
AZ IGAZI N A C I O N A L I Z M U S 

Miben lehet egy tényleges közösség összetartó 
ereje? Nemcsak az állam szerveiben, nem csupán a 
politikai és gazdasági intézményeiben, – ezek csak 
keretek – hanem elsősorban a határozott közös-
ségi öntudatban, a fajtestvériség gondolatában, az 
azonos élet- és kultúrszemléletben és nem utolsó 
sorban az esztétikai és biológiai ideáltípus, az 
ízlésvonal azonosságában. Az ösztönös erők: a 
nemzeti művészet és a faji ízlés és a tudatos erők: 
a politikai és gazdasági célkitűzések állandó köl-
csönhatása adja, vagy adná a nemzeti közösségi 
élet igazi belső tartalmát. Egy olyan állapotra 
gondolok, amelyben a nemzeti közösségi eszme és 
a fajtestvériség gondolata nem politikai programm, 
nem pártelnevezés, hanem eleven valóság, amely 
beleépült a nemzetet alkotó egyének tudatába, ösz-
tönébe, vérébe és idegrendszerébe s így éppoly ki-
mozdíthatatlan, mint maga az élet. Csak külső erő-
szak semmisítheti meg a teljes elpusztítás útján, 
de belső lényegében puszta parancsszóra nem vál-
toztatható meg. Viszont a nem erőszakos behatá-
sokat meg áthasonítja, belső lényegéhez idomítja 
s így nem változik meg, hanem gazdagodik vele. 

Ahhoz, hogy a mai korban a természettel és a 
többi nemzetekkel már gépekkel is hadakozó nem-
zetek helyt álljanak és fennmaradjanak, népközös-
ségi öntudatra és tömegkultúrára van szükség. 
Népközösségi öntudatot, azonban csak belső sza-
badság és a közös cselekvésben való részvétel 
teremthet. Ugyancsak népi tömegkultúrát is csak 
a népi tömegek ösztöneire, tapasztalat- és isme-
ret-alapjára lehet építeni. Vagyis a kultúra csak 
nemzeti lehet. Nem programmszerűen nemzeti, 
hanem lényegében, mert a nemzeti közösség tel-
jes valóságát kifejezi. Amelyik kultúra csak 
programmjában nemzeti, az nem is nemzeti, ha-
nem álnemzeti, vagyis valójában belföldi-, vagy 
nemzetközi osztálykultúra. (Előbbi a menekülő 
passzív, multbanéző, másrólbeszélő soviniszta és 
imperialista, utóbbi a kozmopolita, felelőtlen, csak 
szórakoztató polgári kultúra.) 

Az igazi nacionalizmus tehát elkerülhetetlen 
folyamat az általános emberi felszabadulás útján. 

(Veres Péter: Szocializmus-nacionalizmus) 
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