
Deák Ernő 
 

Mitévők legyünk? 
 
 

Kiinduló pontul a következő idézeteket bocsátom előre, mintegy alátámasztva mondanivalóm  
eszmei tartalmát. 
 

„Minden megosztott ország elpusztul és egyetlen város vagy ház sem állhat fönn.“  (Máté, 12, 25) 
 

Berzsenyi Dániel ugyanezen szellemiségben szólt A magyarokhoz: 
Így minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, melly ha megvész: 

Róma ledűl, s rabigába görbed. 
 

„Aki nincs velem, ellenem van, aki nem gyűjt velem, szétszór.“    (Máté, 12, 30) 
 

„Aki gonoszat tesz, tegye továbbra is, aki tisztátalan, csak tisztátalankodjék, de aki igaz, legyen még igazabb, és 
aki szent, legyen még szentebb.“  (János, Jelenések könyve 22, Befejezés 11) 

 
Anonymus (Péter mester), III. Béla névtelen jegyzője mintegy 300 évvel a honfoglalás után írta le az oroszokkal és 

a velük szövetkezett kunokkal sorra kerülő kievi csatát. Álmos vezér ilyen szavakkal bátorította harcosait: 
„Emlékezzetek utatok kezdetére, amikor azt mondtátok, hogy fegyverrel, haddal olyan földet kerestek, amelyen 
lakhattok. Tehát ne zavarodjatok meg az oroszok és kunok sokaságától,… Mivel a derekasságot nem a nép 

nagy száma, hanem a lélek bátorsága szabja meg.“ 
 

Ugyszintén Berzsenyi, mintha Anonymust költögette volna, hasonlót hagyott ránk örökül: 
Nem sokaság, hanem 

Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. 
(A magyarokhoz I) 

 
Herbert Spencer (1820-1903) filozófiájában az integráció és deszintegráció folyamata határozza meg az emberi 

társadalmak változásait. 
 

I. 
 

Idestova negyed századdal a rendszerváltozás után a megtisztulás, az újrakezdés elszántsága 
helyett egyre nagyobb lesz az elbizonytalanodás, zavar, már csak azért is, mivel kezdjük kétségbe 
vonni a változások értelmét, célját. 

Annak idején – és ezt ne tévesszük szem elől – a kibontakozó ellenzékiség már egyenesen 
Társadalmi Szerződés esélyeit fontolgatta a “reális szocializmussal”. A kezdeti elutasítás, majd 
együttélés lehetőségeinek felvetése után ez kínálta volna a kibontakozás esélyeit. A 



kezdeményezők szándékától függően vagy éppenséggel függetlenül minden másként alakult, 
helyesebben más irányzatot vett, igaz, időközben létrejött valamiféle, az említett Társadalmi 
Szerződésre emlékeztető kerekasztal megállapodás, aminek a forgatókönyv szerepét kellett volna 
betöltenie. Az alkú lényegében a kommunisták hatalmával szembeni kíméletes bánásmódot 
célozta, s ennek következtében nem lett boszorkányüldözés. Antall József miniszterelnök ehhez 
tartotta magát, miközben az elégedetlenek felé azt hangoztatta:  »tetszettek volna csinálni 
forradalmat«. 

Az ellenzékiség amíg az egyik oldalon a történelmi kompromisszumot kezdte meglebegtetni, 
az esetleges a posteriori  vagy post quam körül kezdett meghasonulni a hatalmi osztozkodás során. 
Közben irtózatos tülekedés támadt a “damaszkuszi úton”. (Moldova György)  Túlságosan sokan 
és álságosan azt akarták bizonyítaní, hogy ők a kommunista hatalom részeseként is 
tulajdonképpen nemzeti elkötelezettséggel végezték dolgukat. Balgaságnak bizonyult ezért azon 
gyerekes bocsánatkérési elvárás, hogy szórjanak hamut homlokukra az érintettek. Mert olyan nagy 
volt a megbocsátási készség, miközben nem akadt senki, aki megkövette volna az országot és 
népét vagy legalábbis a sérelmeket szenvedetteket. (Borisz Jelcin bocsánatkérése 1956-ért 
nagyvonalúnak bizonyult, de kívülről jött.) 

Nem szabad összetéveszteni az őszinte készséget az anyagilag nagyon is összekavart rókalelkű 
kárpótlási kísérlettel, amely eleve méltánytalansággal járt, s kiengesztelődés helyett egyenetlenséget 
szült; valójában csalódást okozott éppenséggel azoknak, akiket legfeljebb anyagilag kívántak 
kárpótolni. Azt a népet, amely jó szóért, becsületes szembenézésért mindig is kész volt akár 
testvérként is elfogadni ellenlábasait.  Igaz, azért beindultak a rehabilitációk, kitüntetésekkel  
szándékoztak hegedésre bírni a sebeket.  

Ezen gondolatok felvetésekor tudatosul bennem az új hatalmi képződmények sorozatos 
melléfogása.  Bármennyire elmarasztalóan hangzik is, de talán ebben rejlik a rendszerváltás 
elodázása, tévútra terelése. Amikor hatalmi csoportosulások nemzeti szólamok hangoztatása 
közben ösztönösen mellőzték a népet, nemzetet.  

A kezdetben úgyszólván felszín alatti elkülönülések a belső vajudás jeleként egyre nyiltabban 
érdekellentétként kezdtek bontóan hatni. Példaként emlékeztetek arra, hogy a pártt(okk)á válás 
következményeként bizonytalankodva dacosan sem tisztázódott az államelnök személyére 
vonatkozó választási módozat (négyigenes népszavazás). A széles néptömegek megkerülésével a 
Parlament vindikálta magának ezt a jogot. A személyek kiválasztásakor a múltjával túlságosan 
terhelt, bár tisztességesnek bizonyult Pozsgay Imre helyett az SZDSZ – MDF alku 
eredményeként a börtönviselt Göncz Árpád lett a köztársasági elnök, akiről viszont 
tisztességtelen dolgok derültek ki, mindamellett egyre inkább szembehelyezkedett a 
megválasztását támogató Antall miniszterelnökkel. Jelzésértékű a két személy és hivatala körül 
kibontakozó érdekellentét az előzetes egyeztetés után. 

Lezsák Sándor éppen megjelent interjú-kötetében kendőzetelenül feltárja: “Nem volt 
jövőképünk. Egyszerűen nem lehettünk biztosak a jövőnkben.” “Szemléletváltásra van szükség. Új ismeretek, 
másfajta tankönyvek, pedagógusok és iskolák kellenek”. “Megfelelő feltételek kellenek, megfelelő személyekkel.” 
“Ekkor derült ki, hogy nincsenek meg a személyi feltételek az igazi rendszerváltáshoz, kevés a képzett 
politikus.” (Himnusz kívülről, belülről. Lezsák Sándorral beszélget Spangel Péter. 2012,112. old 
folyt.)  



Az akkori légkör egyik hátborzongató megnyilatkozása volt Nádas Péter író válasza Kis 
Pintér Imrének, a Kortárs főszerkesztőjének: 1989. október 23.-ával, a köztársaság kikiáltásával 
megszűnt az (addig) kötelező szolidaritás. Bármennyire frivol hozzáállásként hangozzék is, ez a 
beállítottság lesújtó nyerseségével meghatározta az azóta eltelt évtizedek légkörét, azaz mindenki a 
saját szerencséjének kovácsa, tehát nem kell tekintettel lenni egymásra. 

Milyen irányt vettek a fejlemények, már az első szabad választási eredmények visszahatásaként 
az Antall kormány ellen kezdeményezett taxis blokádkor megmutatkozott. Mit, hogyan kellett 
volna berendezni, nem volt világos, de annál élesebben hasított a lelkekbe az egymás ellen 
szegeződött szándék: bár különböző jelszavakkal, de a lényeg az ellentmondás lett. Bármit akartak 
kezdetben látszólag a fennálló rendszer ellen egy csónakba szállt ú.n. ellenzékiek, a szétváláskor 
egyetlen dologra voltak képesek: ellenszegülni, ellentmondani mindannak, amit az időközben kialakult 
csoportosulások egyike vagy másika hangoztatott. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a régi mellett/helyett új 
ellenségképeket szült a közgondolkodás. Talán fejcsóválásra késztet, mégis egyfajta 
beidegződésnek nevezhetnénk ezeket a megnyilvánulásokat. 

A kommunista egypárt uralom idején minden félelem, kiszolgáltatottság ellenére bátorságnak 
számított, akár csak gondolatban is szembe helyezkedni a fennálló viszonyokkal, cselekvés 
szintjén, ha másként nem az országos erénnyé avatott lopásokkal. Ez annyira lelki szükségletnek 
bizonyult, hogy nem véve észre a változásokat, változatlanul tovább hatott a tagadás, 
ellenszegülés szelleme. Végül is, még aki nyiltan nem is volt a rendszer ellensége, gondolkodása, 
magatartása az új helyzetben is arra vallott, hogy mindig valami vagy valaki ellen kell hadakozni, 
ha másként nem »passzív ellenállással«.  

Mindazonáltal tudható, hogy a passzivitásra kárhoztatott nép a választásokon kívül amúgy sem szólt 
bele ügyei intézésébe, de az urnáktól való tömeges távolmaradásával ismételten erről is lemondott. 
Jobbára kisebb-nagyobb érdekcsoportok kezébe került az ország ügyeinek irányítása, azt a 
látszatot keltve, mintha az egyes – amúgy is egymás ellen acsarkodó csoportosulások – azonosak 
lettek volna a néppel. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a legfeljebb átmenetiségnek nevezhető forgolódásban nem volt 
miért távlatosan síkra szállni. Nem voltak az egész társadalmat átfogó és érintő érdekeltségek, 
legfeljebb egymásnak feszülő  részérdekekben nyilvánult meg a közéletiség. Nagyon találó 
Szakonyi Károly rávilágítása: “»borzongató vasárnapi nép vagyunk«. Örökké ott vannak a zászlók, 
kokárdát tűzünk ki, énekeljük a Himnuszt, de a hazáról, az igazságról, a szabadságról ki-ki a maga érdekei 
szerint beszél.” (Március idusa: Lyukas óra, 2012/2. sz., 1. old.)  

A hatalmat szokták emlegetni általában, vagyis melyik rész, párt vagy érdekcsoport tudja 
jobban érvényesíteni befolyását, uralmát az ország és népe fölött. Közel negyed század a szétesés, 
sőt, széthullás időszakának bizonyult, olyan csónakosokra emlékeztetve, akik egymásba akasszák 
evezőiket, nem is beszélve arról, hogy a főérdek kimerült az evezés tevékenységében. Merre, hova 
kellett volna elindulni és haladni, arra már nem futotta észből és erőből. Szerencsére külső 
veszélyeztetettség nélkül aránylag békés viszonyok között évődött az ország. 

Bármennyire könyörtelenül hangzik is: Magyarország és népe számára annyira beidegződött a 
szolgaság, a felülről irányított nem csupán köz-, hanem magánélet is, hogy nem sokat  tudott 
elkezdeni  a demokrácia lehetőségeivel, esélyeivel. Vigaszul legfeljebb a nemrég elhunyt Vaclav 
Havel súlyos hasonlatát lehetne felhozni. A Salzburgi Ünnepi Hetek egyik megnyitóján a 
börtönösökhöz hasonlította a volt kommunista államok lakóit: olyanok vagyunk, mint a sok év 



után börtönből szabadultak; állunk a börtönkapu előtt, és nem vagyunk képesek elindulni a 
számunkra ismeretlen szabadságba. Inkább a börtönbe vágyunk vissza, mert ott jól kiismerjük magunkat, 
az a mi igazi világunk. Vagyis nem sajátságos magyar jelenséggel van dolgunk. 

Bárki közbe vethetné: de hiszen van immár kétharmados arányban megválasztott parlamenti 
többség és határozott kormánypolitika, tehát legfeljebb a 2010 előtti évekre érvényesíthetők 
fejtegetéseink. Azóta “forradalmi” fordulatot vett a politika: helyreállóban a nemzeti egység, van 
új alkotmány, s az ország gazdasága is legfeljebb külső hatásokra nem dübörög. 

Mivel nincs szándékomban Magyarország pillanatnyi helyzetének megítélése, általánosítása, 
meg különben is más mértékkel kívánom megközelíteni nem csupán Magyarország helyét és 
helyzetét, hanem valamennyi magyarra fordítani a figyelmet, érthető, ha nem kívánok elmerülni 
ehelyütt pillanatnyi helyzetelemzésekben. Mindamellett láncolatban kell látnunk a változás 
menetét, tehát a 2010 tavaszától eltelt több mint két év is helyzeti összefüggést jelent a 
folyamatok ismertetésében és értelmezési kísérletében. Mennyire bizonyul sikeresnek a jelenlegi 
kormányzat politikája, legkorábban a 2014. évi parlamenti választások után lehet róla érdemben 
nyilatkozni. 

Ha már szóba került valamennyi magyar, kíméletlen őszinteséggel kell feltárnunk, vajon 
milyen jelenségek hatnak szinte meghatározóan a változások menetére. A beltengernek nevezhető 
Magyarország bajai nyilvánvalóak, ezek közül csupán kettőt emelek ki:  
  állandósult népességcsökkenés, 
  országosan rossz közhangulat, velejárójaként az alkoholizmus, az  
  öngyilkosságok változatlanul túlságosan magas száma. 

Biológiai folyamattal állunk szemben az egyik oldalon, lelki válságjelekkel a másikon. Mindez – a 
dikratúra folyományaként – szabadságban, demokráciában történik. Szinte abszurd nosztalgiával 
kérdezhető meg: hova lett a legvidámabb barak? Kosáry Domokos a kilencvenes évek elején 
tavaszi árhoz hasonlította a bekövetkezett változásokat: a felgyülemlett hordalék majd leülepszik, s a 
vizek visszatalálnak természetes medrükbe. Azóta mind pusztító árvizeknek, mind aggodalmat keltő 
aszályoknak lehettünk tanúi; a vizek lefolynak, az aszályra esők jönnek, mégis, mikor ülepszik le és 
minek nevezhető az itt maradt hordalék? 
 

II. 
 

A valamennyi magyar említésekor tisztában kell lennünk Illyés Gyula vélekedésével: a jelenlegi 
Magyaroszág az összmagyarságnak mintegy kétharmadát fogadja magába, egyharmada  az ország 
határain kívül él. Ezt a tényállást nem csak tudomásul kell vennünk, de meg is kell tanulnunk 
bánni vele. 

 
Annak idején Antall József elsőként hökkentett meg bejelentésével: »lélekben 15 millió magyar 

miniszterelnökének tekintem magam«. Ezzel országos szintre emelte azoknak a felfedező utaknak 
hozamát, amik elsősorban “Erdélybe” irányultak. A román politika egyébiránt gondoskodott 
arról, hogy a romániai magyarok sorsa szerte a világon szokatlanul nagy érdeklődést váltson ki. 
Ezzel kapcsolatosan nem árt tudni, hogy nyugati magyarok kezdeményezően léptek fel, míg a 
magyarországi kormányzatot még az erdélyi falurombolás sem rázta fel elkötelkezett 
internacionalizmusából.  



Egészen logikus követelménynek bizonyult, hogy kormányzati szinten hivatalosan és 
tevőlegesen lépni kellett. Antall József sokat sejtetően utalásokat tett Jugoszlávia szétesésekor. A 
Szovjetunió felbomlásával a kárpátaljai magyarság Ukrajna kisebbségévé vált. Csehszlovákia baráti 
kettéválása pedig mintegy Kosáry Domokos meglátása szerint arra emlékeztetett, hogy a dolgok – 
történelmi folyamatok – idővel visszatalálnak természetes medrükbe. 

A jugoszláviai válság nyílt kirobbanásakor országos botrányt keltett az SZDSZ leleplező 
fellépése a kalasnyikov ügyben, míg a kormány részéről Jeszenszky Géza szemérmesen 
tiltakozott, vagy inkább tagadott. Annak idején két szerb bomba hullott Barcsra. Für Lajos 
honvédelmi minisztert megkérdezve: vajon nem lenne-e illő, legalább tiltakozó jegyzékben 
nyilatkozni, azt válaszolta: jaj, csak azt ne, mert az még további reakciót váltana ki, a magyar 
hadsereg viszont olyan gyenge állapotban van, hogy nem tudna védekezni esetleges betörés 
esetén.  

Az adott körülmények között a magyar kormányok alapszerződések megkötésével kívántak 
fellépni orvoslóan. Ezek mára többé kevésbé elsikkadtak a közvéleményben és az államközi 
kapcsolatokban egyaránt. A kezdeti kétoldalú megállapodások helyett többoldalú magyar-magyar 
tapogatózásban keres kiutat a hivatalos magyar politika. Mégsem érdektelen felidézni Torgyán 
József és Horn Gyula szópárbaját. Előbbi árulásnak minősítve a szlovák-magyar alapszerződést 
nagyobb határozottságot követelt. Utóbbi felvetette, netán erőpolitikával lépjünk fel? Igen, de 
erőpolitikát csak az folytasson, akinek ehhez meg is van az ereje – szögezte le miniszterelnöki 
felelősséggel Horn  Gyula.  

A kisebbségi magyar politika kormányzati kezdeményezések elsikkasztásából, majd 
újrakezdésekből tevődik össze, mintegy tükrözve a belpolitikai civódásokat, vagyis 
kormányváltáskor mindig valami újat vagy legalábbis mást kell kitalálni. A MÁÉRT-tól a 2005-ös 
népszavazáson át a kárpát-medencei magyar képviselők fórumáig kanyargós az út, ha egyáltalán 
ennek lehet nevezni a helybentopogást. Tény, hogy a közép- és kelet-európai visszarendeződések 
vagy újrarendeződések világában inkább a szocialista Kovács László volt külügyér szava töltötte 
be a térséget: »tanuljunk meg végre kicsinyek lenni«.  

Ebben a viszonyítási rendszerben nem is futhatja másra, mint egyfajta karitatív tevékenységre. 
Magától értetődő elvárásként illik visszakacsintani erre az intézményesített jótékonysági 
odafigyelésre, ami mennyiségileg és minőségileg több kérdést is felvet. A legnagyobb az alig 
felmérhető eszközpolitika, azaz a magyar kisebbségekkel való törődés nem is annyira cél a 
kisebbségek javára, sokkal inkább a belpolitika részeként a (kormány)pártok befolyásának 
növelését szolgálja. Románia ékes bizonyság erre: melyik ottani magyar csoportosulás milyen 
mértékben érheti el a magyarországi párt-, ill. kormánykörök jóindulatát, persze másútt is 
megfigyelhetők hasonló huncutságok.  

Alig esik szó a habár kényszerűen elfogadott békeszerződések azon pontjairól, amikben az 
érintett államok kisebbségeik védelmére kötelezték magukat. Imamalomként annál többször 
nyilatkozik a magyar fél a határok sérthetetlenségéről. Ki kéri számon az “utódállamoktól” a 
mulasztásokat, a kisebbségek ellen foganatosított intézkedéseket? 

Ebben az összefüggésben ígéretes a határmenti régiók együttműködése mind gazdasági, mind 
kulturális téren. 

A magyarországi támogatásokat kezdetben felzúdulással fogadták, mígnem arra a következtetésre 
jutottak, ha már Magyarország úgyis magának tartja fenn a kisebbségek anyagi támogatását, akkor 



elmaradhatnak az akár korábbi anyagi juttatások is, mint ez történt a Csemadok esetében. Szerbia 
kuncogva veszi tudomásul a magyar kormányzati törődést, mert ezzel mintegy tehermentesítve 
érzi magát az egyébként kötelező kisebbségi támogatások vonatkozásában. Csak fejcsóválással 
lehet gondolni arra, milyen nagyvonalúan kiállt a soros magyar kormány a Szlovákia, majd 
Románia mellett az EU-tárgyalások során. Horvátország csatlakozási szándékának felkarolása 
ésszerű, ellenben a Szerbia melletti szinte igénytelen kiállás ismét egyfajta beidegződés látszatát 
kelti. Miért nem lép fel a mindenkori magyar kormány megfelelő csomaggal, aminek teljesítésétől 
tenné függővé az EU-tagságveltételt. 

Vajon nem lenne ésszerűbb – ha nem is a magyarországi támogatások ellenében –, de kellő 
súllyal, akár az EU-szervek bevonásával keresztülvinni a magyar kisebbségek, jelesen 
intézményeik hathatós támogatását, önálló működését? Fordulatszerű változásokat kieszközölni 
az oktatás, a média, egyáltalán a kisebbségi önkormányzati formák megvalósítása terén?  

Ugyancsak további részletek beikatatása nélkül legyen elégséges utalni arra, hogy a Kárpát-
medencében a magyar kisebbségek létszáma a két utolsó népszámláláskor 10-10%-kal csökkent. 
A számadatok tükrében alig fogható fel vigaszul, hogy pl. Románia összlakosságát is érezhető 
veszteségek érték.  

Az általános gazdasági válság szokatlan mozgásba hozta a magyarokat az országhatárokon 
belül és kívül. Százezres nagyságrendben keresik boldogulásukat Nyugaton, anélkül, hogy a 
munkaerő szabad áramlásán kívül bárki is felfigyelne arra, vajon mi lesz a külföldön munkát 
vállalók sorsa? Netán újfent érvényesül az a felfogás: ahol a kenyerem, ott a hazám, és ehhez 
igazodik az identitás? 
 

III. 
Mitévők legyünk? 

 
Ezt a kérdést ilyen megfogalmazásban általában tanácstalanságában szokta feltenni az ember. 

Vörösmarty viszont a számára már ismert választ előzte meg a kérdéssel: 
Mi dolgunk a világon? küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesbekért. 
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.  
  (Gondolatok a könyvtárban) 

 
Nevezetesen az egyetemes magyarságot érintő létkérdések, amik nem csupán időszerűek, de 

egyben szükségszerűek is. Az önkívület évtizedei utáni eszmélkedéskor kérdezzük: Mi történt 
velünk? A kérdésfeltevés már önmagában hordozza mindazt, ami a mai állapotokhoz vezetett. 
Ezzel összefüggésben csupa miért nehezedik ránk. Miért a rossz közérzet, az összeférhetetlenség? 
Hogyan jutottunk idáig? 

Helyzetünk felismeréséhez, helyünk meghatározásához pozitívumnak kell betudnunk, ha már 
képesek vagyunk kérdezni, rácsodálkozva önmagunkra, környezetünkre. Az eszméletét veszített 
ember, amikor magához tér, első kérdése: mi történt velem, hol vagyok? 

Olyan súlyos traumákon estünk át, és olyan helyzetekben, amikor a túlélés érdekében kielégítő 
volt az ösztönösség, mert gondolkodásra, mérlegelésre úgysem futotta, s ha egyáltalán igen, a 
reménytelenség, távlatok nélküliség falába ütköztünk. 



Mégis kedvező lehetőségeket pillanthatunk meg: határokon belül és kívül tudunk egymásról, 
elfogadjuk egymást, akár haszontalanul is, de folyton építjük kapcsolatainkat egymással. Egyre 
másra rádöbbenünk, hogy a részek csonkák az egész nélkül, tehát nem mondhatunk le egymásról. 
Lehetségessé vált a rákérdezés, de idestova a tájékozódás is. Az eltelt negyed század tanulságos 
lehet számunkra, mennyire lassan indul be a tudatos, célirányos élet. A folyamat hosszúsága abból 
is magyarázható, hogy évtizedeken át helyettünk határoztak rólunk, ilyen helyzetben nem csupán 
nehéznek, de veszélyesnek is bizonyult a gondolkodás, különösen, ha megkérdőjeleztük a reális 
szocializmus létjogosultságát. Ha nincs kiút, folyton visszacsúszunk a lejtőn, és csakis arra a 
következtetésre jutunk: kilátástalan helyzetünk, hiszen minden szellemi és lelki tartalékból 
kifogyva és kifosztva legfeljebb az önámítás eszközeihez is nyúlhatunk. A vészek és dúlások 
évtizedei múltán különös hajlamot érzünk a mesék, legendák világába való menekülésre, ami azt 
jelenti, hogy változatlanul nem bízunk a jobbulás folyamatosságában, s ezért nem merünk 
szembenézi a valósággal. Pedig nekünk nem csupán meg kell tanulnunk élni az adottságokkal, 
hanem azok jobbítására is kell törekednünk. 

Mind az egyedi ember, mind pedig az egész emberiség számára elengedhetetlenek azok a 
fogódzók, amik nélkül legfeljebb sodródás az életünk. A nemzet mint életforma a közösségen 
belül, vagy gondolati, lelkületi keret a nemzeti közösségen kívül többszörösen 
megkérdőjeleződött napjainkra. A valóság rácáfolt mindarra, amit  mint természetes közösséget 
fogadtunk el évszázadokon keresztül. A deszintegráció állapota viszont mégsem fogadható el, 
hiszen láthatjuk, hogy a szétesés, szétszóródás folyamata létében veszélyezteti józan emberi 
felfogásunkat, és egyben az egész nemzeti közösséget. 

Tájékozódnunk kell visszafelé, hogy előre tekinthessünk. 1956, mint legújabb tragédiánk  
megértéséhez, a tanulságok levonásához nem árt emlékeztetnünk arra, ki, milyen felismeréshez 
jutott az 1848/49-es szabadságharc leverése után, milyen tanulságokat vont le az eseményekből. 
Kemény Zsigmond Forradalom után (1850), majd Még egy szó a forradalom után (1851) c. 
munkájában rideg józansággal többek között úgy érvelt: tágítani kell horizontunkat. A helyes 
felismerés érdekébn tehát nem beszűkülve, hanem tágabb összefüggésekben kell keresnünk és 
látnunk az eseményeket. Kossuth Lajos turini éveiben több tételt állított fel a kibontakozásra 
vonatkozóan. Ezek legelsője: visszaadni a nemzetnek elveszett önbizalmát.  

A logika azt tanítja, a helyes feltevésben rejlik a helyes válasz. Ehhez viszont meg kell 
találnunk a tájékozódás gondolati és lelki összetevőit. Azokat a szabályokat, amik irányítják az 
emberi cselekedeteket, nem hagyva figyelmen kívül az érzelmek világát. A magyarságra egyfajta 
érzelmi túltengés jellemző, ügyelni kell tehát az egyensúlyra, igaz, vannak olyan helyzetek, amikor 
észérvek helyett a beidegződés, ráérzés segít előre. Napjainkban mindkettő elveszítette a másikkal 
szemben helyzeti előnyét vagy elsőbbségét. Ettől függetlenül funkcionálisan helyükre kell tennünk 
a dolgokat; végtére is meg kell tanulnunk, hogy a szívünkkel érezzünk és az agyunkkal 
gondolkodjunk, ne pedig fordítva. Ide sorolható egyik jellegzetes tulajdonságunk, hogy nem azt 
tesszük, ami szükséges, fontos, hanem amihez éppen kedvünk van.  

Végső fokon amíg az egyik oldalon a ráhagyatkozás kínálkozik mentőövnek, nem hanyagolható 
el a mérlegelés, megfontoltság,  a belőlük kefejlesztett felelősség.  Vagyis – és ez a szabadság és 
demokrácia értéktöbblete – a szabad elhatározáson alapuló felelősség annyit jelent, hogy vállaljuk 
cselekedeteink következményeit. Nem keresünk kibúvókat, a hibákat nem hárítjuk másokra. 



Az említett fogódzók dolgában jutunk el  az egyén és közösség összefonódásának kérdéséhez. Olyan 
világrendszerben élünk, amikor a tömegtársadalmak kiszolgáltatottságában védekezésül keresi az 
egyedi ember személyes önállóságát, elfeledkezve arról, hogy mint egyén társultan, közösségileg 
valósíthatja meg személyiségét.  Ebben az értelemben a hit és erkölcs kettőssége szabja meg az 
egyén és közösség egymásra ható kölcsönösségét. Más szóval viszonylagos az öncélúság elve: az 
egyén a közösségért van, a közösség pedig szervezetileg biztosítja a személyiség 
kibontakozásának, megvalósulásának feltételeit. A kölcsönösség nem lehet véletlenszerű, 
esetleges, hanem állandóan ható folyamat.  

Visszatérve a kérdésfeltevésre kézenfekvő a csüggedés, kishitűség, nemde a magyarságnak az 
1967. évi – amúgy is sokszor vitatott – kiegyezés óta alig volt része sikerélményben. Érthető 
Ádám kétkedő szava a történelmi megtapasztalásokkal terhelten gondolni a jövőre: Csak az a vég! 
– csak  azt tudnám feledni! A jövő kilátásai valójában fékezhetik vagy éppenséggel sarkallhatják 
cselekvőkészségünket. Minek küzdeni, ha újabb bukás réme leskelődik ránk? Madách Isten 
szájába adja a rejtélyes vigaszt: Mondottam, ember, küzdj és bíva bízzál! Ezen a síkon már nem a jó 
vagy rossz hangulat, észérvek szabják meg a lépést, hanem az élniakarás törvényszerűsége. Vagyis 
– bármiként is alakuljon sorsunk – az élet küzdelem, S az ember célja e küzdés maga. Ennek a 
bölcsességnek kell felfognunk mélyebb értelmét, hozzá igazítani életünket, alakítanunk pályánkat, 
végeznünk dolgainkat. Ilyen tudattal felvértezve Camus Sziszüphuszaként akár boldogok is 
lehetünk.  

Madáchot megelőzően Deák Ferenc személyes megggyőződésből jutott erre a szellemi-lelki 
magaslatra. A Védegyelet ügyében így nyilatkozott Kossuthnak: “Tudod Te, hogy régen remény nélkül 
állok én veletek és köztetek a csatatéren, de a siker reménye nélkül is kész vagyok küzdeni, mert ezt becsület és 
kötelesség parancsolják.”  

Hasonló pályán mozgott József Attila gondolatvilága, sőt, parancs helyett szabadon, 
önszántából állította egymás mellé – egymással szembe – a jó és rossz ellentétpárját. Az írásjelekre 
ügyelve kiolvasható, mit vallott magáénak: 

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 
Mért ne legyek kisztességes! Kiterítenek úgyis.  

(Két hexameter) 
A mindennapok gyakorlatában döntéseinkben, cselekedeteinkben hatniuk kell a 

megtapasztalásoknak, példáknak, ami elmélyült művelődéssel érhető el. Mint ahogy a technika 
világában magunkévá kell tennünk a gépek, készülékek, műszerek kezelésének, működésének 
minden fortélyát, az emberi élet harmonikus alakításához is meg kell tanulni és alkalmazni a 
“szabályokat”.  

Múlt – jelen – jövő arányaiban ne a kényszerűség, esendőség, netán a csüggedés, félelem uralják 
világképünket, hanem a felelősséggel párosult, szabad elhatározáson alapuló meggyőződés.  
Közösségileg, a magyarság viszonyulási rendszerében – nevezetesen a kisebbségek 
vonatkozásában – tételként elfogadható Németh László megközelítése: a kisebbség kiváltsága, ha elit 
tud lenni.   

Széchenyi lelki független embereiként ezt az utat kell kijelölnünk, ezt az utat állandóan 
szélesítenünk, ezen járnunk magasabb erkölcsi meggyőződésből, ami egyúttal – Jan  Assmannra 
utalva – újrafelfedezést, újjászületést jelent és történelmi távlatokat nyit számunkra. Szent István 
Intelmei szerint Lám gyenge és esendő az egynyelvű és egyerkölcsű ország. Ennek szellemével azonosulva 



új távlatok nyílnak számunkra. Ebben rejlik a magyarság európai szellemisége és hivatása. Ennek 
az európaiságnak megvalósítása hosszú távon valóságos történelmi léptékű cél. 

Valóban, újra tágítanunk kell látókörünket, erre a magaslatra kell feljutnunk állandó 
művelődéssel, körültekintéssel, új nemzedékek nevelésével, ami a tanintézetek feladata, a 
pedagógusok hivatása.  
Emlékeztető intésül álljanak itt Radnóti Miklós ismert sorai: 

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, - 
hordozd szivedben. Éld e rossz világot 
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 
hogy más legyen.  
    (Nem bírta hát...) 

 

 


