
zák, és elhiszik a Mátyás-elmélkedések
azon kitételét, hogy �nem másra
használ eleink tündöklõsége nékünk,
hanem hogy égõ szövétneknél, fé-
nyes fáklyánál futjuk az mi életünk
pályáját, nem lehetünk setétben sem
mi, sem az mi cselekedeteink�.

Hagyjuk Zrínyi Miklóst, az õ
évszázadok múltán is érvényes igaz-
ságaival, sok tekintetben máig fölül
nem múlt, sõt el sem ért teljesítmé-
nyével, emberségével és kivételes te-
hetségével. Azért én olykor-olykor le

fogom venni a polcról ezt a könyvet,
s megköszönve a kiadónak, amiért
vállalkozott a kiadására és a szerkesz-
tõknek, hogy az életmûhöz méltó
munkát végeztek, titokban bele-be-
leolvasok majd. Mert van egy olyan
kényszerképzetem, hogy Zrínyi
munkássága nélkül nincsen magyar
és európai kultúra.

CSILLAG ISTVÁN

(Kortárs Kiadó, Budapest, 2003, 1130 oldal,
4500 Ft)
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Kultúra

GEORGE BAILEY:

NNéémmeetteekk  ((EEggyy  rröögg--
eesszzmmee  ttöörrttéénneettee))

Hangsúlyozottan Németek a címe en-
nek a �ma már klasszikus alapmûnek
számító könyvnek�, nem pedig A né-
metek, mivel jócskán felkészült, egy-
szersmind nagy perspektívával ren-
delkezõ, ugyanakkor mélyen érzõ,
hangulatilag idegenként (is) benne-le-
võ szerzõje szerint (Bailey munkáját
egy bizonyos Beatének ajánlja) �ilyen,
hogy a németek, nem létezik. A kü-
lönféle német népcsoportok nagy-

mértékben, úgyszólván gyökeresen
különböznek egymástól, hiszen le-
het-e nagyobb különbséget elképzel-
ni, mint ami egy protestáns hannove-
ri és egy katolikus bajor között van?�

Ebben lehet valami. Nyilván:
aligha.

Kalandos dolgok okozzák ezt,
rémlik nekem valami az egyetemi
�országismeret� tárgyból. Korai ural-
kodók, mint például Német Lajos,
törzshercegségek, császárság, a pápa
beleszól, tartományi széttagoltság, re-
formáció, vallásháborúk, a Napkirály
és Napóleon keresztbe tesz, Bismarck
és a Vilmosok viaskodnak� � kivel is?
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Te jó ég, mindez lidércnyomás,
el kell felejteni! Nagyon gyorsan.
Vagy mégsem?

George Bailey szerint éppen el-
lenkezõleg: meg kell tanulni. Csak-
hogy helyesen. Egyszer végre.

Baileynek alapos lehetõsége
adódott a tanulásra, lévén hogy öt-
ven éven át írt elemzéseket Német-
országról amerikai lapoknak, s már a
II. világháború alatt Európába jött:
összekötõ tisztként szolgált a szövet-
séges amerikai és szovjet erõk között.
Volt aztán hírszerzõ is, a nyolcvanas
évek elsõ felében pedig a München-
bõl sugárzó Szabadság Rádió igaz-
gatójaként dolgozott. Máig a bajor
fõvárosban él. Ilyen körülmények
között ha (a) német történelemrõl
ír, s ráadásul szubjektív módon teszi
ezt, akkor afféle kultúrhistóriaian
cirkalmas önéletrajz születik a keze
alatt. Annál érdekesebb! Minthogy a
szubjektivitás pecsétje, úgy tûnik,
hitelesen csattog az óhatatlanul rá-
zós élmények hol képletes, hol na-
gyon is konkrét iratain�

A betelepült amerikai történe-
lem címén persze, mondjuk, nem
annyira a régmúlt dolgokra, mint in-
kább a huszadik század eseményeire
koncentrál, erre a �rengeteg válto-
zást magában foglaló periódusra�.
Magyarán a nacionalizmus, fasiz-
mus, a két világégés, valamint az
utóbbit követõ, a �gazdasági csoda�
� mint kiderül: nagyon is kiszámí-
tott � effektjére alapozott német új-
jáépítés, majd (Nyugat-)Német-

ország európai integrációja, ezzel
összefüggésben végsõ soron maga
az egységesülõ Európa adja valósá-
gos témáját. Bailey alapvetõ meglá-
tása szerint a múlt század közepén
rendkívül mély, talán fokozhatatlan
erkölcsi és politikai válság sújtotta
(a) németeket, amely kultúrájukat a
pusztítás õrületébe, illetve önmaga
elpusztításának veszedelmébe so-
dorta, s amelybõl aztán porrá sem-
misülve, ám demokratikusan szüle-
tett újjá országuk. Igen, legalábbis
az országuk. Tulajdonképpen a tár-
sadalmuk, vagy maga egész kultúrá-
juk is, de ez utóbbi máig terhes bizo-
nyos idevágó komplexusokkal�
Nem éppen véletlenül.

Ezt ki kell mondani, és Bailey
nem is habozik ezt megtenni. És jól
teszi. Ha ugyanis komolyan vesszük
a különben tipikusan amerikai
módra laza és kötetlenül, olvasmá-
nyosan szórakoztató hangvételû
úriember �tanítását�, akkor éppen
azt kell tárgyalásmódjában a legfon-
tosabbnak tartanunk, hogy minden
tudása, elismerése, bizalma és biza-
kodása ellenére nem válik semmifé-
le idealizmus vagy éppen eufória
rabjává (a) németséggel kapcsolat-
ban, hanem a továbbra is fennálló
problémákról, ellentmondásokról,
feszültségekrõl sem hallgat. Mint
ahogyan a magyaroknak a német új-
raegyesülés folyamatában játszott
kulcsszerepét is kiemeli például.
Különösen a pótlólag, 1989/90-
ben írt ötödik, záró részben, miköz-
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ben már az elõször 1972-ben meg-
jelent törzsszövegben foglalkozik
velünk, fõként �56-unkkal.

És így tovább. George Bailey
mindvégig megõrzött derûs stílusa
mintha valamely konkrét személy-
hez intézetten lenne olyan meggyõ-
zõ. Ugye, kitalálta már a Kedves Ol-
vasó, hogy ama bizonyos Beate, aki-
hez az ajánlás szól, a szerzõ német �
német zsidó � felesége?

ZSÁVOLYA ZOLTÁN

(Fordította Liska Endre, Európa Kiadó,
Budapest, 2003, 632 oldal, 2700 Ft)

SZABÓ ZOLTÁN:

AA  mmaaggyyaarrssáágg  EEuurróóppáábbaann,,
EEuurróóppaa  aa  mmaaggyyaarrssáággbbaann

Szabó Zoltán A tardi helyzettel vált
ismertté, és az irodalmi szociológiá-
ban megkezdett utat következetesen
járta végig � itthon, majd a nyugati
emigráció egyik vezetõjeként � halá-
láig. Író, publicista, gondolkodó egy
személyben. A szemlélet sokoldalú-
sága többnyire az egyes írásokban is
jelentkezik, ezért nehéz lenne azok
egyértelmû mûfaji besorolása. Talán
az esszé a legszerencsésebb megha-
tározás, de az átmeneti korok Cs.
Szabó kapcsán említett mûfajfel-
bomlása rá is jellemzõ: �A mondat
maradt meg a mûfajokból, ahogy
pusztulásuk idején az épületekbõl

megmarad az alapanyag, a kõ. [�]
az irodalmakban szinte mindenütt
haloványulni kezd az egész és tün-
dökölni kezd a rész.� 

Szabó Zoltán álláspontja politi-
kailag is nehezen ragadható meg a
hagyományos jobboldali�baloldali
szembenállás keretében. Ahogy a
kötet összeállítója, András Sándor is
hangsúlyozza a bevezetõben, Szabó
a sajátosan magyar álláspontot kere-
si. Életmûve rangját az adja, hogy ez
a keresés nem hiábavaló. A kötetbe
válogatott írásokból jól kirajzolód-
nak a szerzõ uralkodó eszméi. Célja
a �magyarabb magyarság�, vagyis a
minõségi nemzet létrehozása. Jól
látja a célja útjában álló, szinte le-
küzdhetetlen akadályokat, de úgy
véli, és ezt történelmi példákkal is
igazolja, hogy pontos látleleten ala-
puló, messzire nézõ cselekvési tervre
mindig van lehetõség. Alapvetõ fel-
ismerése, hogy a magyarság életét
geopolitikai helyzete határozza
meg. Ennek tudatosítása minden
közéleti program kiinduló pontja.
A múlt nagy gondolkodói és állam-
férfiai � az Árpád-háziaktól Adyig,
Zrínyitõl Széchenyiig � ezért mér-
tékadóan érvényesek mindmáig, hi-
szen geopolitikai helyzetünk nem
változott. És ezért kell a magyar
sorskérdésekkel szembesülve elsõ-
sorban hozzájuk, és nem idegenbõl
behozott eszmékhez fordulnunk:
�az idegen alapozású nacionalizmust
át kell építeni, már akiben lehet, a
magyar hagyományok és magyar


