István) kisebb-
ségben maradtak. valószínűleg azért is, mert ugyanebben a számban 
jelent meg az erdélyi Magyar önvédelmi Szövetség (aláírás nélküli) 
kiáltványa, amelyet Sütő andrás fogalmazott még 1987 nyarán. ebben 
Sütő „a magyar vezetés”-hez apellál, sürgetve – többek között –, hogy 
„találjon módot a határozott, kétoldalú tárgyalásokra”, és bízik „a kedve-
ző történelmi körülmények eljövetelében” amelyek alapja az „a hatalmas 
változás, amely emberjogi tekintetben is végbemegy a Szovjetunióban, 
Magyarországon, a világ minden táján” (vö. Süket egek alatt, in: Sütő 
andrás: Szemet szóért, Debrecen, 1993, 168–178.).

1989 őszén az írószövetség akkor induló Magyar Napló című heti-
lapjában akartuk közölni, amelynek rovatvezetője voltam. kulin Ferenc 
főszerkesztő a kéziratot a „zöld határon” keresztül elküldte Sütőnek, fel-
kérve, hogy írjon valamit ’56-os emlékeiről, hogy a két cikket az október 
20-i számban közölhessük. az „érintettek” közül azért kérte erre éppen 
őt, „mert a hazai olvasóközönség előtt a te életműved bizonyítja a leghi-
telesebben, hogy irodalmi minőség csak a felismert és vállalt történelmi 
igazság birtokában születhet”. Sütő a cikkre és kulin 1989. szeptember 
13-án kelt levelére a következő távirattal reagált: „M. G. tényhamisítása-
ira és szellemi lincselésére rajtam kívül álló okok miatt nem válaszolha-
tok. Hasonló helyzetben van Gaál Gábor és Szabédi lászló is.” kulin vá-
lasztávirata így szólt: „a cikkel várunk, amíg erdélyből reagál rá valaki.”

Sütő tehát megvétózta a közlést. De ezzel még nincs vége a törté-
netnek. kulin ugyanis elküldte a cikket, a levelet és a két táviratot kántor 
lajosnak is, aki az 1956-os elítélt Dávid Gyulát mint „abszolút hiteles” 
tanút kérte fel, hogy véleményezze a cikket. Dávid Gyula háromoldalas 
értékelésében előre bocsátotta, hogy „nem kíván vitába szállni” velem, 
„s különösen nem oly módon, hogy az a cikk publikálására alkalmat adó 
’erdélyből jövő reagálásnak’ tűnjék”. írása végén pedig leszögezi: „a ro-
mániai magyar írók 56-os magatartásának értékelése ma szerintem min-
denképpen csak ártalmas lehet. és mindenképpen ártalmas épp ezzel 
kapcsolatban annak a magatartásnak [az általam szóba hozott ún. illú-
ziós stratégiának – M. G.] az értékelése, amelyet Molnár Gusztáv cikke 
zárórészében exponál.”

kántor lajos erre az „érvelő elutasítás”-ra (is) támaszkodva 1989. 
no vember 13-án kelt levelében, amelyet 2011-ben, amikor a Konglomerát 
című könyvét írta, „örömmel és némi büszkeséggel idéz”, azt válaszol-
ta kulinnak, hogy „ugyan a sajtószabadság feltétlen híve”, „kifejezetten 
károsnak s ezért nem kívánatosnak nevezem M. G. ’összefoglalásának’ 
megjelentetését”, „ugyanis a fölvetett – valóban nagyon fontos – kérdé-
sek tisztázása nem biztosított”, és „az érdekeltek megszólalására nem-
igen lehet számítani”. ezzel a kör bezárult, hiszen Sütő a dologról elég-
gé egyértelműen nyilatkozott. annyit azért megjegyez, hogy „2011-ben 
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újraolvasva, újragondolva az [1989-ben félretett] borítékban megtalál-
takat”, „hajlandó volna enyhébben fogalmazni M. G.-vel szemben”. én 
mindenestre köszönettel tartozom neki, hogy könyve rám vonatkozó 
fejezetét, a hozzá tartozó dokumentumokkal együtt – még kéziratban – 
rendelkezésemre bocsátotta, hiszen kulin erről engem nem tájékoztatott, 
bár kántor kifejezetten felkérte, hogy levelét mutassa meg nekem is. (vö. 
kántor lajos: Konglomerát (Erdély), kossuth kiadó, 2012, 206–210.) 

Mivel k. l. könyvében jelezte, hogy lényegében ma is egyetért ak-
kori, a cikk publikálása ellen állást foglaló véleményével, Dávid Gyulá-
tól is megkérdeztem, jelezze, mit gondol ma a kérdésről. „Ha egyetlen 
szóban kellene válaszolnom – írta egy 2014. október 6-án kelt e-mailben 
–, a Mérgezett orvosság akkori közreadásának helyességét illető vélemé-
nyem ma is az lenne, hogy ’nem’.” ebben a sok fontos további adalékot 
tartalmazó levélben (amellyel – mint ahogy az egész kérdéssel is – külön 
fogok foglalkozni) megírja azt is, hogy a cikkemben említett n. György 
kicsapott marosvásárhelyi orvostanhallgató Bauer György volt, aki 6 évet 
kapott és ült le egy diákszövetségi gyűlésen elhangzott felszólalása miatt.

a történetnek még van két további epizódja. 1990 februárjában ko-
lozsváron átadtam A mérgezett orvosság kéziratát Szilágyi Istvánnak, az 
(akkor már) helikon főszerkesztőjének, figyelmeztetve őt Sütő várható 
reakciójára. azt mondta, vállalja a közlést, függetlenül attól, mi a Sütő 
véleménye. De mire a publikálásra sor került volna, bekövetkezett az 
1990. márciusi marosvásárhelyi tragédia, amikor már én magam is azt 
mondtam: „most nem szabad közölni”.

végül 2007-ben radnóti Sándor kérte tőlem a kéziratot a holmi 
számára, de akkor egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudtam foglalkozni 
a dologgal. (az olvasó elnézését kérem ezért a szokatlanul hosszú jegyze-
tért, de technikai okok miatt ezt a szöveget már nem lehetett közvetlenül 
a cikk után beiktatni.) 

észak-dél vagy Kelet-nyugat? hitel, 1988. november 2; I. évf. 1. sz.

sors és politika. hitel, 1988. november 30; I. évf. 3. sz.

Ezerkilencszáznyolcvankilenc

az összetartozás szabadsága. utóirat a nem lehet-vitához. Nem lehet. A 
kisebbségi sors vitája. válogatta cseke Péter és Molnár Gusztáv. az előszót 
írta: cseke Péter. az utószót és a jegyzeteket írta: Molnár Gusztáv. Hétto-
rony könyvkiadó, 1989, 264–267.
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milyen politikai irányzatok lehetségesek ma magyarországon? limes, 
1989/1. 67–71. 

Kis román eklektika, avagy partnernek tekinthető-e Francisc păcurariu. 
limes, 1989/1. 213–216. 

az első erdélyi magyar szamizdat. limes, 1989/1. 162. a Szabadság a hó 
alatt… című gyűjtemény teljes példányát (lásd: limes, 1989/1, 163–182.) 
vekov károly adta át nekem még 1986-ban vagy 1987-ben Bukarestben. e 
rövid bevezető jegyzetben ugyan azt írtam, hogy nem egyetlen szerző mű-
véről van szó, de ez csak annyiban igaz, hogy szerepel benne néhány olyan 
vers is, amely nem Bözödi György műve. Szabó t. attilától tudom, hogy 
ezeket a verseket nagyon sajátos módon terjesztették 1945–46-ban ko-
lozsváron: rajszöggel tűzték ki őket (feltehetően lelkes kolozsvári diákok) a 
legfontosabb személyiségek ajtajára. Sajnos 1989 nyarán, amikor a szöveget 
sajtó alá rendeztem, nem tudtam, hogy Bözödi György – már nagybetegen 
– Budakeszin tartózkodik (ott is halt meg 1989. november 25-én). különben 
felkértem volna, hogy vállalja nyilvánosan is a szerzőséget, és mondja el az 
„erdélyi anthológia” megírásának körülményeit. 

limes. a hasonló című nemzetpolitikai szemle vezércikke. limes, 
1989/1. 5–6.

a kegyelem útjai. Magyar Napló, I. évf. 5. sz. 1989. nov. 10. Bevezető J. Ma-
ritain Az európai és a német föderációról, valamint Paul claudel A német-
szovjet paktum című – ugyanebben a lapszámban közölt – írásai elé. 

naplójegyzetek. Budapest, 1989. október 28–30. elhangzott a nagy Ba-
lázs emlékkonferencián, 2010. január 9-én. lásd: http://users.atw.hu/
nagybalazs52/a_konferencia_eloadasai.html 

a magyar monstrum. Magyar Napló, I. évf. 9. sz. 1989. dec. 7.

az eltévedt minotaurusz. Magyar Napló, I. évf. 10. sz., 1989. dec. 15.

nemzetpolitikai stratégiánk a változó Európában. előadás a kossuth-
klubban, a limes című folyóirat bemutatóján. Budapest, 1989. december 11, 
in: transzcendens remény. A limes-kör dokumentumai. Pallas akadémia 
könyvkiadó, csíkszereda, 2004, 242–248. a kimaradt rész szerepel Az elté-
vedt Minotaurusz című cikkben. 
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Ezerkilencszázkilencven

a román nacionalizmus magyarságképe. rövidített változata elhangzott 
a Széchenyi István kollégium által szervezett nacionalizmus–nemzetál-
lam–Demokrácia Magyarországon és romániában a XX. században című 
nemzetközi konferencián. Budapest, 1991. február 7. a teljes szöveg az át-
tűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában című, Bojtár 
endre által szerkesztett kötetben olvasható. Balassi kiadó, Budapest, 1992, 
26–58. 

új diktatúrák csomagolva. Magyar hírlap, 1991. január 4.

Balkáni bonapartizmus. Bukarest – gyulafehérvár és chişinău között. 
az ötödik diktatúra címmel megjelent a Kelet-Nyugat (nagyvárad) 1991. 
január 11-i és a Kritika 1991/2-es számában (előbbiben a teljes, utóbbiban a 
megkurtított szöveg).

Ezerkilencszázkilencvenegy

az új Frontier. Megjelent a Bihari Napló (nagyvárad) 1991. január 29-i és a 
Korunk 1991/2-es számában. az eredeti kézirat alapján kiegészítve.

Külpolitika és nemzetpolitika. kézirat. a Miniszterelnöki Hivatal – 
Határontúli Magyarok titkársága az eseményről a következő összefoglalót 
küldte el az MtI belpolitikai osztályának:

1991. április 12-én bemutatták a teleki lászló alapítvány keretében 
szerveződő közép- és kelet-európai kutatóintézet próbakiadványának, a 
kelet-európai Figyelőnek első számait. 

Dr. entz Géza, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, a 
Határontúli Magyarok titkárságának vezetője tájékoztatást adott a teleki 
lászló alapítványról és a szerveződő intézetekről. a megbeszélésen részvet-
tek a parlamenti pártok részéről országgyűlési képviselők, kormánytisztvise-
lők, diplomaták, tudósok és a médiák képviselői.

a kiadványok rövid bemutatása után Molnár Gusztáv politológus 
bevezető előadásában kitért a nemzetpolitika fogalmának létjogosultsá-
gára, a nemzetpolitika és a külpolitika, mint két önálló tevékenységi te-
rület jellegzetességeire.

lengyel lászló, a Pénzügykutató rt igazgatója hozzászólásában ki-
emelte, hogy kelet-európa gazdasági összeomlása sokkal gyorsabb ütemben 
zajlik, mint az előre várható volt, ugyanakkor felhívta a figyelmet a környező 
országokban élő magyar kisebbségek lehetőségeire a beindult privatizációs 
folyamtok viszonylatában.
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németh zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője egy olyan szinteti-
kus szemlélet szükségessége mellett foglalt állást, amely a kárpát-medencei 
magyarság létkérdéseit illetően sajátosan integrálná a kulturális dimenziót, a 
kisebbségi autonómia önkormányzati modelljét, az emberi jogi és a humani-
tárius, valamint a gazdasági dimenziót.

Pomogáts Béla, az erdélyi Szövetség részéről megállapította, hogy 
szükség van egy nemzeti stratégiára, mely alapvetően a civil társadalmat 
kell hogy képviselje, míg a külpolitika egyértelműen a kormány kompe-
tenciájába tartozik.

Szabó Miklós országgyűlési képviselő (SzDSz), a történettudomá-
nyi Intézet munkatársa szerint valóban el kell különíteni egymástól a nem-
zetpolitikai és a külpolitikai dimenziót, ugyanakkor kiemelte a nemzetisé-
gi kérdés elméleti kidolgozatlansága miatt tapasztalható kommunikációs 
hiányosságokat régiónkban.

a jelenlévők egyöntetű véleménye volt, hogy nagy szükség van a 
teleki alapítvány keretében tervezett intézetekre, sürgetve azok mi-
előbbi beindítását.

egyetértettek abban is, hogy a bemutatott kiadvány hiánypótló a mai 
helyzetben, s javasolták annak világnyelveken történő terjesztését is. 

Európai napló. 1991. április–1991. augusztus. Megjelent az Új Magyaror-
szág 1991. május 15. és augusztus 30. közötti számaiban. 

nemzeti liberalizmus. 1991. július. Magyar Nemzet, 1991. szeptember 10. a 
durván meghúzott cikkre (lásd az 1. sz. lábjegyzetet) verő lászló (a Nem le-
het című kötet kiadója, akivel 1988–89 folyamán sokat dolgoztam együtt) az 
(ál)nemzeti (ál)liberalizmus című cikkel reagált (Magyar Nemzet, 1991. októ-
ber 3.). a teljes szöveg – a kihagyott részek feltüntetésével – a limes. Közép- és 
Kelet-Európai Figyelő 1991. novemberi számában olvasható (I. évf. 2. sz.).

Beköszöntő. 1991. szeptember. limes. Közép- és Kelet-Európai Figyelő, 1991. 
szeptember (I. évf. 1. sz.). 

levél a teleki lászló alapítvány Kuratóriumához. kézirat. a szöveget, 
amelyet a Dunatáj Intézet négy munkatársa írt alá, én fogalmaztam.

az igen és a nem határán. a liberalizmus esélyei Közép-Európában és 
környékén. limes. Közép- és Kelet-Európai Figyelő, 1991. november–de-
cember (I. évf. 3. sz.). 

Közép-európai konföderáció. limes. Közép- és Kelet-Európai Figyelő, 1992. 
január (II. évf. 1. sz.). rövidített változata megjelent a Magyar hírlap 1991. 
november 18-i számában. oslóban az angol szöveget átadtam a román kül-
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ügyminisztériumot ott képviselő Gabriel Gafițának, volt kriterionos kollé-
gámnak, aki azt lefordította románra és közölte a bukaresti 22 című hetilap 
valamelyik 1991. végi vagy 1992. eleji számában. 

levél Jeszenszky gézának. kézirat. 

Ezerkilencszázkilencvenkettő

így jöttünk. Magyar hírlap, 1992. január 10. ez után nem sokkal jelent 
meg az Új Magyarországban az állítsátok meg Arturo Gusztit! című aláírás 
nélküli cikk, amely veszedelmesnek és komolytalannak minősíti „az 
utcáról a kutatóműhelyekbe besétáló határon túliak”-ra alapozó kutatást. 
elképzelhető, hogy a cikk megírásában – vagy az ötletadásban – a nemzet-
biztonsági Hivatal valamelyik akkori munkatársa is segédkezett. 

németország mint európai szuperhatalom. Magyar hírlap, 1992. január 
10 és limes. Közép- és Kelet-Európai Figyelő, II. évf. 2. sz; 1992. január. a 
cikkre németh zsolt és rockenbauer zoltán közös cikkben reagált (ki mit 
rühell? Hozzászólás Molnár Gusztáv németország mint európai szuperha-
talom című írásához, Magyar hírlap, 1992. január 18.).

szelíd vita széplelkű és pragmatikus liberálisokkal. Magyar hírlap, 1992. 
február 3 és február 4., valamint limes. Közép és Kelet-Európai Figyelő, II. 
évf. 3. sz; 1992. február. – a cikk hónapokon keresztül tartó vita elindítója 
lett. az egyes cikkeket időrendben sorolom fel: vajna János: a homousion 
átkos végzete, Beszélő, 1992. febr. 29; Molnár Gusztáv: Üzenet a Duna-táj-
ra…, Magyar hírlap, 1992. ápr. 1; Gömöri endre: Duna-táj – délibábok nél-
kül, Magyar hírlap, 1992. ápr. 9. a Beszélő Hol van európa határa? állandó 
címmel szállt be a vitába („a disputa – olvasható, többek között, a felvezető 
szövegben – a magyar külpolitika stratégiai kérdéseit érinti.”) : láng lász-
ló: Üzenet Dunán innen s tiszán túlra… Beszélő, 1992. ápr. 11; erdélyről, 
másképpen. cs. Gyimesi éva és Molnár Gusztáv beszélget, Beszélő, 1992. 
ápr. 11; vágvölgyi B. andrás: az ifjú etnoszuprematizáló lélektanához…, 
Magyar hírlap, ápr. 13; Pomogáts Béla: közép-európai limesek, Beszélő, 
1992. ápr. 18; Molnár Gusztáv: Magyarország és a geopolitikai tér, Magyar 
hírlap, 1992. ápr. 23; Szabó Miklós: a Habsburg–nagy-Magyar Birodalom, 
Beszélő, 1992. április 25; Molnár Gusztáv: Miért kell a konföderáció? Beszé-
lő, 1992. máj. 2; Gergely andrás: régiók vagy államok külpolitikája? Beszé-
lő, 1992. máj. 9; lázár István: Hagymatorony és gótika, Beszélő, 1992. máj. 
16; Bretter zoltán: Dunatáji liberalizmus, Beszélő, 1992. máj. 12; Molnár 
Gusztáv: kénytelen fogadás, Magyar hírlap, 1992. máj. 20; németh zsolt–
lőrincz csaba: a józanság limesei, Beszélő, 1992. máj. 23; vajna János: a 
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történelem csaló lakásüzér, Beszélő, 1992. jún. 6. a vitába még Hajdu Győző 
is beleszólt Bukarestből, a Beszélő május 2-i számában megjelent cikkem 
egyik részletét idézve és kommentálva (totuși iubirea, 1992. július, 26/95. 
sz., 11.). 

a szecesszió vírusa. rövidített változata a Magyar hírlap 1992. január 
24-i, a teljes változat, egy Spanyolországot, nagy-Britanniát és olaszor-
szágot felölelő „szecessziós körkép”-pel kiegészítve a limes 1992. februári 
számában (II. évf. 4. sz.) jelent meg. 

szecessziós körkép. limes, 1992. február (II. évf. 4. sz.).

a magyarországgal közvetlenül szomszédos országok komplex vizs-
gálata. a teleki lászló alapítvány kuratóriumához benyújtott pályázat 
részlete. 

üzenet a dunatájra, avagy kik azok a szerbbarátok? Magyar hírlap, 
1992. április 1. az eredeti kézirat alapján kiegészítve. a cikk megjelent a 
szabadkai Napló című hetilap április 15-i számában is.

magyarország és a geopolitikai tér. Magyar hírlap, április 23.

miért kell a konföderáció? a cikk első része a Beszélő május 2-i, a máso-
dik része, Kénytelen fogadás címmel, a Magyar hírlap 1992. május 20-i, a 
két rész együtt pedig a limes 1992/7–8-as számában jelent meg. az eredeti 
kézirat alapján kiegészítve. 

nemzeti és nemzettől félő liberálisok. rövidített változata a Magyar hír-
lap 1992. július 11-i, a teljes szöveg a Magyarság és Európa című nemzet-
politikai szemle Esélyek és remények a Kárpát-medencében című, 1992-es 
kötetében (185–196.). az MH-változatra Szent-Iványi István (Bűnbakke-
resés és szorongás a jövőtől, MH, 1992. július 16.) és Fodor andrea (Egy-
dimenziós patriotizmus, MH, július 28.) reagált. a kötetből német nyelvű 
összefoglaló is készült (Ungartum und Europa – 1992, Interetnica), amely-
ről Dalos György írt kritikát (német tükörben. a politikai nyelv buktatói, 
Mozgó világ, 1994/1. 32–38.). 

Európai napló. 1992. július–1992. november. a megjelenés helyét lásd 
az egyes cikkek végén. az 1992. nyarán indult világszövetség című hetilap 
főszerkesztője, Hornyik Miklós korábban munkatársam volt a Dunatáj 
Intézetben, majd kutatócsoportban (vö. levél Jeszenszky Gézának – e kö-
tetben), és – csoóri Sándornak, a Magyarok világszövetsége elnökének 
egyetértésével – felajánlotta, hogy lapjában tovább folytathatom az Új 
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Magyarországban 1991-ben újrakezdett európai naplót. a sorozat né-
hány darabja a Magyar hírlapban jelent meg, néhány kéziratban maradt 
jegyzet pedig most jelenik meg először. – a Politikai háromszög című, 
csurkát bíráló és a világszövetségben megjelent cikkre Dr. Borkó József 
Svájcból egy tiltakozó levélben reagált, amelyben – miután leszögezte, 
hogy „nem tűrjük a csurka István elleni primitív uszítást a világszövet-
ség hasábjain.” – a magyarországi belpolitikai helyzetről a következőket 
írta: „az 1994-ben esedékes választásokon, az otthoni »hallgató többség« 
hangulatát ismerve, megjósolhatjuk, hogy csak egy igazi rendszerváltást 
követelő centrumos-jobboldali, konzervatív, kereszténydemokrata, népi-
nemzeti jellegű MDF – benne csurka Istvánnal – esélyes a politikától 
megcsömörlött néptömegeket magának megnyerni.” (világszövetség, 
1992. október 19.)

a föderális nemzeteszme, avagy ész-istennő leomló temploma. az 
MDF liberális Fórum alapítványának 1992. november 14-i konferenci-
áján elhangzott előadás eredeti szövege. kézirat. a Magyar hírlap 1992. 
december 8-i számában ész-istennő leomló temploma címmel megjelent 
„szerkesztett változat”-ból a vastaggal szedett részt kihagytam. (Hiba 
volt.) az egyik kéziratos változat alcímében ez szerepel: „cs. Gyimesi 
évának és Szilágyi n. Sándornak (is) válaszul.”

Európai napló. 1992. december. a megjelenés helyét és időpontját lásd 
az egyes cikkek végén. néhány kéziratban maradt cikkel és cikkrészlettel 
kiegészítve. 

Ezerkilencszázkilencvenhárom

Európai napló. 1993. január–március. a megjelenés helyét és időpontját 
lásd az egyes cikkek végén. néhány kéziratban maradt cikkel kiegészítve. 

 
a belső és a külső integrációról. Bíró Gáspár, Hamberger Judit, Molnár 
Gusztáv, Szilágyi Imre, tóth István: Autonómia és integráció. Szerk. Mol-
nár G., Magyar Szemle könyvek, 1993. 5–17. a fenti kötetben megjelent 
dolgozat eleje részben azonos az 1991 októberében keletkezett Közép-Eu-
rópai konföderáció című írás bevezető részével. ezeket az ismétlődéseket 
– amennyire csak lehetett – a jelenlegi (végleges) változatból kiiktattam.

a tényleges partnerség. Nemzet és társnemzet. konferencia a szlovák–
magyar társnemzeti státusról. noszvaj, 1993. március 5–7. kárpát-alpok 
alapítvány, Budapest, 1993. 46–49. 
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Erdély múltja és jövője. kézirat. a vita teljes anyagát tartalmazó eredeti 
– angol nyelvű – szöveg (roundtable: transylvania’s Past and Future), az 
RFE/Rl Research Report 1993. június 11-i számában (vol. 2, no. 24) jelent 
meg (26–34.).

az utolsó mongol. hitel, vI. évf. 6. sz; 1993. június, 48. lásd ezzel kapcso-
latban: emil cioran: románia színeváltozása. részletek. Molnár Gusztáv 
fordítása, hitel, 1993. június, 49–59.

szuverenitás és geopolitika. európa tanulmányok 1. Szuverenitás–nem-
zetállam–integráció. Mta Politikai tudományok Intézete, 1995. 23–27. 

posztmodern geopolitika. Korunk, 1993/8. az esszé megjelent a Korunk 
által 1995-ben kiadott Cumpăna című román nyelvű antológiában is. erre 
reagált – 1998-ban (!) – alexandu Bodea ezredes egy hatrészes cikkben a 
román nemzetvédelmi Minisztérium obsevatorul Militar című hetilapjá-
ban (Geopolitica postmodernă: Mai complicat ca după versailles! – Posztmo-
dern geopolitika: Bonyolultabb, mint versailles után! –, 1993. 11–13; 14; 17, 
19. számok, március–május). 

szenczei, szárszó, egyebek… 1993. augusztus 24–25-én Szárszón konfe-
renciát rendeztek az 1943-as Szárszói Magyar élet konferencia 50. évfor-
dulójának tiszteletére. (előadást tartott Pozsgai Imre, Szűrös Mátyás, Bíró 
zoltán, csurka István és kiss Gy. csaba.) a Beszélő 1993. szeptember 4-i 
számában (Iv. évf. 35. sz.) megjelent cikk erre reflektál. Ugyanebben a 
számban közölték Szenczei lászló néhány szó az egyetemesebb magyarsá-
gért című írását, a hozzá fűzött szerkesztői jegyzetemmel együtt, az egyetlen 
számot megért limes című „nemzetpolitikai szemle” (az ún. fekete limes) 
1989/1-es számából. a cikkre Pomogáts Béla reagált (a nemzeti liberaliz-
mus válsága) a Beszélő Iv. évf. 43. számában. 

geopolitikai napló. 1993. szeptember–november. kéziratos jegyzetek. 

stratégiai alku – biztonság és geopolitika. kézirat. cseh fordításban meg-
jelent a Stredni Evropa című prágai folyóirat 1993/35-ös számában (nova 
strategicka dohoda – bezpecnost a geopolitika). Még a konferencia előtt 
hasonló tárgyú, de nem teljesen azonos szövegű cikket közöltem a Cesky 
Deník című prágai napilap október 23-i, és a Magyar hírlap október 25-i 
számában (kelet-közép-európa sorsa újra alku tárgya). a konferencián, 
amelyet a konrad adenauer Stiftung szervezett – négyszemközt – megkér-
deztem a német kormány által finanszírozott alapítvány prágai irodájának 
a vezetőjét, Franz Josef reutert, hogy mit gondol a visegrádiak szelektív in-
tegrálásáról, különos tekintettel németország megnövekedett európai sze-
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repére. azt mondta, személy szerint egyetért ezzel, de nem hiszi, hogy ebben 
a kérdésben németország túlságosan exponálná magát. amikor pedig 1995 
januárjában – immár egy moszkvai geopolitikai konferencia alkalmából – 
Moszkvában „értetlenkedtem” amiatt, hogy miért nem törekszik oroszor-
szág határozottabban arra, hogy a saját „közel-külföldjén” kialakítson egy 
komoly integrációt, az egyik szervezőtől azt a választ kaptam, hogy orosz-
ország – az akkori helyzetben, Jelcin vezetése alatt – „sajnos nem képes arra, 
hogy egy ilyen integrációt kialakítson és fenntartson”. 

a nemzeti identitás mint tudatszervező elv. prolegomena a kétnyelvű fel-
iratok metafizikájához. Erdélyi Napló (nagyvárad), 1994. január 5.

geopolitika és nemzetpolitika. Új Magyarország, 1994. január 5. (Geo-
politika és nemzetpolitika. térségünk jövője a tét címmel). a cikket Je-
szenszky Géza külügyminiszter személyes felkérésére írtam. Mivel az 
MDF-ben marginális pozícióba szorult, de annál hangosabb nyugat-el-
lenes megnyilvánulásokat (amelyek fő célpontja éppen Jeszenszky Géza 
volt) magam is elítéltem, és a magyar külpolitika folytonosságát veszé-
lyeztető diverziónak tartottam, készséggel tettem eleget kérésének. a 
cikkre, amelyet – némileg lerövidítve – az Erdélyi Napló című nagyváradi 
hetilap is átvett (1994. március 9-i sz.), zudor János reagált (a szimboli-
kus politizálás csődje. Erdélyi Napló, 1994. április 6.). 




