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BEVEZETŐ 
 
 
Ebben a kötetben azokat a tanulmányaimat és esszéimet 

gyűjtöttem össze, amelyeket 1989 decembere óta írtam, ama 
jelenségeket próbáltam a politika-filozófia és a társadalomtudo- 
mány eszközeivel megközelíteni, amelyek a romániai társada- 
lom evolúcióját jellemzik ebben a periódusban. 

Ezek az írások a politikai fenomenológia műfajába tartoz- 
nak. 

Az egyik legnagyobb nehézség minden kutató számára egy 
saját, érvényes tudományos perspektívának a megtalálása volt. 
Nem indultunk könnyű helyzetből, hiszen a kommunizmus 
öröksége: félelem és hazugság, információszegénység – ebben 
is volt relatív alultápláltság –, erőszak, minden értelmű sö- 
tétség mindenekelőtt arra utalt bennünket, hogy az eltorzított 
szemléletmódokat valahogyan korrigálni kell. (Ha lehet!) Újra 
kellett olvasni a klasszikusokat, főleg a piacgazdaság, demok- 
rácia és a liberalizmus témakörében, valamint azokat a szintézi- 
seket, amelyek valamilyen rálátást biztosítottak a romániai va- 
lóságra. (Hadd említsek itt csak két nagyszerű munkát: Adam 
Przeworski Some Problems of the Transition to Democracy 
– 1986 és Democracy and the Market – 1991, valamint Jerzy 
Szacki Liberalism after Communism című könyveit, mint pél- 
dáit azoknak, amelyek hozzásegítettek magának a tematikának 
és a problematikának a felépítéséhez.) 

De mi is volt a romániai valóság? Akik megélték, vissza- 
emlékezhetnek arra az egyetemes konfúzióra, ami itt uralgott, 
a ködösségre, a bizonytalanságra, amelyben az egyik legna- 
gyobb tétet a legalitás és a legitimitás és ezzel összefüggésben 
a megkérdőjelezett autoritás jelentette. Megtettük az első lépé- 
seket az eredeti demokrácia felé, és ez a minden elképzelést 
meghaladóan hallatlan elmeszülemény valóban arra utalt, hogy 
az önkiválasztott romániai politikai elit elindult egy autoriter, 
nemzetállami berendezkedés irányába – ennek a veszélyével 
nagyon sokan tisztában voltak. Ugyanakkor ez a politikai elit 
– pártállásra való tekintet nélkül – mindig lezserül kijátszotta 
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a nacionalista kártyát, nemkevésbé az osztályharcos adut is, 
amelynek révén – prolidiki – leplezetlenül megnyilvánította 
nyíltan erőszakos opcióját. A pártfunkcionáriust leváltó fősze- 
replő, a bányász egyáltalán nem a szabadság perspektíváját ját- 
szotta be evolúciós (involúciós) képünkbe. Ne feledjük: 1999- 
ben vagyunk. 

Ekkoriban éppen külföldön voltam és egy romániai temati- 
kájú tanulmányt írtam, megrendelésre. Soha nem felejtem el a 
saját döbbenetemet, amelyet a zárósorok keltettek bennem: egy 
adott pillanatban hazámnak három miniszterelnöke volt! 

Ha mégsem ez lett az alternatívája a romániai politikai-tár- 
sadalmi evolúciónak, abban jelentős szerepet játszott a kedvező 
eurointegrációs konjunktúra. Az emberi jogokra alapozott jog- 
alkotás gyakran koercitív tényező volt a romániai kibontako- 
zásban. 

A hivatalos nyilvánosság álláspontja szerint ma a végén va- 
gyunk az ún. tranzíciós periódusnak, amelynek a ködbe vesző 
tartalma mindig a kétségbeesésbe kergette mindazokat, akik a 
romániai társadalom fejlődésének belső szempontjait szerették 
volna elemzéseik középpontjába helyezni. A tranzíciós irány- 
nak belső tartalmat végül is az európai közösségbe való integ- 
ráció adott. 

 
A romániai magyar értelmiségnek a kulturális genocídium 

éveiben volt valamilyen furcsa kis „vezetékes” nyilvánossága. 
Ez megszűnt, azonban egy újfajta nyilvánosság nem alakult 
ki, sajnos igazuk van azoknak, akik atomizálódásról beszél- 
nek. Ennek a folyamatnak az a magyarázata, hogy alapjaiban 
kellett létrehozni egy oktatási-kulturális intézményrendszert, 
és ami ebben a legnehezebb: megteremteni a saját működési 
feltételeket. A szaladgálás a különböző források és alapítvá- 
nyi pénzek után rendkívül idő- és energiaigényes dolog, ezt 
el kell ismerni. Mint ahogyan azt is, hogy egy új infrastruktú- 
ra generálásában jelentős eredmények születtek. Az az újfajta 
nyilvánosság azonban, amelyben a kisebbséget illető stratégiák 
megfogalmazódhattak volna, ez idáig nem jött létre. Ez pedig 
azzal az „eredménnyel” járt, hogy a romániai magyar értel- 
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miség különböző csoportjai az indokoltnál nagyobb mértékben 
váltak a különböző szakmai-politikai klientúrák részévé, ez a 
mi nagy autonómiaproblémánk! Nem sikerült az előnkbe adott 
tematika- és problémarendszer mentén egy, a mi legsajáto- 
sabb érdekeinket eredeti módon felmutató elképzelésrendszert 
felmutatnunk, mert – heurisztikai kérdés ez – mindig csak az 
adott terminusokban lehetett gondolkodnunk. Mindehhez járul 
még az a feltételrendszer, amely abból adódik, hogy kisebbsé- 
giekként mindig a romániai politikai rendszer invariánsaival is 
kell számolnunk, ami nyilván szabadságkorlátozás. Ebből az 
adottságból bizonyos román értelmiségiek azt a következtetést 
vonták le – és a romániai magyarság képviselete, az RMDSZ 
politikájával a gyakorlatban is igazolta ezt az álláspontot –, 
hogy mindig részt kell venni a hatalomban, még a látványosan 
antidemokratikus törvények meghozatalában is, a komparatív 
előnyök kedvéért. Ezt a lehetőséget ez a politikai formáció 
azzal érte el, hogy teljesen eltávolította a civil társadalmat és 
az értelmiséget a konzultációból – hogy döntéshozatali kérdé- 
sekről ne is beszéljünk –, felszámolta a belső pluralizmusnak 
még a látszatát is (platformok), valamint abszolút érvényűvé 
tette a „magyar kártyát”, a választói lojalitást. Depolitizálta a 
romániai magyar társadalmat, miközben egy választói párttá 
alakította át saját magát. Valljuk be, nem volt kis teljesítmény 
– de beláthatatlanok a következményei, elsősorban azért, mert 
megszűnik a politikai társadalom reális alternatíváinak artiku- 
lációs lehetősége. 

Amikor az oktatási-művelődési helyzetünkkel kapcsolatos 
tanulmányt készítettem – eredetileg egy trieszti konferenciára, 
később elkészült egy, immár a 2002-ig adatolt francia nyelvű 
változata is –, döbbentem rá arra, hogy voltaképpen milyen mér- 
tékű volt a Ceaușescu-féle, nemzet-homogenizációs alapokon 
meghirdetett oktatás- és művelődéspolitika, illetve – valóban 
lehet így nevezni – kulturális genocídium. Ne feledjük el, hogy 
népünk legagyonlőttebb fiának (Mircea Dinescu kifejezése) fa- 
lurombolás néven közismertté vált „településpolitikája” immár 
a romániai magyar nemzetiség fizikai létét helyezte célpontba. 
Igencsak furcsának találom, hogy manapság mintha megfeled- 
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keztünk volna e tervezetről, valamint annak kidolgozóiról. Ez 
lett volna a ránk vonatkozó „történelmi alternatíva”. 

Természetesen, ez a múlt öröksége, ezt semmiféle transzilván 
perspektívával nem lehet megszépíteni. Egy olyan fajta organi- 
kus szakemberhiányról van szó, amely a hatalmi struktúrákban 
való politikai reprezentációnkat is megkérdőjelezi. Megvan a 
jövőnek is a maga kihívása, az információs társadalom követel- 
ményrendszere felől. Mindez azonban mégsem fogja felmente- 
ni az erdélyi magyar értelmiséget ama feladat alól, hogy sajátos 
identitást is adjon magának és vállalja is azt. Ez nem könnyű 
dolog, mert a kisebbségi identitás mindig többletet jelent, több 
részt kell összerendezni, és nagyon gyakran ez a hatékonyság 
ellen hat. Márpedig a szigorúan csak a szakmai éthosz és az 
egzisztenciális feltételek megteremtésének parancsa szerint élő 
legfiatalabb értelmiségiek számára ez a többlet vállalhatatlan 
luxus. És természetes, hogy ez így van. 

Nem térhettem ki mindezen évek során a nemzeti proble- 
matika szemlézése elől sem. Itt egyrészt az a meglepetés éri 
a kutatót, hogy nem nagyon hivatkozhat már akadémikusan a 
tekintélyekre, hiszen azok maguk jelentik ki, hogy nincs érvé- 
nyes üzenetük a XXI. század számára. Ez természetes, hiszen 
a történelmi és globális folyamatok továbbra is nyílt kérdéssé 
„nyilvánítják” a nemzeti evolúciót, azonban radikálisan áthe- 
lyezik a hangsúlyokat. A nagy integrációkban valóban lezajlik 
egyfajta szuverenitáskorlátozás, azonban ez a folyamat a lát- 
ható politikán túl nagyon is felszínen tartja a népszuverenitás 
kérdését, olyan értelemben, hogy a végrehajtó hatalom (állami 
bürokrácia), valamint a népakarat választási ciklusokon kívüli 
koordinációját is szükségessé teszi. A parlamentarizmus már 
Carl Schmitt által jelzett korlátái azonnal megmutatkoznak, 
mihelyst a társadalom egészét érintő kapitális kérdésekről van 
szó. Ennélfogva manapság a nemzetet inkább olyan dinamikus 
közösségként kell látnunk, amely a nagy koordinációkban való 
részvétel, a folyamatos modernizáció kérdését úgy oldja meg, 
hogy képes lefedni az új funkciókat, amelyek egyre inkább az 
anyagi és erőforrások hatékony biztosítására, az elosztás új for- 
máinak a megteremtésére irányulnak. Ebben az éles verseny- 
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helyzetben a magyarországi társadalom mai politikai vezetői 
mind ez idáig nem tudtak az utódállamok magyarsága számára 
érvényes stratégiai alternatívákat kidolgozni és az európai poli- 
tikai mezőben érvényesítem. A mai magyar nemzetfejlődésben 
ezért a spontán (demográfiai, mobilitási) folyamatok a meg- 
határozóak. A kettős modell működik: elvándorlás a centrum 
felé, szétfejlődés-asszimiláció. Az európai integráció azonban 
kétségkívül enyhíti a kisebbségekre nehezedő egzisztenciális 
és politikai nyomást, mert nemzeti és európai (tűrhető) jogi 
státust biztosít számukra, a diszkrimináció abszolút tiltásának 
emberjogi alapján. (Ez persze még messze áll a kimondottan a 
nemzetiségek státusát illető pozitív, normatív, lehetőleg alkot- 
mányjogi rendezéstől.) 

A magyarországi politikai elit megdöbbentő bizonytalanko- 
dásai a nemzeti kérdésben (amelynek a legfőbb jelszava végül 
is az „otthon maradás” lett, a „részek” otthon tartatása a meg- 
felelő eszközök és az otthon maradók világos opciói nélkül) 
azt eredményezték, hogy valóban nem alakult ki egy olyanfajta 
társadalmi konszenzus az otthon maradást választók részéről, 
amely ezt az opcióját, avagy inkább az ezt elősegítő gazdasá- 
gi és politikai feltétel- és eszközrendszer megteremtését tűzte 
volna ki célul. Ismétlem, tézisem szerint a politikai képviselet 
cselekvési tere, de gondolkodása is túlságosan „feltételezett” 
– ezen a többségi érdekek folyamatos „közvetett” képviseleti 
tehertételét értem – volt ahhoz, hogy ilyenfajta kemény opció- 
kat fogalmazzon meg. 

 
Azt gondoltam, hogy a sok esetben igencsak „akadémikus” 

fejtegetéseket egy kissé árnyékolom e könyv negyedik részé- 
be gyűjtött írásokkal. Úgy vélem, hogy nem árt a nyolcvanas 
évekről a kilencvenes évekre történő átmenet hangulatát kissé 
az előzmények fényében is konzerválni. Hogy milyen az eg- 
zisztencia megélt kétértelműsége, hogy milyen bájos az Őrzők 
és az Őrzöttek vicsorgós-mosolygós szimbiózisa, az igazi rend- 
szerünk, amelyben mindannyiunkat egyetlen nagy családba fo- 
gott össze a titkos társadalom, amelyre csak az emlékezik kéjes 
borzongással, aki élt benne – és persze a pokolba kívánja. A 
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paradoxon az, hogy ezzel magamagát is a pokolba kívánja, de 
hát ezt a nyolcvanas években már meg is érte. Úgy hogy valami 
örökre összefűz bennünket, hogy ez mind mi voltunk egykor, 
a történelmi tapasztalat. Ezt a megéltséget soha nem érthetik 
meg a későbbi korok társadalomkutatói, mint ahogy mi is csak 
úgy és mindig csak úgy értjük meg a korunkat és a korszellemet 
– mivelhogy benne voltunk. Nem lehet eleget inni a Léthé vizé- 
ből, hol Lészmoszüné, hol Mnémoszüné foglyai vagyunk. 
 

Kolozsvár, 2005. szeptember 27. 
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A FÖLDRE KÖLTÖZÖTT POKOL 
 
 
Zsarnokságról folytatott beszélgetéseinkben viszonylag jól 

el tudjuk különíteni azokat a tényezőket, amelyek végül is te- 
szik: a zsarnok személyét, a hatalmát biztosító, minden kép- 
zeletet felülmúlóan aljas és kegyetlen apparátust (a rémuralom 
végül is jól szervezett államiterror-összjáték eredménye), egy 
totalitárius eszmerendszert megtestesítő ideológiát-filozófiát, 
végül pedig az ennek önként vagy kényszerből behódoló „kato- 
nákat”, a monolitikus párt tagjait. (A legszerencsétlenebb em- 
berfajtából, abból, amelyik a más szabadságát is eladja a ma- 
gáéval.) Valljuk be, hogy ijesztő erőtényező-rendszer, sokkal 
félelmetesebb, mint az az anyagi eszköztár, amelyet felhasznál 
‒ végeredményben az állam, a maga minden erőforrásával. Az 
egyén szempontjából az állami rendben való minden részvéte- 
le attribútummal jár: ez az attribútum pedig a „zsarnoki”. És 
mivel egy e századi állami élet az ember minden élettevékeny- 
ségét feltételezi, az ember minden pillanatban tárgya a zsarnok- 
ságnak, egyetlenegy élettevékenysége, amely kivétel ez alól, az 
ima, amelyben bevallja teremtőjének, hogy nem ember, hogy 
mindaz, ami miatt léteznék, csak szomorúságában és kifosztott- 
ságában eredeti. Az eredeti létállapot a bűnhődés, a bűn világos 
tudata nélkül, és annak homályos megérzése, hogy méltatlan- 
ság történik, hogy hiányzik egyetlen életadó erkölcsi minősé- 
ge, a méltóság. Éppen az, amely annak a boldogító tudatával 
tölthetné el, hogy nincs egyedül, hogy része az emberiségnek, 
hogy létezésének tragikumát, a végességet képes hordozni, 
éppenséggel mert tudja, hogy nincs egyedül, a teher közös. 
Ez azoknak a szomorú arcoknak a magyarázata, a zsarnokság 
ásványi szomorúságáé: az egyedüllét, a kitaszítottság a közös 
és jogos, összemberi örökségből. Hiszen gondoljuk tovább: eb- 
ben a létállapotban éppen azokat a legmagasabb rendű emberi 
érzéseket, egyben erkölcsileg minősítő jegyeinket nem gyako- 
rolhatjuk, amelyek a végességtől, létünk alapjegyétől távoli- 
tanának el: a szeretetet, szolidaritást, a türelmet, eszmei örök 
létünk attribútumait. Arról egyelőre nem is beszélve, hogy mi- 
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lyen az a társadalom, hogy milyen az élet minősége ott, ahol ez 
megvalósul. Maradjunk az antropológiai dimenziónál, s máris 
fel kell hívnunk a figyelmet arra a kérdésre, amely a leginkább 
zsákutcába vezeti az emberek többségét, amelynek megfelelően 
csak úgy fogják fel a helyzetüket mint büntetést és bűnhődést s 
az ezzel együtt járó szenvedést. Egy pszeudologikus indoklás 
‒ „valami oka csak kell hogy legyen ennek” – már jogszerű- 
vé teszi a zsarnokot, történelmileg hitelesíti, minthogy logikus 
sorrendbe illeszti és levezeti egyik intézkedését a másikból. 
A türannisz deklaráltan az állami élet tárgyainak teszi meg az 
embereket, javítanivalókká, tehát eredendően csökkent értékű- 
ékké. A szabad alanyiságból származó értéktudatukat elfojtja, 
igyekszik megsemmisíteni. Az érték, legfőképpen az erény – s 
ezt Platóntól Montesquieu-ig, Thomas Paine-től John Stuart 
Millig nem győzik eleget hangoztatni a szabadságteóriák – a 
zsarnokság legfőbb, halálos ellensége. 

Nem bűnösségünk miatt van a diktatúra, hanem nagyon is 
pontos eszközeitől, amelyeket a rögeszmés pontosságával ki- 
használ. Amint Arisztotelész a Politikában leírta: a kimagasló 
személyek kivégeztetése és az önérzetesek eltávolítása; minden- 
től őrizkedni kell, amiből önérzet és bizalom fejlődhet; mindent 
el kell követni az ellen, hogy az emberek megismerjék egymást 
(az ismerkedés ugyanis bizalmasabbá teszi őket egymáshoz), 
a városbeliek mindig szem előtt legyenek és az uralkodói ud- 
var körül forgolódjanak (így maradhat a legkevésbé rejtve, 
hogy mivel foglalkoznak, és így törődnek bele, folytonos meg- 
alázkodással, a szolgalelkűségbe – lásd a végtelen felvonulás 
forgatókönyveit); arra kell törekedni, hogy amit az alattvalók 
beszélnek vagy cselekszenek, abból semmi se maradjon titok- 
ban; továbbá meg kell őket gyanúsítani egymás előtt, össze kell 
veszíteni a barátot a baráttal, el kell szegényíteni az alattvaló- 
kat, ajánlatos háborúkat viselni, hogy az alattvalók állandóan el 
legyenek foglalva... A módszerek és eszközök ezzel korántsem 
kimerítettek, hiszen a vérbeli zsarnok ismertetőjele a nagyfokú 
ötletesség és találékonyság. Arisztotelész végezetül a követke- 
zőkben foglalja össze a türannisz három célját: a polgárok egy- 
mással szemben bizalmatlanok legyenek, ne legyen hatalmuk, 
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és hogy kicsinyes gondolkodásúak legyenek. Csupa priváció, 
az emberi lényegi erők elvétele egyfelől, összpontosítása más- 
felől, a zsarnok oldalán és fennmaradása érdekében, mert ez 
az egyetlen raison dʼêtre marad, és ez az egyetlen államrezon 
(hiába remélik olykor az emberek, hogy más is van: nemzeti 
érdek, fennmaradás, túlélés – nincs). Egyetlen érdek mentén 
oszlik meg a társadalom, a zsarnok fennmaradása mellett és 
ellene. Egy korszerű zsarnokság működési elve szerint a két ol- 
dalnak viszonylagos egyensúlyban kell lennie, az apparátusnak 
nem szabad egészen biztonságban éreznie magát, a diktátornak 
sejtetnie kell, hogy amennyivel több zsamokellenes megnyil- 
vánulást fojtanak el, annyival több támadhat egyfelől, másfelől 
pedig létre kell hoznia egy ismereti rést: a tettleg ellenállók és 
potenciális tartalékhadseregük, a félrevonulva protestálók úgy 
kell érezzék, hogy minden egyes elfojtott megnyilvánulás újab- 
bakat tesz lehetetlenné, hogy tehát cselekvési lehetőségeik szű- 
külnek, egyre kevesebb eszköz áll rendelkezésükre, számbeli- 
leg fogyatkoznak. A bizonytalanság és a komor kétségbeesés 
egyensúlya így hosszas történelemformáló erővé válik. 

A számítási hiba a zsarnokság természetéből következik: úgy 
látszik – és ez nem kevés reményre ad okot –, hogy az emberi 
faj elállatiasítása isteni elveket szeg meg (a szabadságot az Is- 
ten ojtotta az ember természetébe, írja Fortesque lordkancellár 
a XVI. században). Be lehet vinni a gonoszságot az emberek 
közé, kettős életűekké lehet tenni őket, hogy minden gondo- 
latuk, érzésük, cselekedetük nem tőlük valónak, idegennek, 
ellenségesnek tűnjék, el lehet érni, hogy az emberek naponta 
elborzadjanak önmaguktól, és kérdéseket tegyenek fel a pokol- 
ra vonatkozóan. És végül egy fénytelen hajnalon azt mondják, 
hogy ez nem élet, így nem élhet az ember, mert megcsúfolása a 
természetnek. Abban a pillanatban kimondták a zsarnok fölött 
az ítéletet, és aki majmokká kívánta tenni őket, a majmok halá- 
lával tűnik el a megcsúfolt föld színéről. 
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BEVEZÉNYLÉS A DEMOKRÁCIÁBA 
 
 
Ugyanők – kinek nevezzük őket? – a forradalmi (avagy már 

ellenforradalmi?) öröm pillanataiban egymásra néznek, pil- 
logtatnak, csodálkozva elmosolyodnak, azután pedig halkan 
megkérdezik: Ejnye, hát mi mit csinálunk? Aztán veszik sötét 
nagykabátjaikat (most nagy-, nem bőr!), és határozottan az ese- 
mények, egy-két mozgalom, valamint és főleg az intézmények 
élére állanak. Ismét csak körülnézve lehet kimenni az utcára, 
nem lehet bemenni sehová, az útkereszteződéseknél és a kapuk- 
ban az untig fárasztó arcok, akik zavartan, majd tétova irányító 
mozdulatokkal, azután egyre felszabadultabban ismétlik – ele- 
inte, mert utóbb ugyanazzal az összetéveszthetetlen hangsúllyal 
‒, határozottan széttárják karjukat, majd összefonják: nem is- 
mered a jelszót, forradalom van, ugyebár?! 

Nos, kinek a forradalma? 
A nép forradalma? Avagy az apparátus forradalmi cselei ha- 

talmának teljes átmentésére? Aztán majd csak akad egy erőske- 
zű ember (még ne nevezzük tábornoknak), aki majd véget vet a 
zűrzavarnak, és lehet, akad amit végrehajtani, tovább. 

Hiszen a végrehajtásnál, ugyebár, semmi sem áttekinthe- 
tőbb, egyszerűbb és kényelmesebb. 

Még nem azokról beszéltünk, akik a csillagok fölé vették a 
sötét nagykabátot, és elindultak, határozott léptekkel az ese- 
ményeken át, mozgalmasan az intézmények felé. Vagy már 
róluk? Éppen? És persze a régi helyükön mosolyogva tündöklő 
kapusokról, akik szűzies pillantással, ártatlanul hárítják a nép 
közeledő, késő, egyszerű fiait. A népet ugyanis nem ismerik a 
kapusok. 

A nagykabátosokat viszont igen. 
 
(Kolozsvár, 1989. december 25-én) 
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A DEMOKRÁCIA MEGKÖZELÍTÉSE 
 
 
Már 1989 decemberében is igyekezett nem egy gondolko- 

dó honfitársunk a változásokon kívüli szempontokból megkö- 
zelíteni azt a jelenséget, amelynek alanya avagy tárgya volt. 
(A legösztönösebb tájékozódási-megismerési reflex, mintegy a 
fenomenologikus gondolkodás ősformája lép működésbe: alany 
vagyok-e avagy tárgy? Ennek a fenomenologikus körültekintés- 
nek elemi jelzést kell adnia, benne elemi szabadságreflex nyil- 
vánul meg, hiszen ha valaki feltételezi önmagáról, hogy tárgy, 
akkor már szinte azt is tudja, hogy eszközként lesz használható. 
Egy valódi politikai forradalomban a közhatalmat megragadó 
nép pillanatokra szuverén kollektívum, cselekvése autonóm, 
akarata szabad, maga tehát alany. Megfigyelhető, hogy de- 
mokratikus szervezetet milyen nehéz felépíteni, voltaképpen 
contradictio in adiecto, mihelyst a vezetők akaratuk érvényesí- 
tésére használják a tagságot, függetlenül attól, hogy mi a tartal- 
ma ennek a politikai akaratnak, szándéknak, egy kollektívum 
vezetőkre és vezetettekre, alanyokra és tárgyakra hasad, és ez 
így van még akkor is, ha különböző választási eljárásokkal és 
ellenőrzési szabályokkal valamiféle horizontális elvet kívánnak 
érvényesíteni vezetők és vezetettek viszonylatában. Ennek a 
dilemmának a kikerülésére működnek az amerikai választási 
pártok laza, szakaszos célszervezetekként, a teljes alanyiságot 
megvalósító európai szélsőséges szervezetek is részben ezért 
lehetnek kis létszámúak. A hierarchia antidemokratikus.) 

A társadalmi megismerés elméletének egyik paradoxona 
szerint legkevésbé a jelenség avagy a folyamat cselekvő ré- 
szese tudja, hogy mi a változás maga. (Most azért ne egészen 
arra gondoljunk, amit a méltán elhíresült elv fogalmaz meg: 
„Nem tudják, de teszik. ” Átalakult viszonyok között, tömeg- 
kommunikációs helyzetben és a manipuláció századában igenis 
nagyon is tudhatják, és nagyon is megtehetik.) Amióta Max 
Weber elkülönítette a célracionális és értékracionális cselekvés 
típusait, e kérdéskörnek szétágazó irodalma alakult ki. Mást 
jelent megfigyelő és megfigyelt viszonya a társadalmi cselek- 
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vések különböző típusaiban. A különböző megközelítési módo- 
kat témánk szempontjából relevánsán rendező és összefoglaló 
tanulmány Alfred Schütztől származik (Common-Sense and 
Scientific Interpretation of Human Action. 1953). 

Mármost ha kiváltképpen a politikai mezőben zajló cselek- 
vésekre figyelünk, amelyeknek mai legfontosabb jellemzője az 
információ redisztribúciója, ennek irányítói és haszonélvezői 
pedig természetesen a hatalmi mechanizmus urai és részben 
igazgatói, lehetetlen fel nem figyelnünk arra a döntő fontossá- 
gú tényre, hogy e hatalmi tényezők megnevezési monopólium- 
mal bírnak. Társadalmi folyamatokról, valamint az igazságról 
in situ beszélnek, nevet adnak nekik. Nyilván, a megnevezés 
nem azonos az igazsággal, és különösképpen nem egy elfoga- 
dott konszenzussal (kivéve a konszenzuális igazság esetét), s 
a gondolat nyomatékosítása érdekében érdemes megismételni, 
hogy rafinált megnevezési stratégiákkal már a kibontakozás 
iniciális perceiben, és ez már a tömegkommunikáció korának 
szemiózisához tartozik, hosszú ideig (félelmetes kimondani, de 
talán akár végletesen is) el lehet téríteni az igazságot. Az ér- 
dekek nyilván itt is megütköznek: vannak erők, amelyek egy 
saját sugalmazást vagy interpretációt akarnak az igazságként 
feltüntetni, mások viszont az igazságot akarják megnevezni. A 
politikai küzdelem mindig a szavak síkján is zajlik, a megisme- 
rés, történelmi dimenziókban, e szó-stratagémáktól függetlene- 
dik. Van ennek egy megkerülhetetlen hagyománya, a kútfőké: 
Prokopiosz Titkos története a példa. 

Mit tehet az, aki mégis meg kell hogy nevezzen szeme előtt 
zajló folyamatokat, amelyeknek részese, s amelyekről tud- 
ván tudja, hogy nemcsak személyes, hanem közösségi életét, 
jövőjét is meghatározzák? A legkevesebb, hogy ne írja meg 
vagy le azt, amit – képletesen szólva – nem ő írt bele a törté- 
nelmi mozgásba, azt, ami számára ellenőrizhetetlen forrásból 
származó megírás, valamilyen titkos agentúra előírása, hogy 
ismeretlen forgatókönyvekről ne is beszéljünk. A némaságig 
szankcionáljuk mondatainkat, hogy igazságunk ne essen egybe 
megnevezésekkel. 
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Amikor a két népnyúzót végre letették (és ez alkalommal 
ne a plebejusi mondatformára, hanem annak nagyon is konkrét 
politikai tartalmára gondoljunk), sokan feltették azt a kérdést, 
hogy a változások vajon meddig fognak tartani, hogy valóban 
forradalom volt-e, puccs, palotaforradalom, népi megmoz- 
dulás, népfölkelés, avagy milyen, a politológia kategóriáival 
megnevezhető, a társadalmat, államot, történelmi folyamatokat 
érintő változási forma. Egy hónappal a változások után a politi- 
kai eredők lemérhetetlenek, és még azt sem mondhatjuk, hogy 
a forradalmak történetében elégséges ismérvet találunk annak 
eldöntésére, hogy milyen kategóriákat használhatunk, akárcsak 
optatív eredménnyel. Még hosszú ideig nem tudhatjuk, hogy 
a decemberi átmenet milyen irányba tart, milyen szakaszokon 
fog majd átmenni, de azt biztonsággal állíthatjuk, hogy olyan 
forradalmat, amely egy szakasszal mindent megoldott volna, 
még nem látott a világtörténelem. Mert eleddig minden forra- 
dalom esetében szakaszokról, típusos menetrendről volt szó: 
társadalmi többségről, reprezentatív osztályról (amely semmi 
esetre sem lehetett a régi), új főhatalomról és hatalmi formák- 
ról, végül pedig a közhatalom elidegenedéséről. Ha mi a ben- 
nünket leginkább érdeklő demokrácia kérdéskörét módszeresen 
kívánjuk megközelíteni, semmi esetre sem kerülhetjük meg a 
fenti kérdéseket. Mert a demokratikus berendezkedés elsősor- 
ban annak a következménye, hogy milyen volt a változás termé- 
szete. Ez tehát nem elvont-teoretikus probléma, hanem bizony 
a jövőnket és benne legjobb szándékaink szerint elképzelt ma- 
gunkat meghatározó tény. Ezen túl: a végeredmény tekinteté- 
ben reményeink lehetnek, bízhatunk abban, hogy cselekvése- 
inkkel, felelős elképzeléseinkkel valamennyire beleszólhatunk 
az események menetébe. Abból kell kiindulni, hogy az álla- 
mi-politikai struktúrák változatlanok maradtak. Ilyen feltételek 
mellett – és beleszámítva, hogy a családi-nemzetbiztonsági 
diktatúra egyik tényezője, az első, nyilván, megtört – fokozott 
mértékben kell a demokratikus államberendezkedésre töreked- 
nünk. Megkockáztatnám, hogy ez egyedüli egyéni és kollektív 
esélyünk e pillanatban. Az európai demokráciák utóbbi félszá- 
zados története azt mutatja, hogy elfogadható állammodell ezen 
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kívül nincs. Viszont ezek az államok annyira erősek is, hogy 
kizárnak minden egyéb típusú, más jellegű változtatási törek- 
vést. Számunkra a demokráciával való foglalkozásnak nem 
doktriner fontossága van, a politikai cselekvés eleven formáit 
keressük, és egy célrendszernek megfelelően hasznosítani is 
kívánjuk azokat. 

A demokrácia kérdéskörének megközelítésekor néhány 
alapvető elválasztást meg kell tennünk: nem a liberalizmusról 
beszélünk és nem az egalitarizmusról (avagy, amint ma nem 
divat néven nevezni: szocialisztikus elképzelésekről). Holott a 
modern demokrácia, valamint a korszerű demokratikus állam- 
berendezkedés e két utóbbit állandóan közelíti az előbbihez: 
szociális állam, szociális piacgazdaság – hogy csak kettőt em- 
lítsünk a közkeletű politikai törekvésekből. 

A demokrácia történetében alapvető irányokhoz nyúlunk 
vissza, valamint egy időben más-más formákban és alakza- 
tokban megújuló európai hagyományhoz. (Amely parttalannak 
tűnhet, de nem az, bizonyos jegyek mindenképpen hozzátar- 
toznak.) Ezek egyike a dialógus, a maga szókratészi formájá- 
ban, amelyet a görög hagyománynak nevezhetünk, s amelyből 
a kölcsönösség és a racionalitás elve származik. Ésszerűségem 
és autonómiám alapja ezek szerint a másik ésszerűségének és 
autonómiájának elismerésén alapszik. Magunkból indulunk ki, 
de magunkból mint alanyokból, a beszédkészség és -képesség 
fenntartásának az igényével és -ből, politikai gesztusunk pedig 
az, hogy városlakókként figyelembe vesszük: a másik miként 
kíván, a mások miként kívánnak beszélni. Ebben a városlakó- 
politisz beszédrendszerben alkalom nyílik egy értékmozzanat 
érvényesítésére, nevezetesen ama mozzanatról van szó, amely 
különbséget tesz az agorát és a piacot fenntartó beszéd és az 
e kettőt elsöprő monológ (parancs) között. Az Evangélium 
dialógusok példatárának is felfogható, a vallásháborúk pedig 
a dialóguselv újraérvényesítési kísérleteinek: a rossz tekinté- 
lyek és hatalmi autonómiák megtörésére vonatkozó „közvetlen 
fordulatoknak”. Minden közösség, amely a jó tekintélyek, a 
közvetlenül dialógusképes alanyok létét állította életműködé- 
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seinek középpontjába, közösségi autonómiát (önrendelkezést) 
is követett. Ez alkalommal hadd ne konkretizáljuk a történelmi 
alakzatokat, csupán utalni kívánunk rá: Európában mindig he- 
lyi értéke is volt a közvetlen és közvetett demokratikus formák- 
nak. Persze vannak régiók, ahol a közvetlen – hadd használjuk 
most már a hegeliánus pontosítást: hatalmi formációk által nem 
közvetített – formák csak természeti katasztrófa (tűz, árvíz, 
földrengés) esetén működhettek, ott szinte nem is léteznek. 
Természeti közvetlenségből soha nem lesznek civil formák. 
A magukba és maguktól elzárt egyének őstörténeti magányát 
még így, ezen az áron sem zavarhatja meg a kasztok – hatalmi 
harmónia praestabilita – magánya. 

Másként közelít a demokrácia kérdésköréhez az, aki a gö- 
rög bölcselet filozofikus, különösen elmélyült, gyakorlatilag 
a mindennapokban követhető demokrácia-képéhez nyúl visz- 
sza, másként az, aki a nagy francia forradalom köztársasági 
eszméihez, államközpontú, intézményközpontú elméleteihez 
viszonyít, és másként az, aki az angolszász politikai gondol- 
kodásban – részben az angol polgári forradalom, részben az 
amerikai polgárháború, valamint államalkotás időpontjában az 
amerikai gondolkodók, az alapító atyák gondolataiban – keresi 
a választ. A mi szűkebb történelmünk és társadalmi környe- 
zetünk bizonyos hagyományai, bizonyos elemei is ezekhez a 
választásokhoz kapcsolódnak. 

Elsősorban arra gondolok, hogy az angol, de különösképpen 
az amerikai demokrácia kialakulásának a kezdeti periódusában 
ezek a demokratikus intézmények az önszervező közösségek 
alapjain jöttek létre. A politológia külön hangsúlyozza, hogy az 
amerikai demokrácia az úgynevezett self govemment, tehát az 
önigazgató társaságok alapján alakult ki és fejlődött. Ezt azért 
szeretném kiemelni, mert az ilyen önszervező közösségekben 
‒ amelyek földművelő-farmer, később iparosközösségek voltak 
‒ vált lehetővé az, hogy modem termelési keretek között, de 
saját termelési szféráikon túllépve, az emberek közös felada- 
tokat és közös felelősséget vállaljanak, pl. egy-egy iskola lét- 
rehozása vagy patronálása, egy-egy templom építése, egy-egy 
pap vagy misszionárius meghívása kapcsán. Ezek a közösségi 
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elemek nyilván a mi társadalmunkban, társadalomtörténetünk- 
ben, a mi szűkebb történelmünkben is megvannak. Mindezek 
a demokrácia bölcsői, kezdeményei, ugyanakkor ama nagy 
európai hagyomány konkrét formái is, amelyre a bevezetőben 
utaltunk. A modern társadalmi munkamegosztás messze túlnőtt 
az alapokon, és lehetetlenné tette azt, hogy ezeknek az önszer- 
veződő közösségeknek a tagjai a nagy állami funkciók bárme- 
lyikébe is beleszólhassanak a választásokon kívül. Tudniillik a 
tömeg – egyelőre nevezzük így – nem nyilváníthatja politikai 
akaratát a társadalom nagy szintjein csak a választásokkor. És 
ezzel kapcsolatosan ne legyen semmiféle illúziónk. Bizonyos 
különlegesen szervezett nyomásgyakorló csoportok kivételével 
egyetlen nagy közösség, politikai szervezet, testület, intézmény 
sem befolyásolhatja egy állam külpolitikáját – ha nem azon az 
áron, hogy megdönti a kormányt vagy újabb választásokat kér. 
De hol vagyunk mi még attól? 

Ne legyenek különös illúzióink abban a tekintetben sem, 
hogy a „tökéletes parlamentarizmus”, tehát pártok demokra- 
tikus játékán alapuló parlamenti rendszer biztosítja a teljes de- 
mokratikus berendezkedést. Nem lehetnek ilyen illúzióink már 
csak azért sem, mert a jól működő demokratikus parlamenti 
rendszerek szintjén az államelnöknek olyan funkciója, olyan 
hatalma van, hogy feloszlathatja a parlamentet, új választásokat 
kérhet, tehát valamilyen formában a nép, a szuverén nép akara- 
ta fölött van. A legjobb esetben azt testesíti meg. 

Itt vissza kellene térnünk ahhoz, hogy valahogy önmagunk- 
ban-önmagunkkal fogadtassuk el azt a hiedelmet vagy azt a 
bizonyosságot, hogy végül is a demokrácia a maga primer 
meghatározásában az önmagát irányító nép. A nép önmagát 
úgy irányíthatja, hogyha szuverén, hogyha a döntéshozatal- 
ba egyénenként és közösségenként belefolyhat. És nemcsak a 
tételes jogba, hanem a mindennapi élő jogba, tehát azoknak 
a társadalmi konvencióknak és rendszabályoknak a szintjén, 
amelyek között az életünk mindennap zajlik. Ezt pedig úgy tud- 
juk elérni, hogyha elfogadjuk magunkban és elfogadtatjuk má- 
sokkal azt, hogy mindannyian emberi értéket testesítünk meg, 
hogy önmagunkért lehetünk, hogy egyének lehetünk, mert csak 
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így lehetünk egy közösségért. A demokratikus gondolkodás- 
nak ezek olyan alapfeltételei, amelyeket nagyon át kell gondol- 
nunk. Mert ezeknek a függvényében számos olyan személyes, 
egyéni tulajdonságunkról, amelyekről eddig azt hittük, hogy 
az emberek javára valók, kiderül, hogy csak a mi javunkra 
valók voltak. Különösképpen a francia forradalom teoretikusai, 
Robespierre és Marat emelték ki azokat a politikai, erkölcsi 
tulajdonságokat, amelyek az egyénekben, azok mindennapi te- 
vékenységében kell hogy megtestesüljenek – és ezek a tulaj- 
donságok minden esetben a „közjót” szolgálják, azzal a ponto- 
sítással, hogy mi döntünk a közjó felől, nem pedig valamilyen 
állami szervezet. 

Emlékszünk arra, hogy a Nagy Francia Forradalom veze- 
tői-teoretikusai intézményes formát is találnak minden „köz”- 
funkció képviseletének – gondolok a hírhedt Közjóléti Bizott- 
ságra, amely aztán a forradalmi terror letéteményese lett. Mert 
‒ s ezt hozzá lehet tennünk – a híres republikánus jelmondat 
értelmében: „Halál a Szabadság ellenségeire!” – a szabad em- 
berek közössége nem élhet együtt a szabadság ellenségeivel. 
Az erény mellett, a köztársasági erény mellett mindig létre- 
jön a terror intézménye, amennyiben nem sikerül biztosítani a 
politikai forradalom maradéktalanul demokratikus jellegét. A 
demokratikus jelleg biztosításának a módja különösképpen a 
polgári-demokratikus forradalmak gyakorlatában, azok teoreti- 
kusainak a gondolataiban és tevékenységében kristályosodik ki. 
Itt elsősorban a nyilvánosság szerepéről van szó. 

A nyilvánosság a klasszikus felfogásban a szólás- és sajtó- 
szabadságot jelenti mint olyan tényezőt, amely jelentős mér- 
tékben képes korlátozni a politikai hatalmat, lévén társadalmi 
opciókat és alternatívákat megtestesítő erő. Ehhez azonban ma 
már hozzáadódnak a különböző kommunikációs médiák, hiszen 
az információk válogatása és szűrése olyan politikai tényező, 
amely a tudat, valamint a cselekvés alakításában, illetve irá- 
nyításában döntő szerepet játszik. A kommunikációs stratégiák 
jelképzési és jelhasználati módok, nagy közösségek elképzelé- 
seit, valamint elemi érzéseit képesek eltéríteni – akár alapvető 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 24 

érdekeikkel ellentétes irányba is. A médiáknak függetleneknek, 
autonómoknak kell lenniük, és nem sajtó-, valamint médiatör- 
vényekkel, hanem szakmai, etikai és magánjogi alapon szabad 
csak ellenőrizni, a médiatörvény ugyanis nagymértékben a tör- 
vényhozó politikai érdekeit testesítheti meg. 

De a legfontosabb szabályozási lehetőség maga a nyilvános- 
ság axiológiai rendszere, értéktelítettség, fejlett demokratikus 
államberendezkedésben ez az értékrend nem lehet más, mint 
maga a demokratikus értékrend, amely – nyilván – fejlett jogér- 
zékre, bizalomra, a nyilvánosság tiszteletére alapozódik – hogy 
csupán a legfontosabbakat említsük. 

A mi nyilvánosságunknak is olyan szilárd elveken és meg- 
győződésen, alanyi értékkonszenzuson kellene alapulnia, ame- 
lyet egyik napról a másikra semmiféle média nem tud megvál- 
toztatni, még ha agresszív érzelmeket kelt, még ha félelmet 
kelt, akkor sem. Igen rövid idő alatt napi élményünkké vált, 
hogy hatalmas tömegek hol egy, hol más álláspont mellett, alig 
artikulált politikai opciókkal, érzésekkel, akarattal tüntetnek, 
szegülnek szembe egymással. E látvány nem kell hogy külö- 
nösebb zavart keltsen, noha kétségtelenül van valaminő csa- 
lóka jellege. A forradalmak teoretikusai mindig is fontosnak 
tartották hangsúlyozni, hogy a forradalmat, nota bene: a nagy 
társadalmi változásokat soha nem az utcán vonuló tömeg fogja 
eldönteni – mert ez nem tud kormányozni. Vannak közvetlen 
hatalmi, akarati elképzelései, ezek akár artikulálódhatnak is, de 
kormányozni nem fog, kormányozni a képviselői fognak. De 
amikor a képviseleti kormányzat kialakul – és erre figyelmeztet 
Rousseau –, akkor az lehet, hogy már nem annak a tömegnek a 
kormányzata lesz, amely őt hatalomra juttatta. 

Azért fontos mindezeket a kérdéseket újra meg újra meg- 
fogalmaznunk, artikulálnunk a helyzetnek megfelelően, mert 
azok a változások, melyeknek szemtanúi vagyunk, újra meg 
újra felvetik őket. Ezért a tájékozódásban valószínű, hogy a 
modern liberalizmus, a demokratikus liberalizmus elképzelé- 
seiből kellene kiindulnunk, amely szerint értékelvű társadalmat 
kell megteremtenünk. Ez azt jelenti, hogy minden megszólaló- 
nak biztosítanunk kell/kellene azt a jogot, hogy a dialógus kere- 
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tei között kifejthesse elképzeléseit, és a dialógus keretei között 
eldönthesse, hogy a kisebbséghez vagy a többséghez tartozik. 
Mert csupán a demokratikus liberális társadalom képes elis- 
merni a kisebbségek, a kisebbség jogát a sajátos képviseletre. 
 

Olyan kérdéscsoporthoz érkeztünk ezzel, amely közvetlenül 
a jövőnkkel kapcsolatos, a kisebbségek társadalmi elismerése, 
az ennek megfelelő intézmények kialakítása ugyanis messze 
túlmutat a napi politikán. Vízválasztóról, élet-halál kérdéséről 
van szó. Egy olyan társadalomban, amely nem a tolerancia, ha- 
nem az intolerancia, valamint az agresszivitás értékeit preferál- 
ja, a kisebbségek nem fognak fennmaradni. Ezért az államjogi 
képviseletre, az állami intézményi formákra alapvető szükség 
van, ezek nem pótolhatják azonban a tolerancia értékének az 
elismerését, következésképpen szükség van olyan társadalmi 
csoportokra, szervezetekre, intézményekre, amelyek kizárólag 
ennek a társadalmi elismertetésével foglalkoznak, a mindennapi 
cselekvés, de a nyilvánosság különböző szintjein és állandóan. 

A toleranciáról tudnunk kell, hogy nagyon is ellentmondásos 
társadalmi érték, hiszen mindig bizonyos saját érdekekről való 
lemondást is jelent, mások érdekeinek tudatos előtérbe helyezé- 
sét. Végeredményben etikai dominanciája politikai érték, már- 
pedig a szociálpszichológia populációs törvényeinek értelmében 
az elemi érdekeiről lemondó csoport hátrányos helyzetbe kerül. 
S minél több érdekét látja vélten vagy valóban veszélyeztetett- 
nek, annál inkább agresszív viselkedési stratagémát választ. A 
szociobiológia azt is megfogalmazza, hogy egy bizonyos fajta 
agresszivitás pozitív is lehet a csoport fennmaradása szempont- 
jából, s e viselkedési szabályok értelmében s az alkalmazkodás 
parancsa okán a csoport kezdi kiszelektálni és elpusztítani a 
toleráns egyedeket. A tolerancia az ember társadalmi és termé- 
szeti dimenzióinak ellentmondását megtestesítő kettősség is. 

A mi valóságunkat és történelmi környezetünket, hagyo- 
mányos értékviszonyainkat szemügyre véve, meg kell állapí- 
tanunk, hogy a toleráns magatartás társadalmi elismertetése 
elképesztő nagyságrendű feladat, valószínűleg különleges pszi- 
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chológiai és politikai stratégiát kíván. De az állandó tűzoltás és 
intervenció nem megoldás. 
 

A következő eljárások egyike annak a ténynek a mély meg- 
gondolásán alapul, amely szerint az európai műveltség és a de- 
mokratikus társadalmi és államberendezkedés bizonyos kom- 
munikációs mechanizmusok feltétlen előtérbe helyezését jelenti. 
A felvilágosodás értékrendszere, a civil társadalom eszménye 
‒ amely végeredményben a szokratikus világnézetből szárma- 
zik – különleges szerepet juttat a dialógusnak. Tehát annak a 
filozoféma rangjára emelt beszédelvnek, amely intézményesíti, 
hogy minden mondatra információértékkel rendelkező ésszerű 
mondattal kell válaszolni. A mértéket nem ismerő, hübrisz- 
alapú társadalmakról nem lehetett szó ebben a műveltségesz- 
ményben, amely szerint aki nem képes a dialógusra – majom. 
Emlékezzünk vissza arra, hogy az antik demokráciák külön 
funkciót tartottak fenn a nyilvános párbeszéd gyakorlására és 
hallgatására. Ezzel szemben mai politikai fórumokon vagy akár 
a mi egyszerű beszélgetéseinkben is hányszor nyilvánul meg az 
önösség, az intolerancia, az, hogy valaki csak a saját hangját 
szereti hallani, és beszélgetőtársa fele mondatánál már felugrik 
és belevág. A türelmetlenségnek mint antidemokratikus attitűd- 
nek számtalan megnyilvánulási formája van, valamilyen lelki 
meg nem felelés, alanyi hasadás nyilvánul meg benne. Hogyan 
lehet olyan emberekkel demokratikus szervezetet létrehozni, 
akik akár a legegyszerűbb kérdéseket sem képesek megvitatni, 
nem beszélve bonyolult világnézeti kérdésekről. 

Ha bízunk abban, hogy valamennyire helyünk és szerepünk 
lehet az átalakulásban, kiindulópontunk az kell hogy legyen: 
a másik kifejezett álláspontja nélkül nincs felelős alanyi atti- 
tűd sem, lehetetlen a konszenzus. Csak a felelős álláspontok 
sokasága jelentheti azt az irányt, amely a politikai jövőnket 
jelenti. Hosszú menetelés az időben a fejlett demokrácia ke- 
retfeltételei felé: „a szervezkedés és gyülekezés szabadsága, a 
szólásszabadság, az általános választójog, a közhivatal viselé- 
sének joga, a független igazságszolgáltatás, a politikai vezetők 
joga választási kampányok szervezéséhez, alternatív informá- 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 27 

cióforrások megléte, szabad és korrekt választások, végül pe- 
dig olyan intézmények megléte, amelyek biztosítsák, hogy a 
kormány politikája a választópolgárok akaratának függvénye 
legyen” (Lijphart). 
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TÁJKÉP CSATA KÖZBEN 
 
 
Politikai programokat szerkeszteni – mit is jelent ez? Az- 

óta is foglalkoztat bennünket, amióta jó néhányat magunk is 
megfogalmaztunk, s amely pontok, bekerülve egy parlamen- 
ti élet feltételrendszerébe, mintegy elolvadni látszanak egy 
régi-új többség ostora és csapásai alatt. Illetve megvalósítási 
esélyei ugyanazon kérdőjelek feltételrendszerébe kerülnek, 
mely kérdőjelek és mely feltételrendszer megszüntetése lett 
volna a programpontok célja – a belátható történelmi időben 
és a hagyományos félelmek kiküszöbölése okán. Az a társa- 
dalom, amelyben a félelem – és az ennek megfelelő agresszív 
késztetés – túlteng, aligha nevezhető politikai társadalomnak, 
legfőbb jellemzői archaikus összefüggésekkel, szociálbiológiai 
késztetésekkel írhatók le. („Félretéve a rendellenességeket, az 
emberi agresszió valószínűleg a következő körülmények kö- 
zött nyilvánul meg: amikor a fontos szükségletkielégítési for- 
rások korlátozottak és inkább versengés, mint tülekedés útján 
szerezhetők meg; amikor az agresszió sikerhez vezet – vagy 
e források megszerzésében, vagy további összecsapásokban, 
amelyek végül is a források birtoklásához vezetnek; fájdalom, 
kellemetlenség vagy frusztráció hatására; a szociális rendszer 
felbomlásakor, amikor különleges lehetőség nyílik az egyén 
előrejutására, szükségessé válik helyzetének védelmezése; ide- 
genek megjelenésekor – szélsőséges esetben az agresszivitás 
olyan mértékig fokozódhat, hogy már a rokonok alkalmasságát 
csökkentheti.”1 Ha pusztán fenomenológiai kiindulópontnak te- 
kintjük a fenti kritériumrendszert, az 1990-es esztendő legalább 
két jelentős hazai konflagrációjának elemzésében alkalmazható, 
megdöbbentő plaszticitással.) Ennek a jelenségnek kellő polito- 
lógiai-filozófiai dimenziót kell biztosítani. 1 

                     
1 David P. Barash: Szociobiológia és viselkedés. Natura, 1980. 

152. 
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Gondolom, nem hangsúlyozandó különösebben, hogy a sza- 
bad kezdeményezés, az egyéniség szabad kifejlődésének útjában 
mekkora, szinte legyőzhetetlen akadály a társadalom tömeges 
félelme (és ennek megjelenési formái, rezignációja, passzivitá- 
sa, közömbössége, közönye, tehetetlensége). A félelem pedig 
manipulálható: a kommunikációs diverzió abszolút közege, az 
álhírek, rémhírek és eksztatikus várakozás furcsa tremolójában 
él a társadalom. Aki manapság nem él Marosvásárhelyen, de 
gyakran jár oda, tapasztalhatja ezt (1990‒1991 között egy éven 
át ingáztam oda), olyan ez a város, mint egy stratégiai bom- 
lasztási alkímia kísérleti műhelye. A tömeghiedelmek persze 
átkerülnek a sajtó és tömegkommunikáció által hullámszerűen 
felkarolt és pártolt összefüggésrendszerbe, és ott találkoznak 
az uralkodó elit félelmét kifejező hiedelmekkel. Amint Makkai 
János írta egy rendkívül időszerű könyvében: „Minden uralko- 
dó politikai rendszer állandóan fél ellenségeitől. Gyanakvással 
kíséri a más hiedelműek működését. A parlamentáris demokrá- 
ciában egy-egy kormányzó többség néha állandóan felbomlásá- 
tól fél, és úgy kormányozza az államot.”2 „Az idegen politikai 
rendszerektől való félelem bizonyos foka minden társadalom- 
ban megvan, de beteg társadalomban az is előfordulhat, hogy 
a tömeg minden politikai hiedelemtől egyformán fél. [...] A 
félelem túltengésének mindig ez a legbiztosabb jele a társada- 
lomban.”3 A kipontozott rész – magának pedig nincs hatalmas 
hiedelme, amit az idegenekkel szembeállíthasson – fenntartá- 
sokkal kezelendő; bizonyosnak tekinthetjük, hogy a kelet-kö- 
zép-európai régió országainak döntő többségében a nacionaliz- 
mus éppenséggel olyan hatalmas erejű hiedelem lehet, amelyet 
minden egyéb politikai ideológiával szembe lehet állítani, és 
amennyiben az állam a nemzetiszocialista ideológia alapján 
szerveződik, létrejöhet egy időtálló egyensúlyi rendszer. így 
tehát megfogalmazható következtetésünk: társadalmunkban a 

                     
2 Makkai János: Politika-isten rabságában. Budapest, 1943. 141, 

145. 
3 John Naisbitt: Megatrends. Ten New Directions Transforming 

OurLives. Warner Books, 1984. 
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félelem nem pusztán örökletes hiedelmi, hanem elsősorban po- 
litikai kérdés. A félelmet magas hatékonysági fokkal manipu- 
lálni kész hatalom a diktatúrára is kész, hiszen kezében van az 
eszközök legfontosabbika. Ezért a társadalom felelős erőinek 
‒ a különböző nyomáscsoportok, szakmai szövetségek és testü- 
letek, polgári szerveződési formák – legfontosabb feladata nem 
pusztán a küzdelem a dezinformáció ellen, hanem a félelem 
gócainak, öröklött történelmi mintáinak és formáinak, hiedelmi 
rendszereinek és hagyományának leküzdése. Ez cél, amelyet 
egy politikai pártprogram elvi részének is tartalmaznia kell, de 
az a program akkor lenne valóban hatékony, ha az alapelvet le 
tudná bontani gyakorlati szempontokra. Ehhez a félelem struk- 
turális elemzésére van szükség, méghozzá a regionális történe- 
lembe ágyazottan. Ha a kelet-közép-európai társadalmak nem 
tudják kiküszöbölni saját félelmi rendszereiket és az államok is 
ezen a kényszerpályán haladnak tovább, a perifériára tolódás 
folyamatát valószínűleg visszafordíthatatlannak tekinthetjük. 

Mire gondolhatunk itt elsősorban? A régió nemzetközi vi- 
szonyait meghatározó civilizációs, kulturális félelemre, mely 
szerint egy civilizáció és kultúra a másik értékeinek pusz- 
ta meglétében fenyegetést lát, saját ontológiája és genetikája 
cáfolatát. Filozófiai hiba: a fennállást összetéveszteni a taga- 
dással. Ezzel a mechanizmussal jórészt leírhatóak az etnikai 
félelmek is, amelyek történelmi hiedelmek és előítéletek infor- 
mációs mechanizmusaiban élnek és működnek tovább, fenn- 
tartják a konkrét ellenségképet. Tekintsük ezt a horizontális 
struktúrának. De a vertikumban nem kevesebb problémával 
találkozunk: elsősorban a szociális biztonsággal kapcsolatos 
félelmekkel: munkahely, egészségügy, oktatás – az állandó re- 
latív alultápláltság iszonyáról nem is beszélve. Nem kevésbé 
fontos az állampolgári félelem: a bizonytalan jogviszonyokból 
származó közvetett, valamint a nyílt erőszaktól való közvetlen 
és folyamatos félelem. Egyelőre megállhatunk itt, csak jelzés- 
képpen is elégséges és mindenképpen magyarázza a történelmi 
méretű migrációs folyamatokat, amelyek elsősorban a nemzeti 
félelemtől mint szuprastruktúrától is sújtott csoportokat érin- 
tik, ugyanis a nemzeti félelem egyéni és kollektív pusztulástól 
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való félelem, legalábbis a szó szellemi értelmében (igen gyak- 
ran fizikai értelmében is). A zsidóság és a szászság történelmi 
sorsa elégséges bizonyíték, de legalábbis meggondolkoztatónak 
tartom, hogy – minimálszámítások szerint – 1918 óta félmillió 
romániai magyar vándorolt el. Lassan a magyarság negyedik 
generációja él ugyanolyan meghatározottságokban, és az elván- 
dorlás belekerül a kulturális tradícióba. 

Folyamatosan a jelen meghatározottságaiban szubzisztálni a 
jövő megszűnéséhez vezet. Politikai programkészítő tapasztala- 
tunk szerint – hiába rendelkezünk az újszerűség, modernizmus 
szempontjaival, iránymutató európai programdokumentumok- 
kal – mindaz, amit el lehetett képzelni: restitutio in partium, 
valami az egykori jobbik gazdasági, politikai, kulturális énünk- 
ből, entitásunkból, némi pillantással a jelenre, elsősorban 
Rückblick... hogy az ismét hihetetlenül aktuálissá váló Szé- 
chenyi pamfletcímét parafrazáljuk. Bármennyire akarták is, a 
jószándékú programkészítők még csak meg sem próbálhatták 
szisztematikusan megfogalmazni és bevinni a jövő korszerű, 
nagy trendvonalakban megfogalmazható célkitűzéseit. Melyek 
lennének ezek? Egy méltán elhíresült szerző szerint: a moder- 
nizáció tíz megatrendje, amelyet szemléletünkben is érvényesí- 
teni kell, a következő: átmenet az ipari társadalomról az infor- 
mációs társadalomra, kényszer-technológiákról az elektronikus 
rendszerekre, nemzetgazdaságról világgazdaságra, rövid távról 
a hosszú távra (tervezésben), központosításról a decentralizá- 
cióra, intézményes beavatkozásról az önszervezésre, a képvi- 
seleti demokráciáról a részvételi demokráciára, hierarchiáról a 
hálózatos szervezésre, északról délre (a globális politikai szfé- 
rában), az egyetlen megoldás stratagémájáról az alternativikus 
rendszerekre. (Az elképzelés bizonyos részeit erőteljes kritika 
érte, elsősorban ami az információs társadalom kulturális kö- 
vetkezményeire vonatkozik.) A mi szempontunkból éppen az a 
releváns, hogy a modernizációs stratagémák bizonyos regioná- 
lis-geopolitikai rendszerekben olyan, a konzervatív hagyomány 
által öröklött struktúrák és mechanizmusok közegébe kerülnek, 
amelyek pontosan leglényegesebb jellegüktől, globális alkalma- 
zási módjuktól igyekeznek azokat megfosztani. Az átalakítás 
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csak a teljes rendszer alkalmazhatósága esetén értelmes, mi- 
helyst részelemek alkalmazásáról van szó, valami teljesen más 
történik. Az átalakítás lehetetlen alkalmazás révén. Olyasmi 
történik, ami a modem technológiák idegen gazdasági közegbe 
való beültetésekor: a hatásfok minimálszintje, sorvadás. 

Bretter György valamikor a történelmileg nem realizált al- 
ternatívák ontológiai szerepéről beszélt, azoknak a fontosságá- 
ról a történelem, valamint a történelemfilozófiai gondolkodás 
szintjén.4 Most úgy tűnik, hogy elvi-eszmei szempontból le- 
hetőség nyílt egy történelmi alternatíva visszavételére, reali- 
zálására, tűnik, mondom, mert mindannyian érzékeljük, hogy 
amennyiben privatizációról, földmagántulajdonról, a kultúra és 
a vallás szabadságáról beszélünk, nem egy tiszta („polgári”, 
„civil”) alternatíva visszavételéről van szó. A történelmi-tár- 
sadalmi változások, a katonai és a politikai-ideológiai erőszak 
következtében ez a tiszta alternatíva a törvényhozásban preg- 
náns módon kifejeződő megváltozott alternatívát jelent, amely 
ráadásul társadalmi konfliktusok erőterében jelentkezik, nem 
beszélve a szemléleti-ideológiai örökségekről, fixációkról, na- 
cionalista tébolyról. Egy radikálisan új társadalmi alternatíva 
hiányában – mindenféle konnotáció nélkül: „harmadik út” – a 
politikai programok a parlamenti őrlő által megsemmisítésre 
ítélt opcióknak bizonyulnak. Úgy tűnik, hogy a szabadelvűség- 
nek a mindenkori bevált verbális eljárása a járható út: politika- 
és ideológiamentes, konkrét célokat tartalmazó, rövid terveze- 
tek az értelmesek, és nyilván azok radikális képviselete. 

 
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a radikális tár- 

sadalmi programot képviselő új emberek nincsenek jelen a 

                     
4 Bretter György: „Itt a cselekvésben megfogalmazott alternatívák- 

nak ontológiai alapjuk van: a rendszerként működő történelemben a 
spontánul megnilvánuló törvények mellett a spontaneitás második 
forrása a nem realizált alternatíva, amely a realizált lehetőség formáit 
és tartalmát is meghatározza. A nem realizált alternatívákat szaka- 
datlanul újrafogalmazza a radikális mozgalom, de a történelem maga 
is.” Fichte eszményi állama. = Itt és mást. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1979. 440. 
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társadalmunkban, és azzal is, hogy viszont folyamatosan jelen 
vannak azok, akik nemcsak az embereket, hanem az igényt is 
el tudják tüntetni. Ilyen elméleti feltételek között azoké a sze- 
rep (avagy azoké lenne), akik a hagyomány eleven és működő- 
képes részét (a történelmi feltételrendszerektől függetleníthető 
terminusokban) újra tudják fogalmazni. És ezt annál is inkább 
meg lehet tenni, mivel társadalmunk szerveződési mechaniz- 
musaiban archaikus, feudális (a termelési struktúra bizonyos 
részeiben), polgári elemek a dominánsak. Végül is nem lehet 
lerombolni egy mindezt örökítő településszerkezeti rendszert 
sem. Ez – annak minden elképesztő következményével együtt 
‒ az államkommunisztikus ipari egységek és diktatoriális urba- 
nisztika létfeltételeiben működik. Ez az elképesztő kettős – és 
szervesülni valószínűleg soha nem képes – „rendszer” egyedül- 
álló mentalitásokat eredményezett, és – rövid távon – valószí- 
nűleg egy olyan új osztályt, amely mindkét gazdasági struktúra 
előnyeit képes kihasználni, amely a nyers gyűjtés és felhalmo- 
zás előnyeit rövid távon képes kamatoztatni. De hangsúlyoz- 
nunk kell, hogy elsősorban haszonélvezőkről van szó, a poszt- 
kommunista társadalom egyetlen igazán mozgékony rétegéről. 
Helyzetmegítélése nyilván ennek a függvénye, és ideológiai 
opcióiban – nyilván – csak ezt fogja fenntartani kívánni. 

Mindazok viszont, akik rendelkeznek a hagyományos ér- 
tékrend – logikai terminusokban fogalmazva – igazságértékkel 
rendelkező elemeivel, a történelmi fordulat által validált ösz- 
szetevőivel, olyan szimbolikus tőke birtokában érzik magukat, 
amely etikai szempontból igazolja a tradíció bármely elemének 
újrapolitizálását. És mivel a tradíció szerkezete maga a konzer- 
vativizmus, a politikai választás – egyéni sorsok és életpályák 
által szubjektíve igazolt – konzervatív hagyományelemeket állít 
majd a politikai (vagy annak minősülő, minősíthető) cselekvés 
homlokterébe. 

Mi jobb a jelenben? A múlt avagy a jövő? 
Amilyen jövőt nem mi szánunk önmagunknak, az bizonyára 

a legrosszabb volt, és reméljük, hogy múlt. Azonban egy tra- 
díció legjobb képviselői is mindig a hogyan fölött csaptak ösz- 
sze. Történelmi formációkat minősítettek, és politikai modellé 
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tették azokat. Számolni kívántak a politikai erőtérrel – fontolva 
haladás –, avagy nem. Figyelembe vették, hogy egy bizonyos 
politikai erőtérrel nem szabad, nem lehet, nem erkölcsös szá- 
molni, végigvitték elképzelésüket, és hátrahagyták a politikai 
cselekvés dimenziójától megfosztott nagyobb közösségüket. 

Amennyiben a politikai cselekvés morális elveiről van szó, 
a hangsúlyt mindig a társadalom képviseli, és amennyiben az 
intranzigenciákról, a politikus. A szabad cselekvés önkéntessé- 
gében azonban találkozhatnak. Feltételezzük, hogy a hagyomá- 
nyos értékrend megítélésében ez érvényes szempont. 

Elképzelhető tehát, hogy – paradox módon – a felszabadu- 
lást lehetővé tevő 1989. december 17‒22-i fordulat következ- 
ménye egy konzervatív programokban kifejeződő konzervatív 
fordulat? Amellett, hogy bizonyos társadalmi cselekvési szfé- 
rákban nagyobb szabadságfokkal jellemezhető cselekvés bon- 
takozik ki? 

A válasz igenlő. 
Az érvek számosak, és legnagyobb csoportjuk a társadalmi 

struktúra természetére vonatkozik. Ebben a legjelentősebb alig- 
hanem a falu‒város, földműves‒munkás viszony lesz a döntő, 
mert ha fél évszázadon át az erőszakos ipartelepítés és urbani- 
záció arra törekedett, hogy egy nyugat-európai aránynak meg- 
felelő szerkezetet alakítson ki, most a törvények egész rendsze- 
re irányul majd arra, hogy beleértve az állami adminisztráció 
és bürokrácia teljes erőfeszítését, a városi népesség igen nagy 
hányadát visszairányítsa, illetve visszakényszerítse a falura/ 
mezőgazdaságba. És ezt a folyamatot nem valamiféle gazdasági 
racionalitásnak megfelelően kell beindítani, hanem a gazdasági 
kényszer miatt, amiatt, hogy a mesterségesen létrehozott ipari 
munkaerő-kontingens az iparban végrehajtandó szerkezeti és 
technológiai változások miatt egyszerűen feleslegessé válik. 
Megfigyelhető továbbá az a törekvés, hogy – különösen Romá- 
niában és az Oroszországi Föderációban – továbbra is fenn kí- 
vánják tartani az állami tulajdont mint az állami beavatkozás le- 
hetséges eszközét. A földvásárlási állami előjog, a privatizációt 
irányító vagyonügynökségek mind a közvetlen avagy közvetett 
állami beavatkozás eszközei, ennek pedig igen fontos követ- 
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kezményei vannak, amelyek hosszú távon is érvényesülhetnek. 
Ezek között a legfontosabb a piac állami megszervezésének és 
ellenőrzésének az igénye, másodsorban pedig az a gazdaságilag 
amorális viselkedés, amely a különböző állami tulajdonformák 
fenntartásából származik (Ronald Coosco kifejezése). Bizonyos 
mértékben az állami bürokrácia által képviselt konzervativiz- 
mus egy termelési struktúra továbbéltetésében kiküszöbölheti 
a nagy társadalmi konfliktusokat, amelyek az erőforrások és a 
tulajdon radikális újrafelosztásából származnak, hosszú távon 
azonban az állami szektor túlsúlyos jelenlétét szolgálják, ami 
ismét csak nem marad következmények nélkül. 

A következmények elsősorban a hatalom struktúrájában mu- 
tatkoznak meg, amelyben a fentebbiekben jelzett folyamat erős 
érdekrendszer kialakulását és képviseletét jelenti. Összefonódik 
az állami tulajdonhoz kapcsolódó termelési szektorokban fog- 
lalkoztatott alkalmazottak, valamint az állami bürokrácia egész 
érdekszisztémája, amely a politikai érdekképviseleti rendszer- 
ben, a politikai szférában túlsúlyos monolit erőként jelentkezik, 
egy, az államhatalomhoz kapcsolódó párt (állampárt) formájá- 
ban. A politikai pluralizmus mint a politikai berendezkedés for- 
mája merő ábránd marad csupán egy tartósan működő állampárt 
jelenléte mellett, amely a politikai ellenzék mindenfajta érdek- 
artikulációját képes meggátolni mind a nyilvánosságban (a kü- 
lönböző folyamatosan működő dezinformációs rendszerekkel), 
mind pedig a törvényhozásban (a többségi szavazógép működ- 
tetésével). A politikai szférában jelentkező autoritarizmus így 
könnyen párosul a gazdasági autoriter viselkedéssel, ami már 
nagyon súlyosan érinti egy polgári társadalom kialakulásának 
esélyeit, hiszen pusztán formális jellegűvé teheti az intézmé- 
nyek működését, formális jellegűvé, amennyiben az azok tar- 
talmával ellentétes de facto erők hatnak. 

Ezzel az „evolúcióval” kapcsolatban érthető meg igazán – a 
jelen konzervativizmusával szemben – az a jelenség, amelyet 
a múlt konzervativizmusának nevezhetünk. A társadalomnak 
azok az elemei, amelyeket nem érintett végzetszerűen a kom- 
munizmus amnéziája, restaurálni kívánják mindazokat a politi- 
kai, gazdasági és kulturális intézményeket, amelyek emlékeze- 
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tük szerint egy politikai és államberendezkedés működőképes 
elemei voltak, felújítani azok formáját és tartalmát egy gyöke- 
resen megváltozott közegben. Ez a fajta politikai tudat kétség- 
telenül az idős emberek társadalmához kapcsolódik, hiszen ez 
a fajta emlékezet hatvan év felett működik. A társadalom idős 
rétegének politikai reflexeit pedig egy nagyfokú legitimációs 
pátosz hatja át, hiszen a puszta túlélés önmaga politikai fegy- 
verténynek minősül, nem beszélve arról a tudatról, amelyben 
az egyszer már megismert polgári intézmények automatikusan a 
működő formát jelentik, szemben azzal, ami látványosan – ám 
nem ugyanolyan kétségtelenül – megbukottnak tűnik. A minden 
egykor létezett intézmény sine die jó elképzelésének megfelelő- 
en ez a réteg olyan magatartásmodelleket és intézményi refle- 
xeket visz be a politikai szférába, amely a társadalom nagyobb 
részének értetlenségével vagy ellenállásával találkozhatik. Füg- 
getlenül attól, hogy a történelmi polgári intézmények értékét és 
szerepét mindenki képes belátni és felfogni, azok reflexszerű 
és kizárólagos képviselete ellenérzéseket válthat ki és paradox 
hatásokat eredményezhet a társadalom ama rétegeiben, ame- 
lyeknek semmiféle tangenciája nem volt velük. Természetesen 
mindezzel együtt jár egy értékrend is, és a legtöbb reményre 
talán az ad okot, hogy a professzionalizmus, a hatékonyság 
kérdéseiben közelíthetők leginkább a tradicionális és az inno- 
vatív álláspontok, hiszen ezekben a politikai opció elsősorban 
következmény. 

Végezetül szembe kell nézni a politikai tradíció legfontosabb 
elemével, a régió nacionalizmusával mint a politikai cselekvés 
legfontosabb legitimációs bázisával. Egy példaértékű tanulmá- 
nyában Schöpflin György figyelmeztet arra, hogy a nacionaliz- 
mus nemcsak nemzeti és állami ideológia, hanem a konfliktusok 
megoldási modellje és a politika transzcendentális vízió-forrá- 
sa, hogy ebben a rendszerben kizárólagos üzenetrendszer van 
kódolva. Mindehhez hozzátehetjük, hogy az elbizonytalanodás 
pillanataiban, amikor a különböző archaikus tudati és szokás- 
rendszerek, kulturális meggyőződések, vallási képzetek nem 
jelentenek elégséges választ az egyént és a nagyobb közössé- 
geket egzisztenciálisan érintő kérdésekre, a nacionalizmus és a 
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nemzeti ideológiák kizárólagos válaszai, ha minden értékessé 
tehető egyetlen értékartikulációs gesztussal, egyéb gondolko- 
dási mechanizmusokat szüntetnek meg, és ez talán nagyobb ve- 
szély, mint a kizárólagos ideológiai funkció. Kritikai gondolat 
nélkül nincs szabad gondolat és egyenlőséggondolat, enélkül 
pedig semmi sincs, ami politikai jövőnk felé mutathatna. 

A legnagyobb veszély azonban abból származik, hogy egy 
autoriter erőkön és politikai berendezkedésen alapuló állam 
(a maga elsősorban kizáró jellegű mechanizmusaival) legha- 
marabb a nacionalista ideológiát karolhatja fel, hiszen ugyan- 
azon a logikai elven alapul a működése: a kizárólagosságon. 
Két homológ struktúra végzetszerű összekapcsolódása mást 
nem eredményezhet, mint fundamentalizmust, nyílt erőszakot. 
Egyáltalán nem tartom politikai pesszimizmusnak ennek a ve- 
szélyét kijelenteni, sőt hangsúlyozni kívánom, hogy a félelem 
légkörében nagyon nagy tömegek számára ez megszabadulás 
lenne a félelemtől és az állandó veszélyérzettől. A „szelíd és 
jó népről” szóló lágy nacionalista fecsegés nagyon is kemény 
fundamentalista felszólítást tartalmaz, ti. azt, hogy elég volt a 
toleranciából és a nagylelkűségből. 

Toleranciából és nagylelkűségből? 
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A FÉLELEM ÉS A HAZUGSÁG 
POLITIKAI INTÉZMÉNYE 

 
 
Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely a gyermek- és fia- 

talkorát teljes egészében a szocializmus, majd a világméretű 
győzelemmel kecsegtető kommunizmus évei alatt élte, amely 
számára nem adatott meg az összehasonlítás lehetősége sem 
‒ hogy tehát valahol valami másképpen van. Tapasztalati való- 
sága teljes mértékben egybe kellett hogy essen azzal, amit lát, 
hall és él. Ha pedig ezt nem akarta elfogadni – mert a józan 
ész hogyan is akarhatta volna elfogadni –, szükségszerűen fenn 
kellett tartania egy észt a mindennapi élet számára, egyet pedig 
a személyisége számára, annak tehát, amit az én központi mag- 
vának tartanak. Nem nevezném ezt hasadt énnek vagy skizofré- 
niának, mivel – ezekkel szemben – morális gyötrelemmel jár és 
annak a tudatával, hogy az önvédelem vagy a túlélés kényszere 
miatt az ember folyamatosan „töredezik”, egyre inkább elve- 
szíti lelki és morális középpontját és tartalékait – hacsak el nem 
pusztul, avagy el nem menekül. 

Gyakran bukkan fel egyik meghatározó gyermekkori lát- 
ványélményem: kolozsvári belvárosi ablakunkból nézzük, 
amint 1960. május elsején megindulnak az első felvirágzott 
piros színű trolibuszok. A szocializmus mosolygó arca. Ekko- 
riban – néhány nyomorgó képviselőjét leszámítva – már nyoma 
sincs az erdélyi magyar arisztokráciának, a városi – történel- 
mi-patrícius – polgárság, de a vállalkozó-tisztviselő polgárság 
utolsó képviselői is elvándoroltak, avagy menekülőben vannak. 
Nemcsak történelmi osztályok tűntek el, hanem velük együtt 
egy teljes civilizáció, tudás- és tapasztalatrendszer. Következik 
a birtokos parasztság megsemmisítése – 1962-ben befejeződvén 
a kollektivizálás – , az egyházak közjogi és ezzel nyilvános etikai 
szerepének a háttérbe szorítása. Mindezt betetőzi – ne feledjük, 
hogy kisebbségi körülmények között vagyunk – a nyelv és a 
kultúra intézményei elleni totális támadás – a romániai magyar 
értelmiség egy részének tragikus iránytévesztésből származó 
szerepvállalásával. Ám nem lehet fiktív szabadságértékekért 
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feláldozni semmilyen jelenvaló szabadság-tényt, hiszen – amint 
a klasszikus szabadság-felfogások hangsúlyozzák – az egyéni 
és kollektív jogokat illető evilági értékek valóságos egzisztenciá- 
ja a szabadság, és mindenféle elméleti megfontolás hiányában 
a reflexek szintjén is működik a szabadságfokok tudata. Az eg- 
zisztencia-mód megmutatja, hogy ki mennyire szabad. (Ebben 
a kérdésben olyan eltérő filozófiai álláspontok, mint a pragma- 
tizmusé vagy a fenomenológiáé – itt John Deweyre és Martin 
Heideggerre gondolok – is azonos véleményen vannak.) 

A szabadságot fenntartó jogi intézmények megsemmisültek, 
a totalizáló politikai rendszer győzelme visszafordíthatatlannak 
látszott, úgy tűnt, hogy a mindenoldalú politikai cenzúráé is. 
A reform-marxizmus rövid időre feledtetni látszott ugyan a to- 
tális ideológia uralmát, de a nyolcvanas évekre már egyetlen- 
egy szövegtípusba sem lehetett menekülni, az írók velencei tőr 
plaszticitású mondatai sem jelenthették már a remény szikráját 
sem. A hetvenes évek közepétől elkezdődött az értelmiség me- 
nekülése, és az erdélyi kivándorlás mai méretei sejtetik, hogy 
‒ mivel állandó kontingensről van szó – történelmi nagyságren- 
dű migrációs folyamat részesei vagyunk. 

 
Szembe kell tehát néznem azzal, hogy – mivel az én nemze- 

déktársaim, barátaim is többnyire emigráltak, nem egy közülük 
immár halott is – teljesen egyedül maradtam Kolozsváron, és 
tragikus generációs tapasztalat hordozója vagyok. Kötelessé- 
gem emlékezni. Legszívesebben soha nem írnék arról vagy 
gondolkoznék azon, amit megértem, nem fogalmaznék ennek a 
tapasztalatnak a nyelvén – mert hát egészséges, szabadságsze- 
rető elme egyszerűen visszariad tőle. Vissza a pokolba mindaz- 
zal, ami a földre költözött belőle. Ámde sajnos a kérdés jóval 
bonyolultabb, és leginkább az 1990-es esztendő romániai ese- 
ményei mutatják meg, hogy mennyire léteznek még a szabad- 
ságot és a demokratikus kibontakozást organikusan fenyegető 
erők, és hogy e publicisztikusnak tűnő szóhasználatot mindjárt 
le is bontsuk: legfőképpen léteznek azok az intézmények, ame- 
lyek képesek a társadalom nagy tömegeinek antidemokratikus 
reflexeit kiváltani – persze politikai érdekei ellenére. Létezik 
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a félelem és a hazugság intézménye, amelyet egy professzio- 
nálisan működő politikai akarat – persze a megfelelő erőszak- 
szervezetek segítségével – totális módon használhat a maga 
céljainak megfelelően. Szerintem ugyanis a társadalom félelmi 
reflexei a szó biológiai értelmében alapreflexek, különösképpen 
ha évtizedeken át politikai magatartásformák voltak, és amikor 
a demokrácia iskolájáról beszélünk, pontosan arról értekezünk, 
hogy egy egzisztenciálisan primer, a biológiai túlélést szolgáló 
magatartás- és viselkedésmodell helyébe a jogi tények tudatát, 
valamint a jogi kényszernek megfelelő cselekvési modelleket 
kell léptetni. Méghozzá immár nem a primitív többségi demok- 
rácia politikai képzetének megfelelően – és ennek a ténynek a 
tudata például a román mass mediában egyáltalán nem világos 
‒, hanem a fejlett, a kisebbségi vélemény intézményi képvise- 
letére képes demokratikus formák megteremtése alapján. Jel- 
zem, hogy a többségi elvet mint legitimációs szólamot például 
Magyarországon is alaposan túlhangsúlyozzák, ezzel a választó 
optatív képességét, politikai tudatosságát vonják nevetségesen 
kétségbe. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy mennyi- 
re nem így járt el 1990-ben a tory párt, amikor búcsúzott az 
utóbbi fél évszázad legsikeresebb angol politikusától, Margaret 
Thatchertől. A választó változó politikai akaratának a be nem 
építése a pártpolitikai gondolkodásba olyan antidemokratikus 
és végeredményben apolitikus felfogás, amely döntési sorok 
alapvetően elhibázott kiindulópontja lehet, s mint ilyen, még 
sok nagy meglepetést okozhat a térség politikai erőviszonyai- 
ban. A demokratikus viszonyok stabilitása talán az egyetlen, a 
hatalomra is kényszerítő erejű realitás. 

Mindenki a demokráciáról beszél, a régióban történelmi 
mértékű jogalkotási folyamat zajlik. Azonban ez a jog, amint 
éppen a romániai tapasztalat is bizonyítja, nagyon is a meglevő 
‒ tehát az öröklött állapotokat és azok nemzeti ideológiai bázi- 
sát kodifikálja; hogy csak néhány példára hivatkozzam: a ma- 
gánjogi törvény és a földtörvény – mint az állami beavatkozás 
további eszköze a tulajdonban való többségi részesedés, illetve 
a termelési formába való beavatkozás alapján. Nem is beszélve 
az alaptörvényről, az alkotmányról, amely nem vesz tudomást 
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a kisebbségekről;5 továbbá a biztonsági törvény szándékoltan 
kétértelmű megfogalmazásait is említhetném. Szembetűnő, a 
modern jogi megoldásokkal ellenkező tartalmú törvények a 
továbbiakban: a reális folyamatokat ösztönözni képtelen pri- 
vatizációs törvény (az ellenzék teljes távolmaradása a megsza- 
vazásakor már jelezte alkalmatlan voltát), a diákok és katonák 
választójogát ignoráló, a központi beavatkozás eszközéül szol- 
gáló választási törvény, újabban pedig az európai integrációt 
teljességgel figyelmen kívül hagyó, az egyetemi autonómiával 
nem számoló oktatási törvény tervezete... A következmények 
között ez alkalommal csak a leálló mezőgazdasági termelést 
említeném. 

Nyilvánvaló, hogy a társadalom jelentős csoportjainak ér- 
dekeivel teljesen ellentétesek ezek a jogszabályok, félelemmel 
és rezignációval tekintenek tehát rájuk. Fennmarad tehát a mi 
körülményeink közötti legantidemokratikusabb informális po- 
litikai intézmény, a félelemé.6 És itt nyilván nem a jogi kény- 
szerből származó mechanizmusra utalok, hanem a politikailag 
színezett egzisztenciális félelemre, amelynek alapján az ember 
gyakran arra gondol – mint eddig, úgy továbbra is –, hogy 
bármi történhetik vele. Alapos okunk van azt feltételezni – és 
erre utalnak a marosvásárhelyi események, a bukaresti diák- 
megmozdulás leverése, a bányászok politikai terrorszerepe ‒, 
hogy Romániában jelentős politikai erők szándéka ennek a po- 
litikai intézménynek a fenntartása, és ismételten hangsúlyozni 
kívánom, hogy nemzedékek antidemokratikus politikai reflex- 
magatartása aktivizálódhat ezáltal újra. Ez olyan közvetlen 
veszélyforrás, amellyel minden demokratikusan gondolkodó 
embernek szembe kell néznie. 

Az a közeg, amelyben ez a fajta félelem működik, elsősorban 
a hazugságé, a tudatos manipulációé, a rossz értelemben vett 
titkos társadalom információs – helyesebben dezinformációs 

                     
5 A Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselői 

nem szavazták meg. Testületi állásfoglalásukat az elnök elítélte. 
6 Tanulmányom Tájkép csata közben című elemzésem néhány gon- 

dolatából indul ki. 
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‒ mechanizmusáé. Ez a kérdésnek a másik oldala, azonban a 
kettő egymástól elválaszthatatlan; ezért az elemzésben óhatat- 
lanul összefonódnak, és ezért nem tartom helyesnek szétválasz- 
tani őket. 
 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a leghatékonyabban műkö- 
dő félelmi mechanizmus a nemzeti félelem, és ezt – közvetlen 
hatással a nemzeti érzés vigurozitására, valamint a naciona- 
lista ideológiának a térségben játszott mindig is kiemelkedő 
szerepére7 – elsősorban a nemzeti dezinformációval lehet fenn- 
tartani. A romániai tömegkommunikációban fellelhető ez a vé- 
lemény, azt azonban sajnos nem mondhatjuk, hogy uralkodó. 
Ezzel kapcsolatban hadd idézzünk néhány mérvadó állásfogla- 
lást. 

Íme, hogyan fogalmaz a vezető ellenzéki napilap, a Románia 
Liberă kolumnistája: 

„...1989. dec. 16‒21-én abszolúte egyedül lázadtak fel a ha- 
zugság diktatúrája ellen, várván az ország és főleg a főváros 
ébredését a nemzeti dezinformációból.”8 

A kérdés finomszerkezeti elemzése az emigrációban élő ne- 
ves kulturológustól, Matei Călinescutól származik: 

„...Gheorghe Gheorghiu-Dej nagy félelem- és terrortőkét 
halmozott fel. Ceauşescu ki tudta használni ezt az örökséget. A 
totalitarizmusból való kilábalás öröksége abból a hagyomány- 
ból származik, amely Ceauşescu és a négy évtizedes román 
kommunizmus testamentuma. Ez; a hazugság, a félelem, a 
boldogság szimulálása nyomorban (annyi fényességes év), ci- 
nizmus, gyűlölet, értelmiségellenesség és xenofóbia, megalo- 
mánia, türelmetlenség, abszurd szenvedélyek.” 

Gondolom, minden kommentár felesleges annak elképze- 
lésében, hogy milyen elképesztő enharmonikus, destabilizáló 
erők ezek. Amint beépülnek a társadalmi pszichébe – és sze- 

                     
7 Vö. Milyen államformához vezet a nacionalista opció? Megjele- 

nés előtt. 
8 Roxana Iordache: A televízió az igazság ellen. România Liberă, 

1991. jan. 8. 
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rintem nem kell különösebb fantázia ennek elképzeléséhez ‒, 
az irracionalizmusnak azt a birodalmát tartják fenn és erősítik, 
amely a konfliktusoknak és a konflagrációnak a melegágya, és 
amely – amennyiben nyilvános formára jut – az agresszivitás- 
nak soha nem látott módozatait választja. A társadalompszicho- 
lógiából a biológia területére jutunk, oda, amelyet a hivatalos 
tudományosság ideologikusán felfogott opcióinak megfelelően 
kizárt, de amely most annál nagyobb figyelmet követel. An- 
nál is inkább, mert nemsokára szembe kell néznünk azzal a 
kérdéssel is, hogy vajon az agresszív késztetések csak a félel- 
mi mechanizmusok meglétéből származnak, avagy mögöttük 
a területre, az erőforrásokra, az idegenekre vonatkozó rejtett 
tények vannak. 

Elemzésének további részében Călinesu fenntartja a racio- 
nális szempontot, és számunkra is mérvadóan a társadalom 
morális alapjainak a kérdéséhez jut el, elemzésében axiológiai 
szempontokat érvényesít: 

„A mindennapi társadalmi és személyes életben vannak 
teátrális elemek: bizonyos körülmények között szerepeket 
játszunk, azt kívánjuk, hogy egy bizonyos színben lássanak 
stb. Csakhogy az a kettősség, amelyre Ceauşescu rendszere 
kényszerített, teljes kettősség volt, amelyben – a legnagyobb 
boldogtalanság és nélkülözés pillanataiban – boldogságot kellett 
szimulálni. Olyan kettősséget vártak el tőled, amely voltakép- 
pen megalázott, amely lerombolta önbizalmadat. Mi is szerepet 
játszunk, megtörténhet az is, hogy hazudunk, alakoskodunk, de 
nem veszítjük el az önbizalmunkat, mert létezik egy olyan sáv, 
amelyben sikerül konzisztenseknek lennünk. És az az érzésünk 
is, hogy konzisztensek vagyunk. Lehet, hogy csalódunk, le- 
het, hogy ez egy illúzió – de egy értékes illúzió. Valószínű, 
hogy az a szükségszerűség, amely szerint végig hazudni kel- 
lett, biológiailag is nehezen volt elviselhető. Én azt hiszem, 
hogy az ember olyan állat, amelyet igazmondásra állítottak be. 
Nyugaton léteznek azok a bizonyos hazugság-detektorok, ame- 
lyekkel megállapítják, hogy bizonyos gyilkosok igazat monda- 
nak-e vagy sem. Kérdéseket kapsz, és a műszer a feszültségi 
értékeket méri. Amikor hazudsz, a szervezet olyan feszültségi 
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állapotba kerül, amelyet a berendezés jelez. Mit bizonyít mind- 
ez? Hogy az ember sokszor hazudhat, de arra kényszerítem, 
hogy végig hazudjon, azt jelenti, hogy szervezetét elképesztő 
stresszhatásnak teszed ki. Véleményem szerint ez egy kínzási 
forma. Az igazság biológiai értéke a morális élet egyik tenge- 
lye... Tehát átéreztem a hazugság eme kötelező érvényét, és 
néha azt is láttam: az emberek nem tudták elviselni a hamis 
feszültségét és a hazugság bizonyíthatóságában kezdtek hinni. 
Vagy azt mondották: bizonyos összetevők megléte indokolja a 
hazugságot.”9 

A fenti elemzés alapján feltevődik a kérdés, hogy mégis mi 
egy társadalmi rendszer működésének minimális információs 
és logikai rendszer-alapja. Hiszen tanúi voltunk annak, hogy 
működött, ehhez azonban – mintegy társadalmi szerződés, 
ámde negatív konvenció formájában – az volt szükséges, hogy 
az emberek jelentős része lemondjon az igazság és a moralitás 
dimenziójáról. És ez meg is történt: a rendkívül jelentős számú 
párttagság10 kötelezettségvállalása szentesítette az elhallgatás 
társadalmi nyilvánosságát, így tehát nemcsak hogy megszűnt 
a nyilvánosság civil társadalmi hatalma, hanem a nyelvezetre 
vonatkozó negatív társadalmi szerződés is megszületett: a nyelv 
és a szó szentsége senkit sem kellett hogy kötelezzen, sem az 
államot, sem a polgárait, sem egymással, sem az állammal való 
kapcsolatukban. De amint Karl Barth fogalmaz, a Szó lévén 
egyetlen eszközünk önmagunk autentikus közlésére, mintegy 
a másik szubjektumába hatolás egyedüli eredeti Módozata, a 
lemondás a szó szentségéről egyben az igazság, az eredetiség, 
a szubjektivitás, a kommunikáció elvesztését is jelenti. Vég- 
eredményben a morális kötelezettségnek és a szubjektivitásnak 
a hiánya miatt nem létezhetett a társadalomban az igazságnak a 
referencia-tengelye, abszolút morál és egyetemes értékmérő, a 
nagyjából egybeejthető belső és külső bíró. 

                     
9 Matei Călinescu: A kommunizmus foglyai. „22”, 1990. dec. 14. 
10 A nyolcvanas évek Romániájában négy és fél millió párttag ‒ 

amint Nicolae Ceauşescu ezt mindenre szolgáló legitimációként állan- 
dóan ismételgette. 
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Márpedig illúzió azt gondolni, hogy jogállamot lehet létre- 
hozni ott, ahol a relatív igazságok és a normák nem vetíthetők 
egy abszolút igazság és moralitás referencia-tengelyére. Alain 
Besançon figyelmeztet arra, hogy milyen nagy veszéllyel né- 
zünk szembe, ha a társadalom morális alapjainak összefüggésé- 
ben az igazságot relativizáljuk. „Ha a keresztény vallás szerint 
‒ írja – a bűnök bocsánatát nem kíséri az igazságszolgáltatás, 
az eredmény igazságtalanság és magának a megbocsátásnak 
az elpusztítása. Ily módon az újjászületni kívánó társadalmak 
erkölcsi alapjába kerülnek be korrozív összetevők. Tulajdon- 
képpen erről van szó, amikor jelszószerűen antikommunizmus- 
ról beszélünk.”11 (Sajnos pontosan ez a folyamat játszódott le a 
kilencvenes évek elejének Romániájában, amit szimbolikusan 
leginkább ama tény fejez ki, hogy a „forradalom hősei” állami 
kitüntetést kapnak – beleértve az ezer post mortem oklevelet 
‒, ugyanakkor a sok esetben név szerint ismert gyilkos tisztek 
„közöttünk járnak” és előrelépnek a katonai ranglétrán.) To- 
vábbmenően Besançon figyelmeztet arra, hogy Szolzsenyicin 
alapvető felismerése, mely szerint a kommunizmus lényege a 
hazugság, továbbra is konkrétan érvényes a „mi” és az „ők” 
megítélésében. Ugyanúgy azonban az igazságot nem elsősor- 
ban a politikai összefüggések miatt, hanem önmagában kell 
képviselni és szeretni. 

A román társadalomnak összességében kell szembenéznie 
ezzel a kérdéssel. Láthattuk, hogy a törvényhozásban erőtel- 
jes ideológiai prekoncepciók érvényesülnek, a politikai pártok 
programjában – tehát a politikai célkitűzések szintjén – ez a kí- 
vánalom (tehát a teljes igazságé) nem jelentkezett kellő súllyal, 
a különböző parlamenti bizottságok jelentései pedig sokkal 
inkább egy politikai megegyezés félelem szülte produktumai, 
semmint a tényeket egyre nagyobb tangenciális fokkal tartalma- 
zó információk. Mindezek miatt az országnak a súlyos nemzet- 
közi politikai és jogi következményeket is viselnie kell, még ha 
vezető politikusai egy tévesen értelmezett nemzeti büszkeség 

                     
11 Alain Besançon: La vraie face. Esprit, 1990. VII. 63. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 46 

nevében nem is tartották ezt a kérdést értelmesnek. Pedig a 
figyelmeztetések idejekorán megérkeztek és folyamatosak vol- 
tak. 1990 decemberében Bernard Poulet a következőket írta: 

„Mindaz, ami nem változott Romániában, az a hazugság 
országának a képét rajzolja ki. Ez a dolog természetesen elég- 
gé tűrhetetlen, annál is inkább, mert országotok határain kívül 
alakult ki, abban a pillanatban, amikor szavahihetőségre és se- 
gélyekre volt szükségetek. [...] Ha sikerül megszabadulnunk a 
hazugságtól, sokkal könnyebb lesz a helyzetünk. Romániában 
valóságos a hazugság. Ha egy román államférfi Franciaország- 
ba érkezik és azt mondja: Ezt és ezt tettük... senki sem lehet 
bizonyos abban, hogy igazat mond. Mindenki bizalmatlanul te- 
kint rá. Ez, be kell ismernem, fájdalmas Romániára nézve, és 
hiszem, hogy nem tarthat sokáig. Valamit gyorsan változtatno- 
tok kell ezen, mivel ez a drámai helyzet összeférhetetlen azzal 
a rokonszenvtőkével, melynek örvendtetek, és amelyet olyan 
hamar elveszítettetek. A politikai és a kormányzó struktúrák- 
nak nagyobb szavahihetősége kell hogy legyen a nép előtt. Ezt 
csak úgy lehet elérni, ha a jelen pillanat Romániáját jellemző 
tényekről abszolút korrekt tájékoztatást adnak. Az embereknek 
olyan referenciális alapjuk kell hogy legyen, amelyről valami 
újat építhetnek. Azonban semmi életképeset nem lehet a hazug- 
ságra építeni.”12 

Ám ennél sokkal sarkalatosabb véleménnyel is találkozunk, 
amely tételesen is kimondja, hogy itt a teljes irracionalitásról 
van szó: 

„Amikor a nyugatiak ezekről a kommunista országokról ír- 
nak, látják a hazugságot, azt is látják, hogy ez a kommuniz- 
mus semmi helyet nem hagyott az igazságnak. Azért, mert a 
hazugság a perverziónak azt a fokát érte el, amelyen igazsággá 
változott. Nem beszélhetsz a hazugságról, ha még fel kell talál- 
nod az igazság szót. Az a furcsa benyomásom alakult ki, hogy 
el kell veszítened az eszedet, ha meg akarod érteni azt, ami 

                     
12 Bernard Poulet: Egy reményét vesztett rendszer a túlélésért lépett 

utolsó erejével. „22”, 1990. dec. 14. 
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itt történik. Kötelességünk remélni, hogy megszabadulhatunk 
a hazugságtól.”13 

Az irracionalizmus nyomban tetten érhető, amikor bizonyos 
társadalmi jelenségekre az emberek a józan ész követelte leg- 
egyszerűbb oksági magyarázatot keresik. Ámde hogyan is talál- 
hatnának oksági magyarázatot, ha a kormányzat negyven éven 
át zárolta és továbbra sem hozza nyilvánosságra a társadalmi 
önismerethez és énképhez tartozó alapvető adatokat? Például 
azokat, amelyek a társadalom etnikai, szakmai-foglalkoztatott- 
sági struktúrájához tartoznak. Nem is beszélve a demográfiai és 
a nagy mobilitási összefüggésekről. Ilyen alapon nem is lehet 
semmilyen magyarázatot találni a nagy társadalmi konfliktusok- 
ra, ezen belül nyilván az etnikaiakra sem. A Marosvásárhelyre 
betelepített románságnak például fogalma sem volt az ottani 
magyarság történelméről, civilizációs, kulturális múltjáról és 
igényeiről. Ez utóbbiak jogtalanságának megnevezésével aztán 
a legegyszerűbben lehetett manipulálni. De a homogén társa- 
dalom mítoszával összeférhetetlen a számarányában és vagyoni 
státusában nagymértékben megerősödött cigányság jelenléte is, 
ezért aztán a rendkívül heves összecsapások rendre elégséges 
magyarázat nélkül maradnak, illetve az ellenségkép erősödése 
miatt a társadalmi agresszivitás fokát növelik. 

A törvényhozás preformált hiányosságáról már szóltam. 
Emellett azonban beszélnünk kell az igazságszolgáltatás bizo- 
nyos tulajdonságairól is. A népesség foglalkoztatottsági muta- 
tók szerinti megoszlása és a termelési struktúra miatt a román 
társadalmat bizonyos fokig tradicionális társadalomnak kell te- 
kintenünk, amelyben az írott jog mellett bizonyos szerephez jut 
‒ és ez a jelenség pontosan a földtörvény alkalmazása során vált 
feltűnővé – a szokásjog is, márpedig ez utóbbi a hagyományban 
gyökerező igazságossági és méltányossági képzetekre épül. És 
eme képzetek érvényesülése nélkül nincs igazságszolgáltatás, 
nem lehetséges kötelező érvényű ítélet abszolút és társadal- 

                     
13 Samuel Brussel: „Mégsem szabad megengedni, hogy a románok 

azért szégyenkezzenek, mert reménykedtek.” România Liberă, 1991. 
jan. 10. 
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milag konszenzuális igazság nélkül. (A földtulajdon az igazi 
erőpróbája a jogszolgáltatásnak.) Tehát ezért is fel kell tárni 
a tényeket, a nyilvánosság elemeivé kell tenni őket, és ezáltal 
lehet csak kötelező érvényű bírósági ítéleteket hozni. Ha az 
állampolgár folyamatosan és kétségbeesetten csak a hazugság 
állam- és közvéleményalkotó erejét tapasztalja, semmit sem fog 
elhinni, még az igazságot sem. Az intézményes rend és az igaz- 
ság abszolút összefüggéséről idézzük ezúttal Széchenyi István 
megfogalmazását: „És ha egyszer az igazság előttünk nyíltan 
áll, a jó rend, mely mindennek lelke, akkor magátul foly.”14 

 
Mindezeket a jelenségeket azonban a modern társadalom 

szociológiájának a szemszögéből is meg kell közelítenünk, 
mert a román társadalom a fentiekben elemzett informális in- 
tézmények fenntartása kapcsán is szembesül a modernizáció 
problémájával. Tipológia – amint Georg Simmel rámutat – a 
hazugság strukturális jelenlétének alapján is készíthető, s ilyen 
szempontból a román társadalomszerkezet premodern jelenség. 
„Az igazmondásnak és a hazugságnak a legmesszebbmenő je- 
lentősége van az emberek egymás közötti viszonya szempontjá- 
ból. Az egyes szociológiai struktúrákat a legjellemzőbb módon 
annak alapján különböztethetjük meg egymástól, hogy meny- 
nyire érvényesül bennük a hazugság”15 – állapítja meg A titok 
és a titkos társadalom című munkájában. Kitér arra, hogy a 
modern társadalomban hitre és bizalomra („hitel”) építő kap- 
csolatok léteznek, amelyek alapvető döntési mechanizmusokat 
tesznek lehetővé. „Modem viszonyok között a hazugság sok- 
kal pusztítóbb hatású, az élet alapjait sokkal inkább kétségbe 
vonó tényező, mint korábban” – írja. A hazugságok rendszere 
egy bizonyos személyiségi skála szerint működik, amelyben 
szimmetria- és arányossági törvények működnek a kapcsolatok 
intenzitási fokának megfelelően, tehát hozzánk távolabb álló 
személy – „a politikus” – hazugságát sokkal könnyebben el- 

                     
14 Széchenyi István: Hitel. Budapest, 1979. 39. 
15 Georg Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. 

Gondolat, Budapest, 1973. 317. skk. 
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viseljük, mint a szubjektív szférában. A hazugság a primitív 
szerveződés szintjén a felsőbbség egyik megnyilvánulási mód- 
ja, eszköze, szellemi ököljog. Másrészt: „Az igazmondásra 
épülő érintkezés annál megfelelőbb egy csoporton belül, minél 
inkább a sokak és nem a kevesek jóléte válik normává.” Ez 
lévén a modern demokrácia egyik alapértéke, érthetővé válik 
az emberek félelme az információ elrejtésétől, de az azzal való 
visszaéléstől is. Ha a tények, az igazság ismeretének hiányában 
nem tudjuk cselekvésünket a racionális kalkulus segítségével 
kiszámítani, tervezni, ha a következmények nem cselekvés-im- 
manensek, hanem egy külső erő beláthatatlan megnyilvánulási 
formái – akkor szabadságunk korlátozottságának ténye abszolút 
felismerésként fogalmazódik meg. Simmel hangsúlyozza, hogy 
a hazugság etikailag negatív volta azonban nem esik egybe 
azonos módon a szociológiai megítéléssel, mivel bizonyos ösz- 
szefüggésekben, konkrét viszonyok között pozitív jelentősége 
lehet. A szilárd szervező formákkal szemben – amelyek fenn- 
tartják a társadalmat – szabálytalan, individualisztikus erőként 
hat és ezáltal bizonyos (nonkonformista) szükségszerűséget tes- 
tesít meg. 

Mindaz tehát, amit mindközönségesen tömegkommunikáci- 
ós hazugságnak nevezünk, a simmeli elemzésben csupán külső, 
alaki formája a társadalomszervezet ontológiai tényének. Kel- 
lőképpen nem tisztázott az az összefüggésrendszer, amelyet a 
primitív társadalom rejtő mechanizmusaként működtet a hazug- 
ság eloszlatásában. A fel nem tárható tények jelenléte annak a 
bizonyítéka, hogy ez a társadalmi organizáció-típus intézmény- 
szérűén használja a hazugságot egyes döntési mechanizmusok 
elfedésére, elsősorban a hatalom konzerválását illető stratégiai 
lépésekben. 

Amikor a hazugság külső alaki formájáról beszéltünk, meg- 
neveztük azt az archaikus modellt, amely a hazugságra vonat- 
kozó megegyezést tartalmazza. Bizonyos anyagi előnyök elle- 
nében folyamatosan lemondanak az igazságról, az elhallgatás 
és a hazugság lesz a társadalom információs működésének 
modellje és formája. Ennek a ténynek számos következménye 
van, amint Széchenyi István összefoglalja: 1. irracionalizmus a 
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társadalomszervezésben, 2. lemondás a gondolat- és szólássza- 
badságról (tehát a rabság), 3. lemondás a kritikai gondolatról, 
ami egyenértékű a politikai ellenzékiség feladásával. Amely 
politikai ellenzék önmagát mindig ennek a „helynek”, negatív 
konvenciónak, valamint az erre építő hatalomnak az ellenében 
definiálja.16 A romániai radikális ellenzékiek ezért szinte napok 
alatt találták meg új helyüket a megváltozott politikai konstel- 
lációban; a kontinuitás a hazugságban tehát fölül, következés- 
képpen alul megdöbbentő volt. 

A hazugságban tehát konvencionális mozzanat található, 
társadalmi szerződés ez a társadalom nagy csoportjai (akár 
többsége), valamint a hatalom között. Politikai érdek tartja 
fönn, politikai szervezetek a megfelelő hatalmi intézmények 
segítségével szentesítik. A hazugság politikai institúciójának 
rendkívüli hatékonysága éppen informális voltában áll: minél 
kézzelfoghatatlanabb, annál inkább van. 

 
Románia egyik vezető, legelfogulatlanabb történésze a kö- 

vetkezőképpen jellemzi másik nagy örökségünket: 
„Az emberek félnek egymástól, félnek a saját országukbeli 

más nemzetiségektől, ellenségeskednek az idegenekkel és az el- 
menekült románokkal, irigylik és feljelentik embertársaikat.”17 

Módszertani szempontból igen értékes az az elemzés, amely 
a mechanizmus magyarországi újraéledésének tényéből kiin- 
dulva a félelem instrumentális jellegére helyezi a hangsúlyt, an- 
nak a hipotézisnek az alátámasztásaként, amely szerint itt egy, 
az autokratikus állami berendezkedéssel vagy az autokratikus 

                     
16 „Sok számos intézet mért szerkesztetett hiányosan, tökéletlenül s 

rosszul? Mert az alattvalók függésben lévén, szólásnál tanácsosabbnak 
tartották a hallgatást.” „Csak mindenoldalú vizsgálat által lelhetni fel 
az igazságot, s ez csak a gondolatok legszabadabb közlése által való- 
sulhat. Hol a beszéd korlátos, ott rab a nyelv, s csak rabként szól.” 
„Sokan az ellenzéstől úgy félnek, mint a setétségtül, az pedig éppen 
oly szükséges az igazság tökéletesb kifejlődésére, mint a nap sugári- 
nak szembetűnőbb tételére.” Széchenyi: i. m. 37. 

17 Dinu C. Giurescu: Az ország és a történelem előtti felelősség. 
România Literară, 1990. dec. 6. 
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tendenciákkal organikusan összefüggő jelenségről van szó. Az 
autokratikus berendezkedés alapvető mechanizmusaként műkö- 
dő félelem akár öntudatlan elfogadása is az erő-elvű államot 
építi – a demokratikus értékek és elvek visszaszorulását okoz- 
va. „...a nómenklatúra és a klientúra körén túl ott van a har- 
madik gyűrű: azoknak a köre, akiket nem hierarchikumfüggés, 
nem is a patronázs által kötnek a kormányhoz vagy a vezető 
kormánypárthoz, hanem a megfélemlítés eszközeivel. [...] Ma- 
gyarországon újra terjedőben van a félelem a hatalomtól. Fél- 
nek a bankvezérek a vezető kormánypárttól, félnek a dolgozók 
a vállalatvezetőktől, félnek a kistelepülések lakosai a régi és új 
helyi hatalomtól, fél az értelmiség a keresztény-nemzeti ideoló- 
gia képviselőinek agresszív előrenyomulásától.”18 

Nem helyi jelenségről van tehát szó. 
Nagyon sok érv szól amellett, hogy a félelmet sajátos sze- 

mélyközi valóságként, kapcsolati rendszerként határozzuk meg, 
amely mintegy negatív egyensúlyi erőként, a taszítások, tiltá- 
sok és tabuk rendszereként működik, egyén és egyén, egyén 
és csoport (intézmény, szervezet, állam) között. Csakhogy az 
információra, igazságra, „hitelre” vonatkozó, etikai késztetést 
jelentő kapcsolati mechanizmusokkal szemben ez primer bioló- 
giai késztetésként, koercitív erőként hat. Ha nincs meg a félel- 
mek egyensúlya, veszélybe kerül a társadalmi rendszer, ezért 
a hatalom egyfelől állandóan újabb és újabb dezinformációs- 
manipulatív stratégiákkal, másfelől pedig a nyílt erőszakkal 
tartja fenn az egyensúlyt. (Persze a nyílt erőszaknak is van 
neve, például a párt mint a társadalom éltető ereje; a párt 
körüli acélos egységben, összeforrottságban stb.) A sajátos 
egyensúlyi állapot különössége a hatalom félelme. A többség 
félelme a kisebbségtől, valamint a kisebbség félelme a többség- 
től állandó, bár minőségi szempontból más és más egyenleg. 
Olyanfajta egyetemesség jellemzi, amely végzetszerűen tartja 
kényszerpályán az egyest és magát a mechanizmust is, amely- 
ben az igazság, az érték, az etikai mozzanatok irracionálisak- 

                     
18 Bauer Tamás – Kis János: Vakok legyünk vagy szabadok? Nép- 

szabadság, 1991. okt. 10. 
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nak tűnnek, de végül is ezek az „irracionálék” bontják meg az 
egyensúlyt. 

A félelemre vonatkozó filozófiai alapvetés Martin 
Heideggertől származik. A Lét és idő arisztotelészi helyre visz- 
szamenő elemzése a félelmet a diszpozíció modusaként nevezi 
meg és tárgyalja. 

A heideggeri elemzésben a félelem fenoménje három aspek- 
tusban mutatkozik meg: a félelem mitől-je, a félés maga és a 
félelem tét-je. A mitől a félelmetes, a fenyegető. Összetevői: 
1. az utunkba kerülő rendeltetésmódja, az ártalmasság; 2. az a 
hely, ahonnan az ártalmasság ered; 3. az ártalmasság eredő he- 
lye mint a rend tagadása; 4. a fenyegetően közeledő ártalmas; 
5. az ártalmas állandó közelsége. A közeledés maga fokozás: 
valami leplezettből nyílt valóság lesz. Maga a félés tételező 
erő, azáltal, hogy észreveszi a félelmetest, mintegy kialakítja 
perceptív formáit, diszpozicionális lehetőségként működteti. 
„A tét az, amit a félelem félt, a magát féltő létező maga, a 
jelenvalólét. Csak az a létező félhet, amelynek létében önmaga 
a tét. A félés ezt a létezőt veszélyeztetettségében, önmagára 
hagyottságában tárja fel.” Heidegger elemzésének kulcsmozza- 
nata a félelemnek mint jelenvalólétnek a minősítése: „a félelem 
a jelenvalólétet túlnyomóan privatív módon tárja fel. Összeza- 
varja és fejetlenné teszi”.19 Igen fontos a communio mozzanata 
is: a féltés a másokkal való együttes diszpozíció egyik módja, 
így egzisztencia-modus, amely extrém esetben rémületté, majd 
elszörnyedéssé válhat. 

E metafizikai modellt fenomenológiai érvénnyel használhat- 
juk: a romániai társadalom életében ez a fokozatiság megdöb- 
bentő nyíltsággal érvényesült. A privatív mozzanatok során ve- 
zetett az összeomlásig – 1945–1989 –, de, és ez még fontosabb: 
folytatódott az 1990–1991-es nagy társadalmi konfliktusokban. 
A kommunizmusnak sikerült egyedüli jelenvalóként létrehoznia 
a félelemmel telítettséget. 

                     
19 Martin Heidegger: Lét és idő. Gondolat, Budapest, 1989. 279. 

skk. 
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A félelem informális intézményének fenntartó mechaniz- 
musa az a bizonyos láthatatlan erő20, amely az elhallgattatott 
igazságszolgáltatástól amúgy is elszakadó közigazgatási-hatal- 
mi gépezetként mint okkult tényező lép fel az állampolgárokkal 
szemben. 

Ámde a félelem termelési-elosztási, újratermelési-újrael- 
osztási mechanizmusának van egy gyengéje: példák statuálása, 
koncepciós perek stb. segítségével végül is mindig azt mutatja 
fel, aki nem fél, sajátos társadalmi cselekvésre készteti azt, 
aki kevésbé fél, akit nem a félelem diszpozíciója jellemez, így 
tehát mintegy önvédelmi funkcióként szabad megnyilvánulá- 
sok sokaságát hozza létre. És tanúi lehetünk annak, hogy ez a 
mechanizmus mintegy párhuzamosan működik. A klasszikus 
szabadságfelfogások fogalomhasználatával: a jellemben meg- 
mutatkozó opció mindig arra mutat, hogy ahány félő és féltő 
ember van, annyival több a transzcendáló cselekvés is, vala- 
mint a konkrét képviselet. 

Bibó István megfogalmazásában a félelem modusa nem a 
személyközi kapcsolatokban, hanem a társadalom nagy cso- 
portjai között érvényesül. Az ő definíciójában a félelem első- 
sorban tárgy-alkotó tény, amely a legalkalmasabb arra, hogy 
a hatalom a társadalmi tényt, valamint az igazságosság kép- 
zetét elfedje. „A politikai élet végzetes félelmeinek azonban 
az a tulajdonságuk, hogy tárgyi előfeltételek híján is, pusztán 
a félelem erejével elő tudják hívni azt a veszedelmet, amitől 
félnek!”21 Elsősorban, amint Dušan Kovačevič írja, a terrort. 
„A terrort pedig félelemmel lehet fenntartani, a félelmet meg 
eme kevéske megmaradt értelem szüntelen facsarásával.”22 

                     
20 Norberto Bobbio: Il futuro della democrazia. Torino, Einaudi, 

1991. 108. 
21 Bibó István: A magyar demokrácia válsága. Válogatott tanulmá- 

nyok. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. 15. A félelem hatalom- 
konstituens jellegének elemzése bővebben Az európai társadalomfej- 
lődés értelme című tanulmányban. 

22 Dušan Kovačevič: Megszállóváltás Szerbiában – 1945. Élet és 
Irodalom, 1991. szept. 17. 
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Továbbra is, napjainkban is rendkívüli kihívás éri az értelem 
és a hit lovagjait. Ámde ez a kihívás csak megerősíti annak a 
rezignációnak az elutasítását, amelyről Soren Kierkegaard ír 
Félelem és reszketés című munkájában. „Lebegő léptekkel” 
– sajnos – a lovagok errefelé továbbra sem járhatnak. 

Személyes vallomással kezdtem ezt a tanulmányt, illő tehát, 
hogy személyes mondattal fejezzem be. Kolozsvári, Donát úti 
lakásomból, a kilencedik emeletről kitekintve, úgy vélem, ideje 
lenne beszélni a nyolcvanas évekről, a minket elsöpörni kész 
legsúlyosabb évtizedről, amelyben templomaink közelében 
láttam – rejtve, vadonatúj bulldózerek és fáklyalángra váró 
olajtartályok lapultak. 
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MILYEN ÁLLAMFORMÁHOZ VEZET 
A NACIONALISTA OPCIÓ? 

 
 
Nacionalizmus és demokratikus állam összefüggéseiről teo- 

retikusan beszélni manapság regionális és gyakorlati, kevésbé 
akadémikus kérdés. Az alábbiakban egy fenomenológiai-logi- 
kai gondolatsorral igyekszem rámutatni arra, hogy a naciona- 
lizmus szempontjából továbbra is zárt, önerősítő folyamatok 
politikai veszélyzónájában vagyunk. 

Ami az elmélettörténeti vonatkozását illeti, nagyjából tisz- 
tázottnak tűnik, hogy a nacionalizmus politikai hagyománya a 
térségben a XIX. század közepétől datálható, méghozzá olyan 
állami, politikai tény- és értékminta-sztereotípia és ösztönös 
cselekvési késztetési örökséget jelent ez, amely kulturális, 
közösségi elv hangsúlyozásával, az egységes állami oktatási 
normatív intézmények megteremtésével és annak érdekképvi- 
seletével kialakított, a nemzethez tartozásra vonatkozó, min- 
denki számára értéket hordozó képzetrendszerre épül (Benedict 
Anderson).23 Aki valamilyen módon ebben a régióban „kívül 
kerül a nemzeten”, az szinte közbűntényesnek számít. Létezik 
a nemzeti hagyomány, a „nemzeti” erkölcse, amely a tudat sa- 
játos összefüggésrendszereiben működik, és ehhez kapcsolódva 
a társadalmi rétegek vagy társadalmi osztályok különböző for- 
mákban és különböző mértékben, szimbolikusan és gyakorlati- 

                     
23 „Ahogy Seton Watson azt a legcélratörőbben bemutatja, Euró- 

pában és közvetlen perifériáján a XIX. század volt az aranykora a 
lexikonszerkesztők, nyelvtannal foglalkozók, filológusok és irodalmá- 
rok nemzeti nyelvért folytatott mozgalmainak. A szakértő entellek- 
tüelek ilyen energikus aktivitásának volt köszönhető a XIX. századi 
európai nacionalizmus, amely tökéletesen ellentétes volt az 1770 és 
1830 közötti amerikai helyzettel. [...] Hobsbawm szerint: az iskolák 
és az egyetemek a nacionalizmus legtudatosabb harcosaivá váltak. Ez 
a megállapítás kétségkívül érvényes a XIX. századra, ha más helyre 
és időre nem is az. ” Benedict Anderson: Képzelt közösségek: megjegy- 
zések a nacionalizmus eredetéről és terjedelméről. London, Verso, 
1983. Janus VI. 1. Pécs. 
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lag is kifejezik, ki kívánják fejezni érdekközösségüket, együvé 
tartozásukat. Alkalmasint állami felszólításra is, rituálisan és 
kötelességszerűen teszik ezt akkor is, ha mint például a nemzeti 
kisebbségek esetében, ebből politikai hátrányaik származnak, 
hiszen a többségi nacionalizmus más és más állami, kulturá- 
lis és politikai érdekrendszereket, értékrendszereket hordoz és 
mozgósít. (A Ceauşescu-féle népünnepélyek a hatalmi legiti- 
mációra használták a nemzeti szimbolikát, a kultikus részvétel 
‒ „színvallás” – alól csak az uralkodó elit vonhatta ki magát, 
egyébként életkérdésnek számított, az emberek belekalkulálták 
túlélési stratégiáikba.) Ami tehát a XIX. század közepétől a 
nemzetek kulturális egységesedése következtében megvalósult, 
az manapság egy folyamatos, állandóan életben tartott és mű- 
ködtetett kulturális értékhordozó rendszer; mindenki ebben az 
intézményi struktúrában nő fel, a hozzá való viszonya szin- 
te immanens. A problémát a kisebbségek jelentik – valamint 
ezzel szerves összefüggésben az államnemzeti iskolarendszer. 
Az anyanyelvi oktatás normatív volta politikai Erisz almájá- 
nak bizonyul, módszertani tökéllyel exponálva az államnemze- 
ti opciók erejét,24 ugyanakkor az ezzel ellentétes demokratikus 

                     
24 „A fokozatosság kritériumát szem előtt tartva első vagy legalacso- 

nyabb szinten a diszkriminatív, hátrányosan megkülönböztető nemze- 
tiségi politikáról lehet beszélni. Ebben az esetben a személyt, illetve a 
lakosság bizonyos csoportját azon a címen, hogy más nemzetiséghez, 
illetve más valláshoz tartozik, kizárják az állampolgári jogok gyakor- 
lásából, és érvényesülését a mindennapi élet minden területén akadá- 
lyozzák. [...] A második fokozat a restriktív, korlátozó nemzetiségi 
politika lehet. A korlátozás tárgya az emberi kommunikáció legfonto- 
sabb eszköze, az anyanyelv. Rendeletileg megtiltják az anyanyelven 
történő iskolai oktatást, a közigazgatásban és bíráskodásban kötelező- 
vé teszik az államnyelv használatát, szankciókat hoznak az anyanyelv 
nyilvános használata ellen, és mindezekkel az anyanyelvet – ha egyál- 
talán túléli a korlátozásokat – a magánélet szférájába száműzik. [...] A 
nemzetiségi politika harmadik típusa a fokozatokon fölfelé haladva a 
koncesszió, másképpen megengedő vagy elismerő nemzetiségi politi- 
ka. Az engedékenység főként arra irányul, amit a restriktív nemzetisé- 
gi politika tilalmaz: az anyanyelv használatára. Az alkotmány, törvény 
vagy rendelet előírja az anyanyelven történő iskoláztatást, úgyszintén 
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értékrendszer érvényesülésének fokát. Az anyanyelvhasználat 
szabadságfoka minősíti a nemzeti állam, nota bene, az uralkodó 
politikai nacionalizmus erejét, vehemenciáját.25 Ha a magyar po- 
litikai örökséget vizsgáljuk e szempontból, jelesül a történelmi 
pártok programjait, kiderül, hogy a magyar uralkodó elit nem 
tudta a helyes, a régió adottságainak megfelelő opciót megta- 
                     
az anyanyelv használatának a jogát a közélet különböző fórumain, és 
az előírásoknak többé-kevésbé érvényt is szereznek. (Az utóbbi jog a 
községi szintű nyelvhasználattól a törvényhozási kétnyelvűségig ter- 
jedhet.) [...] Végül a negyedik, a legmagasabb típus a disztributív vagy 
osztozó nemzetiségi politika. Ebben az esetben a vezető pozícióban 
levő nemzet az államiság legfontosabb attribútumán, a szuverenitáson 
osztozik, és más nemzet, illetve nemzetiség területi-politikai különál- 
lását is elismeri.” Diószegi István: Az államnemzet-koncepció belső 
problematikája a XIX. század utolsó harmadában és a századfordulón. 
Magyar Filozófiai Szemle 1984. 1‒2. 17‒18. 

25 A magyar politikatörténeti irodalom standard munkája alapján 
közlöm a legfontosabb programatikus megfogalmazásokat: Deák-párt: 
„A magyar nemzetiség hegemóniájának biztosítása úgy állami intéz- 
mények, mint alkalmas kultúrpolitika és a gondos társadalmi politika 
által.” A balközép programjai: „A nemzetiségi kérdésben az egyen- 
lőségi elvet az állam egységének és területi épségének elutasíthatat- 
lan követelményei”-nek kérdésében Deák Ferencnek az 1868: XLIV. 
t.c.-ben kifejezésre juttatott nézetével azonos állásponton van. A sza- 
badelvű párt: „A nemzetiségi politikában teljesen édesatyja [ti. Tisza 
István] elnéző irányát követi s a kölcsönös jóviszonyt fenn kívánja 
tartani, mindössze az izgatókkal szemben akar eljárni.” A jobboldali 
ellenzék nemzetiségi programja Dessewffy Aurél mindmáig az ösz- 
szes megoldások közül legliberálisabbnak számító elképzelésére megy 
vissza: „Meggyőződésünk szerint a magyar nyelv- és nemzetiség-ter- 
jesztés érdeke kívánja azt úgy adni elő s úgy űzni minden alkalommal, 
mint a közös nemzeti ügyet, mely minden honpolgárnak egyformán 
szükséges és üdvös. Nem valamely osztály érdekét, nem egy vagy más 
vallásos felekezet túlnyomóságát, nem bizonyos politikai eszmék győ- 
zelmét kell általa keresni. Csak míg ily színben jelennek meg törekvé- 
seink, csak míg ily széles nemzeti alapon a vélemények különbözései 
felett trónol a nemzetiség ügye, követelhetjük méltán minden jó hazafi 
részvételét s a kormány őszinte pártolását; mihelyt a magyar nyelvet 
bizonyos politikai nézetek eszköze gyanánt vagy egyes felekezetek 
érdekében űzzük és ajánljuk, lehúztuk azt a nemzeti dísz és nagyság 
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lálni, ezzel saját történelmi bukását is előkészítvén.26 Nagyon 
nehéz kívül kerülni azokon az érték- és érdekképzeteken, ame- 
lyeket a nemzeti kulturális intézmények vagy a nemzeti kultu- 
rális intézményekben hozzáférhető kulturális tartalom jelent, 
amíg az állami iskolarendszer kizárólagos, nem is lehet. Nyil- 
ván, ez valamilyen merev indoktrinációval, szemléleti ítélet- és 
tételrendszerrel jár, amelyet felerősít a család, felerősítenek a 
nagyobb kulturális közösségek, és amelyek szinte fatálisán egy 
bizonyos röppályán mozgatják az egyént. 

Ennek a röppályának a természete, hangsúlyozom, szinte 
örökletes; kizár bizonyos, a tolerancia, a más elismerése, a 
kompromisszum viselkedéskörébe tartozó cselekvési mecha- 
nizmusokat, cselekvési stratagémákat. A nacionalizmus ezért 
örökletesen intoleráns, alkatilag konzervatív és autoriter vi- 
selkedést produkál, amennyiben immanensen fogad el olyan 
értékeket és transzcendens képzeteket, amelyek kizáró mecha- 
nizmusokat működtetnek. Rendkívül fontosak, módszertani 
értékűek Schöpflin Györgynek a kelet-európai politikai hagyo- 

                     
fényköréből a pártérdekek szennyes mezejére, és nincs többé jogunk 
felháborodni, ha törekvéseink ellenzőkre találnak, ha tagadtatik, hogy 
a közös jót akarjuk, s ha egyoldalú s szűkkeblű célzatokkal vádolta- 
tunk.” Egyesült ellenzék: „a magyar állam megszilárdítása nem elnyo- 
mása a más ajkú honpolgároknak, de megtétele mindannak, ami nélkül 
egy határozott jelleggel bíró erős állam lehetetlen.” Nemzeti párt: „A 
magyar nemzeti egység alatt nem a nyelv szerinti erőszakos magyaro- 
sítást értjük, hanem a nemzet politikai egységét, mely sem jogokban, 
sem kötelezettségekben nem ismer különbséget a különböző nyelvű 
honpolgárok között, és nemzetiségeket mint közjogi csoportokat el 
nem fogadhat. ” Katolikus Néppárt: „a nemzetiségek iránt teljes előzé- 
kenységgel kíván viseltetni és igényeiket, amennyiben azok a magyar 
állami egységgel és nemzeti jelleggel megegyeztethetők, méltányosan 
ki akarja elégíteni.” Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogramok 
(1876‒1914). Budapest, 1934. 15., 21, 31, 41, 45, 61, 163. A szerző 
értelmezésében a német teoretikusok államnemzeti elképzeléseivel a 
magyar programok szinkronban vannak. 

26 „A régi Magyarország a nemzetiségi kérdés megoldatlanságán 
vérzett el. Abba bukott bele, hogy nem tudott föderációvá átalakulni.” 
Péry Rezső: Requiem egy országrészért. München, 1984. 40. 
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mányokról, jelesül a nacionalizmusról szóló megállapításai.27 
Ez a továbbiakban beépül a politikai cselekvésekbe, egészen 
az állami élet elképzelését uraló autoriter, monolit képzetekig. 
Tudjuk, hosszú út vezet az egyén, a közösségek kizáró mecha- 
nizmusaitól a nagyobb politikai struktúrák, politikai szerveze- 
tek és államok kizárásos rendszereinek működtetéséig. A kettő 
között azonban szerves és sajátos átviteli, közvetítő mechaniz- 
musokon alapuló összefüggés van. 
                     

27 „social mobility was low to very low, with the consequence 
of a relative weakness in the structure of the state – analogous to 
ethnonational segmentation – of a higher reliance on cohercion or the 
threat of it than is compatible with political consensus, of low levels 
of loyalty and thus of legitimacy. At this point, ethnonational and 
social cleava es could coincide. It was an obvious choice for these 
weakly grounded semiau oritharian or fully dictatorial regimes of the 
interwar period to seek to build loyalty to the state by the promotion 
of nationalism. To some extern this was successful, but it raised two 
Problems. In the first place, it left open or exacerbated the issue 
of the national cleavage. Reliance on the national ideology of the 
ethnonational community frequently brought that community into 
conflict with another, as national ideologies tended to be incompatible 
and concerned with mutally exclusive goals, defined in terms of 
territory of people. Second, nationalism as a political doctrine 
provided answers to very few questions of political organizations and 
the distribution of power. It created strong identifies and a sense of 
belonging to the state – for members of the dominant group – but said 
next to nothing about political structures, the resolution of conflict 
of interests, the allocation of resources and values, participation and 
representation, i.e. the day-to-day problems of political, economic, 
and social life. If anything, by stressing a transcendental vision of 
politics, in which implicitly ail the members of the nation shared a 
near identical view of political elements of nationhood, nationalism 
came close to denying the need for intermediate institutions between 
the state and the individual, and state and society. The comparative 
vagueness of the nationalist message, together with its emotional 
intensity produced a somewhat contradictory resuit. East European 
nations in the interwar period reached a fairly high state of national 
consciousness as to their political identities as members of a nation and 
as to who was to be excluded as nonmembers. At one and the same 
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Mindjárt az elején le kell szögeznünk, hogy bár a dikta- 
tórikus formában megvalósult történelmi cenzúra a régióban 
mintegy tagadni látszott a transzcendens képzetekre alapuló 
hiedelemrendszereket, jelesül a vallásnak és az egyháznak a 
működését, mégis nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 
vallás és az egyház bizonyos mértékben túlélte a történelmi 
cenzúrát, hogy tehát valamilyen folytonosság köt össze ben- 
nünket a vallási tolerancia eszméjén át a XIX. századdal, jele- 
sül annak liberális örökségével. A vallási tolerancia eszméjét 
azonban szintén fenntartásokkal kell kezelnünk, hiszen a val- 
lási képzetrendszer maga is egy erős tekintélyelvűséget valósít 
meg; tehát a tekintélyelvűségnek egy olyan modelljét hordozza, 
amely transzcendens középponti tekintély formájában nagyon 
is előképe lehet egy nacionalista, abszolút középponti értékel- 
vet megvalósító tekintélystruktúrának. Azonban a kettő mint 
egymástól organikusan különböző képzetrendszer mégis – és 
ez a helyzet egy sajátos paradoxona – kizáró viszonyban van: 
a nacionalista hiedelem belső parancsrendszere – más népesség 
és fajok kizárása a területért és erőforrásokért, szemben a ne 
ölj mózesi tilalma és a felebaráti szeretet krisztusi felszólítása. 
Egyfelől a teljes intolerancia, másfelől azonban a toleranciának 
bizonyos késztetése, bizonyos motívumai jelentkeznek. Most 
természetesen kizárom a vallási ortodoxiának, a fundamentaliz- 
musnak azokat az irányulásait, amelyek egybekapcsolódhatnak 
a nacionalista fundamentalizmussal, és amelyek nyilván köl- 
csönösen erősíthetik egymás hatását, éppenséggel a kiválasztott 
nép fogalmának és képzetének az összekeverése által. 

Módszertanilag kérdésünk tehát egy abszolút tekintélyelven 
alapuló gondolkodásnak és viselkedésnek a kérdése. A politikai 
viselkedés területén pedig ez a monista viselkedés, a monista 
 
time, the implicit promise of equality and justice, incapsulated in the 
nationalist message, was left unfulfilled, with inevitable frustratrion 
and resentment at the social-political closures enforced against society 
by its rulers.” George Schöpflin: The Political Traditions of Eastem 
Europe. Daedalus, Winter, 1990. 75. Hivatkozással: Erdei Ferenc: A 
magyar társadalom a két háború között. 
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értékrend, valamint a monista államszemlélet formájában fe- 
jeződik ki.28 Civitas Dei – Civitas Nationum. A nacionalista 
ideológia, a politikai nacionalizmus minden esetben monis- 
ta államképzettel párosul. És ebben van a régió fejlődésének 
ama óriási veszélye, amellyel erkölcsi, tudományos és politi- 
kai kötelességünk szembenézni. Ugyanis hogyha a monisztikus 
viselkedés túlsúlyos vagy túlsúlyossá válik a közösségek, a 
politikai szervezetek és az államberendezkedés szintjén – és 
tegyük zárójelbe: egy tulajdonképpeni állami szemlélet mindig 
monisztikus, amelyben az abszolút érték az állam –, akkor te- 
hát itt a monista viselkedési stratagémák lesznek a túlsúlyosak, 
szemben nyilván a pluralista berendezkedés elképzeléseivel, a 
politikai pluralizmussal, valamint az ehhez kapcsolható demok- 
ratikus struktúrákkal. Ez tehát a nagy veszély. 

Hogyan lehet pluralista államformát, pluralista politikai-szer- 
vezeti felépítési formákat kialakítani akkor, amikor a hagyomá- 
nyos politikai ideológia szintjén, a politikai örökség szintjén a 
monisztikus elv és a monisztikus elképzelések az uralkodóak? 
Itt az első és legnagyobb segély-segítőtárs maga a társadalom, 
a társadalom, amelyben érvényesülhetnek egy plurális beren- 
dezkedés erővonalai, tekintve, hogy a főleg gazdasági tagoló 
érdekek többfélesége, az érdekek sokoldalúsága nyilvánulhat 
meg benne. Amennyiben ehhez egy erősen autoriter állam- 
berendezkedés társul, nyilván a társadalmi érdekképviselet 
megint bekerül a tradicionális félelmi képzeteknek, a tradicio- 

                     
28 „Az állam legitimitás-igénye a törvényekben lefektetett egyete- 

mes kompetencia és az összérdek kizárólagos képviselete alapján kö- 
vetelheti meg polgáraitól az engedelmeskedést, lojalitást – abszolutista 
és monista, mivel azon a hibás feltételezésen nyugszik, hogy a priori 
érvényes, iránya egybeesik az emberek elkötelezettségeinek irányával, 
s hogy az engedelmeskedők releváns döntéseiket az állam elsődleges, 
egyetemes kompetenciájához igazodva, azzal harmonizálva hozzák. 
Ezzel szemben a tapasztalati valóságban a társadalom pluralista szer- 
kezetéből következően az emberek motívumrendszerei, elkötelezettsé- 
gei is pluralista jellegűek, melyek értelemszerűen korlátozzák az állam 
hatalmát.” Cs. Kiss Lajos: A pluralizmusról. Filozófiai Figyelő, 1987. 
1. 63. 
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nális passzivitásnak, elfordulásnak abba a hálójába, amely a 
régió politikai fejlődésében a II. világháború óta létrejött. Itt 
a félelem organikus politikai erő. Ezzel úgy kell szembenézni, 
ahogy még a politikai irodalomban nem néztek vele szembe.29 

Hiszen a félelem a másiknak az elutasítása formájában mint 
politikai erő maga is az intoleráns viselkedésmódokat – első- 
sorban az ellenségességet és annak nyílt kifejezésformáját, az 
agressziót jelenti. 

Ez nyilván összefügg azzal a kommunikációs helyzettel, 
amely elsősorban Romániára jellemző, hogy a társadalmi ha- 
zugság olyan mértékű, hogy megszünteti az egységes és abszo- 
lút referenciális viszonyokat. Márpedig ahol többféle értékmér- 
ce működik, ahol az igazságnak csak relatív képzetei vannak, 
ott nehéz nyilvánosan és mindenki által kötelező módon elfo- 
gadható politikai szándékot artikulálni. Még csak érinteni sem 
tudjuk azt a problémakört, amely az igazságszolgáltatás szint- 
jén létező igazságreferencia nemlétéből származik. Tovább- 
menően: ha a törvényhozás és jogszolgáltatás ismét és folya- 
matosan egy állampárt és a vele kvázi-azonos állami-hatalmi 
bürokrácia műve? Az igazságot vagy akár igazságokat szinte 
lehetetlen megfogalmazni, a nacionalista erőtérben valamely 
társadalmi csoport mindig létében érzi magát fenyegetettnek 
általa. Márpedig – a liberális államberendezkedés szerint leg- 
alábbis – valamely konszenzuális igazságnak ki kell alakulnia 
a társadalomban, amelyet a jog- és igazságszolgáltatásban, a 
társadalmi értékviselkedésben el kell fogadni. Hiába létezik 
névlegesen szabad sajtó, hogyha nem jön létre az igazságra 
vonatkozó társadalmi szerződés. 

Mindezek mellett a régió országainak szembe kell nézniük 
a centripetális világtörténelmi mozgásból származó kihívások- 
kal is. Annak idején ezt Karl Popper a nyílt társadalom és a 
nemzeti gondolat szembeállításának formájában fogalmazta 

                     
29 Ezzel a kérdéssel két tanulmányban próbáltam szembenézni. Vö. 

Tájkép csata közben. Korunk, 1991. 2. 133‒141; valamint A félelem 
és a hazugság politikai intézménye. Lásd e kötetben. 
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meg30 – ami azt jelenti az én értelmezésemben és ma, hogy ne- 
héz a racionalizmust, a racionalizmusnak a nyílt társadalom- 
mal kapcsolatos követelményeit artikulálni és képviselni olyan 
társadalmakban, amelyek irracionális tekintélyelvűségükkel 
legitimizálják önmagukat. Nehéz a racionalizmust képviselni 
az egyéni viselkedés, a társadalmi megnyilatkozások, a politi- 
kai kifejeződési formák szintjén, hogyha kizárólag a történelmi 
örökségre és a történelmi örökség tekintélyi formáira történik 
hivatkozás. Valamiképpen a racionalitásnak az eszméje imitá- 
lunk és belátható időn belül – úgy tűnik – a nemzeti gondo- 
lati tradícióban kell hogy érvényesüljön, méghozzá egy olyan 
módszertani formában, ami önmaga paradoxon. Hogyan lehet 
ebből mégis valamilyen pragmatikus viselkedéshez eljutni? Ho- 
gyan lehet a nacionalista ideológiák tekintélyelvű formáját egy 
kötelező érvényű racionalizmus, ne mondjam úgy – egyeztető 
mechanizmus követelményeivel korrelálni? 

Itt a kérdés olyan újabb dimenziójához jutunk, amely szin- 
te újabb megoldhatatlan akadályt jelent, hiszen a nacionaliz- 
mus éppen úgy definiálja önmagát, hogy a történelmi tradíció 
egészéhez viszonyul. Ez az iszlám gondolkodásban, jelesül a 
síita gondolkodásban odáig megy, hogy amint ugye Ryszard 
Kapuscinsky megírja: egy síita számára Ali Kalifa halála egyé- 
ni tragédia. A mai történelmi képzetek, a tömegkommunikáció 
által Romániában hordozott képzetek szintjén a román történe- 
lem egésze egy egyéni tragédiát sugalmazó cselekvéssor. Tehát 
szinte késztetik, szinte kihívják a mass media fogyasztóját egy 
újabb és újabb pszichodrámára. Ennek a hatása nyilvánvaló. 
Elsősorban az, hogy egy olyan érzelmi attitűdöt gerjeszt és egy 
olyan érzelmi magatartásformát tart fenn, tesz folyamatossá, 
amely ismét a nacionalista ideológia egyik meghatározó jegye. 
Tehát a történelem egyéni tragikumként – vagy beteljesítendő 
késztetésként – való felfogása nagyon erős érzelmi viszony, és 

                     
30 Nyíri Kristóf: Nemzettudat és „nyílt társadalom”. Magyar filozó- 

fiai Szemle, 1979. 3‒4. 477. passim. 
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ami mindezt összekapcsolja, összefogja, az a rendkívül kon- 
zisztens hiedelmi forma.31 

A hiedelmi forma szintén nem preferenciális, hanem sokkal 
inkább ösztönös késztetésekben élő érzelmi, gondolati, viselke- 
dési modell. A hiedelmi forma – a nem politikai társadalmak 
életét és viselkedését írja le. Amennyiben politikai hiedelmek- 
ről beszélünk, ott nyilván a toleranciának, a nyitásnak, a nyílt 
viselkedésnek a követelményei alig vagy csak nagyon kis mér- 
tékben érvényesülhetnek, hiszen a hiedelem éppolyan támad- 
hatatlan, mint bizonyos vallási-képzeleti rendszerek. Hiedelem 
mellett alig vagy csak nagyon kis mértékben van kritika, kü- 
lönösen nemzeti (ön)kritika, a szabályozó mechanizmusok leg- 
fontosabbika. Hiedelmek mellett nehéz a történelmi tudatban 
más képzeteket, más rendszereket kimutatni, érvényesíteni. 
Megszűnik a kritikai gondolkodásnak a lehetősége, megszűnik 
az altemativikus történelmi elképzeléseknek a létjogosultsága. 
A nacionalista hívő számára egyéni sorsa egy fatálisán megha- 
tározott röppályán mozog, és amennyiben ezt teljes mértékben 
a sajátjának tekinti, olyasminek tekinti, ami az énjét kifejezi 
‒ ez a nacionalista ember fel fog lépni mindazok ellen, ki fogja 
küszöbölni mindazokat a környezetéből, akik nem ezt a fajta 
gondolati és viselkedési mechanizmust választják, hanem egy 
kritikai, racionális, nyílt gondolati és viselkedési eljárást. De 
ennél továbbmenően: minden más értékrendszerben kifejeződő 
stratégiát, beleértve a modernizációs kísérleteket is.32 A nacio- 
                     

31 „Azoknál a népeknél, amelyeknek állami léte, önállósága és füg- 
getlensége csak rövid múltra tekinthet vissza – ahol tehát a naciona- 
lizmus még új hiedelem –, a gyermekbetegségek rendkívüli erővel és 
szinte állandóan felütik a fejüket. Különösen áll ez Közép-Európa és a 
Balkán kis népeire és új államalakulataira. [...] Mivel ezek a kis népek 
többnyire nemrégi korszakokban szabadultak fel és nacionalizmusuk 
gyermekkorát éli, hiedelmük gyermekbetegségei elsősorban a nemze- 
tiségi türelmetlenségben jelentkeznek. Az érzelemtúltengés következ- 
tében nem tudnak megférni egymás mellett. Állandóan gyűlölködnek. 
Egymás nyelvét, kultúráját, civilizációját el akarják nyomni.” Makkai 
János: Politika-isten rabságában. Budapest, 1943. 208. sk. 

32 Kiss Endre: A jó középeurópaiság lehetőségéről. A Hét, 1991. 
jan. 10. (XXII. évf. 2.) 11. 
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nalista opció a szélsőségesedés útján mindenféle más cselekvési 
‒ akár életviteli – sémát elutasít, amint ezt a nemzeti autarkia 
ideológiai hagyományai bizonyítják Romániában.33 

Amennyiben az állam által fenntartott oktatási intézmények 
a továbbiakban is ilyen erősen érzelmi viszonyrendszerben 
ábrázolják a nemzeti történelmet, ilyen erős érzelmi térben 
működik a tömegkommunikáció, fel kell tételeznünk és el kell 
fogadnunk, hogy a nacionalista politikai tudat nagyon hatáso- 
san és folyamatosan tovább él. Amennyiben pedig az egyes 
nacionalizmusok egymásra tekintenek és felismerik a politi- 
kai veszélyt, újabb s elsősorban a kisebbségeket sújtó elhárí- 
tó mechanizmusokat fognak létrehozni, amelyeket egy állami 
struktúrában működtetnek. Létrejön tehát a régiónak az az 
elkülönböződési tendenciája, amely végső soron az egységes, 
liberális piacgazdaság megvalósulását kizárhatja. Mert itt vé- 
leményem szerint ez a tét. Feltételezni szeretnénk, hogy olyan 
világgazdasági folyamat részesei vagyunk, amely immanen- 
sen megvalósítja, vagy az egyes államok politikai opciójában 
kifejeződően az érdekeltségek révén megvalósítani képes egy 
regionális piacgazdaságot, a perifériáét. Létrejöhet egy Kele- 
tet a Közép-Európával összekötni képes, kétoldalúvá váló gaz- 
dasági kommunikáció. Azonban érzékeljük, olyan folyamatok 

                     
33 „Una din afirmaţiile des repetate de literatura legionară era 

necesitatea »să se păstreze nealterat sufletul poporului român«. Cum 
era înţeles acest comandament etnic? »În condiţiile actuale, ţara 
analfabetică, să ne fie un ideal« proclamă cu emfază un recunoscut şef 
de şcoală literară gardistă, prin gura unui erou dintr-un cunoscut roman 
al său. »Să vedem – spunea mai departe – dacă românul poate rămînea 
el însuşi, cînd va înţelege să se spele în fiecare zi.« Şi concluzia: »Cînd 
vom introduce şcoli înalte, biblioteci, medii culturale. Dumnezeu ştie 
ce se va alege din fiinţa noastră română« (Mircea Eliade: Huliganii). 
Poporul român trebuia să rămînă în întuneric – analfabet şi ros de 
bolile mizeriei fiziologice – căci numai astfel putea fi el »însuşit«. 
Între mijloacele de propagandă întrebuinţate şi fondul însuşi al gîndirii 
legionare, nu există nici o deosebire. Propagandă şi ideologie se 
suprapun perfect. Acesta este a doua trăsătură specifică a mişcării 
fasciste din România.” Lucreţiu Pătrăşcanu: Sub trei dictaturi. Fo- 
rum, Bucureşti 1946. 45. 
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is lezajlanak, amelyek a politikai nacionalizmus erősödésével, 
a politikai nacionalizmust vállaló szervezetek, érdekcsoportok 
és társadalmi rétegek egységesedésével és megerősödésével 
ezzel ellentétes mozgást képviselnek. Romániában a fejlődés 
tendenciáját erősen meghatározta az az autokratikus és dikta- 
tórikus államforma-hagyomány, amelyet a nemzeti történetírás 
oly előszeretettel hallgat el, a liberalizmus és parlamentarizmus 
politikai hagyományelemeit állítva előtérbe. Ehhez egy erősen 
konzervatív34 politikai viselkedési forma, tradíció társul. Már- 
                     

34 „Romániára politikai szempontból egyfajta konzervativizmus 
jellemző. Ez a konzervativizmus mindig létezett. Vagyis – több tör- 
ténelmi korszakáról elmondható: Románia egy fázissal lemaradt, lé- 
péshátrányban volt. Miért? Talán azért, mert létezett egyfajta falusi 
struktúra, amely eredendően konzervatív, és azért is, mert a román 
politikai vezető osztály – konzervatív osztály. A konzervatív jegyek 
számosak ennél az osztálynál. Például: az állami funkciók – nem pedig 
az állam keretei között megvalósítható demokrácia iránti elsődleges 
érdekeltség; ez az attitűd jellemezte a román politikai vezetőosztályt 
a két világháború között. II. Károly alatt és még a kommunizmus 
időszakában is. Az államnak mint legfelső politikai formációnak a 
kényszerképzete. A legérdekesebb azonban az, hogy a kommunista 
politikai vezetőosztály, amely – mindegy, hogyan – szétzúzta a bur- 
zsoá államot, épp a konzervatív részt mentette át a maga számára 
‒ az állam mítoszát. Mit kellett megmenteni? Meg kellett menteni a 
román államot. Ezt mondta Ceauşescu – és az övé volt a népszerűség. 
Ugyanazt, amit II. Károly – megmentette az államot, feláldozva egy 
részét, elfogadván a Bécsi döntést stb. Amikor igen könnyen azt is 
mondhatta volna: »Nem, uram, én elfogadom a lemondást!«... Van- 
nak hagyományaink a demokrácia terén. Hangsúlyozom, hogy ʼ38-ig, 
abban az időszakban, amikor a fasizmus uralta egész Kelet-Európát, 
csak Csehszlovákia és Románia maradt demokratikus, Magyarország 
és Lengyelország nem, Bulgária és Jugoszlávia még annyira sem. A 
két világháború között mindezek autoriter, katonai államok voltak. És 
most nagyon furcsának tűnik az, hogy minket tanítanak demokráciára, 
hiszen mi ismertük a demokráciát, csak nem tudtuk megvédeni. És ez 
már más. Nem sikerült. Viszont, visszatérve a kommunizmusra, azt 
hiszem, hogy Romániának a kommunista korszak alatti devianciája 
azzal magyarázható – hogy maga a román kommunizmus volt deviáns. 
Egy populista – nem politikai, ideológiai – hagyományokra alapozó 
kommunizmus volt. Igen, egy baloldali populizmus volt, melyet át- 
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pedig a mi társadalmainkban a minták és viselkedési mecha- 
nizmusok örökletes ereje óriási, és az evolúció irányát sokkal 
inkább ez szabja meg, mint a külső koercitív erők. Egy példa: 
1989 decemberében politikai vákuumban nem egy székely falu- 
ban az utca-tizedrendszer alapján szerveződött meg pillanatok 
alatt a helyi hatalom és közigazgatás. 

A régió nacionalizmusai szemben a világgazdasággal? Le- 
hetséges, erről van szó. A nacionalista politikai viselkedés 
és ideológia versenyellenes. Léteznek olyan történelmi kép- 
zetek, megrögzöttségek, megszokások, amelyek a hagyo- 
mányoknak egyfajta konzervatív értelmezésével a versenyt 
nemzetidegennek, nemzetellenesnek tekintik, és a liberális el- 
képzeléseknek ezt a szemérmesen ugyan nem kifejezett és ma- 
napság annyira ugyan nem hangsúlyozott formáját elutasítva, 
a maguk történelmileg konzisztensnek tűnő létmódja mellett 
optálnak. Kelet-Európábán ezt az opciót fejezik ki elsősorban 
a paraszti társadalom benső értékeire, a paraszti társadalom 
értékteremtő képességeire vonatkozó régebbi és újabb keletű 
elképzelések. Mi az, amit tehát a nacionalizmus elutasít és ki- 
zár? A nem integrálható racionalizmust, kritikai gondolkodást, 
toleranciát és a versenyt. Voltaképpen tehát a klasszikus libe- 

                                         
hatott a nacionalizmus is, amelyben magára ismerhet Iorga 1901-től 
datálható »sămănătorizmusa«, a sovinizmus és mások. Nem politikai 
koncepció volt. Tehát a ceauşizmusrol úgy beszélhetünk, mint egyfajta 
nemzeti kommunizmusról. Vagyis más, mint Hitler nemzetiszocializ- 
musa. Vagyis nem beszélhetünk úgy a ceauşizmusrol, mint baloldali 
doktrínáról. Egyfajta újfasizmus volt, szélsőséges nacionalizmushoz 
vezetett, amely természetesen átfogott bizonyos rétegeket, de hát hol 
nem fog át? Lásd Nyugat-Európában – Franciaországban Le Pennek, 
Németországban a republikánusoknak – sok hívük van. Miért? Mert 
minden társadalomban létezik az elégedetleneknek egy rétege, egy 
agresszív rétege, amely nem tudja kifejezni magát az ideológia terré- 
numán, csak agresszió révén, és amely kétségtelenül fasisztoid. És az 
első jeladásra fasiszta lesz. És – ez volt Ceauşescu úgynevezett népi 
bázisa. Másrészt viszont a hűséges kliensrétege, a nómenklatúra...” 
Normálisnak tartom az utca és a könyvtár közötti közlekedést. Stelian 
Tănase beszélget Sorin Alexandrescuval. „22” IL, 2 (52). (1991. ja- 
nuár 18.) 
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rális alapelveket. A legfontosabb azonban, hogy a nacionalista 
ideológia globálisan, a maga szerkezetével (kizárásos modell) 
utasítja el ezeket az elveket, értékeket, gazdasági és politikai 
viselkedési mechanizmusokat és stratagémákat. 

Fel lehet tenni azt a kérdést, hogy vajon egy archaikus ele- 
meket tartalmazó tradicionális közösségi modell továbbélteté- 
sének valamilyen reflexéről is szó van? Hogy tulajdonképpen 
a gazdasági szervezeti formák, a politikai viselkedésmód alatt 
itt hagyományos közösségek is élnek és kívánnak élni – to- 
vább? –, amelyek gazdasági viselkedésmódjukat talán nem is 
változtatták meg? Amennyiben szociológiai megfontolásokat 
alkalmazunk ennek a kérdésnek a tárgyalásakor, lehetséges, 
hogy erre igenlő választ kell adnunk. Mindenféle kozmetiká- 
zott román statisztika szerint is a romániai dolgozó népesség 
fele vagy annál több még mindig falusi népesség.35 Az új politi- 
kai-gazdasági-társadalmi helyzetben a városokon jelentős mun- 
kaerő-felesleg szabadul fel, és bizonyos politikai elképzelések 
szerint ezt a munkaerő-felesleget vissza kell irányítani falura. 
És a közvetlen környezetben sem lényegesen eltérő a helyzet. 
Gondolok Bulgáriára, illetve egyes szomszédos köztársaságok- 
ra, Moldáviára, Ukrajnára elsősorban. De az ipar szerkezete 
és ezzel összefüggésben az urbanizáció is olyan, hogy a tercier 
szektorok – kereskedelem és turizmus – legalábbis belátható 
időn belül képtelenek felvenni ezt a felszabaduló munkaerő- 
felesleget. Ilyen értelemben akár legitimnek is tartható az a 
nacionalista opció, amely – mivel a nacionalizmus mindig op- 
timista – nagy őstermelői – idézőjelben mondom – közösségek 
számára kíván valamilyen politikai jövőt ideologizálni. Tehát a 
nacionalizmus nem pusztán a történelmi tradícióknak, hanem a 
jelen helyzet artikulációinak is – a hagyományos pattemekben 
megvalósított – ideológiai terméke. Ennek a nacionalizmusnak 
a terminológiája lehet kozmetikázott és lehet nagyon türelmet- 
len és agresszív; előbbi formája, legalábbis Romániában, a ha- 
gyományos politikai pártprogramok36 és az azokhoz kapcsolódó 

                     
35 Vö. Változó valóság. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. 5. 
36 Vö. Románia 1944‒1990. Budapest, 1990. 22. 
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viselkedésmodellek felélesztésének a formájában fejeződik ki. 
Agresszívebb formájában viszont a minden más értékelvet vagy 
jelenlétet képviselő politikai nézetek nyílt, ellenséges elutasí- 
tásában. És létrejön a román politikai életnek az a mindenkor 
különös, hagyományos rendje, koncertje, amelyben egy erős 
többségi nacionalizmus mellé kötelező érvénnyel fel kell zár- 
kózniuk az egyéb nemzeti értékrendszereknek. Ne feledjük el, 
hogy a román nemzeti liberalizmus, az államteremtő liberaliz- 
mus is egészen más, mint késő liberális európai kortársai. John 
Stuart Millnek ugyan kortársa a nagy Brătianu, de hát nyilván 
az a liberalizmus teljesen más. 

Következtetéseim arra mutatnak,37 hogy a nacionalista ideo- 
lógia és a politikai nacionalizmus továbbélése Kelet-Európábán 
hozzátartozik a régió történetéhez. Politikai hagyományrend- 
szerben, gazdasági és szociális összefüggésekben gyökerezik. 
Mentáltörténeti közvetlen hagyománya és közvetlen folyomá- 
nya is van. Ne feledjük el, hogy ötven év alatt a régi legsajá- 
tosabbnak hitt értékeitől és kifejezésformáitól vágta el a kom- 
munizmus a társadalmat, a nemzeti értékeitől. Tehát egyfajta 
restitutio jön létre, hogyha ez restitutio in integrum, akkor eb- 
ben benne foglaltatik a háború lehetősége is, hogyha restitutio in 
partium, akkor van némi esélyünk. Nehezen tudom elképzelni 
azt a fajta liberális tőkemozgást, amely ennek a berendezkedési 
formának a teljes lebontását rövid idő alatt el tudná végezni. 
És nem látom annak a populista ideológiának a megszüntetési 
lehetőségeit sem, amelynek az elvontabb és pontosabb érték- 
képzetekben kifejezett nacionalista ideológiai szuperstruktúrája 
és az óriási felvevő közege, részben forrása is. Tehát mindez- 
zel megerősödni látszik az az elképzelés, hogy Kelet-Európa 
valahogy visszazökken a saját történelmi medrébe, hogy egy 
metaforikus képzetet használjak. És a visszazökkenés egyben 
további kényszerpályát is jelent. Amennyiben mindehhez hoz- 

                     
37 „Szelényi említette, hogy egy szociológus kollégája szerint Ke- 

let-Európának két opciója van, ha a kommunizmustól megszabadul: 
egy etnikai és egy polgári. – Azt hiszem, az etnikai opció van kibonta- 
kozásban.” Konrád György. Interjú. IMP, 1991. január. 133. 
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záadjuk a mitologikus lehetőségeket is, az etnikai mítoszoknak 
a jelenlétét, amelyek egy nacionalista elképzelésben mindig 
fantasztikus hatóerőt jelentenek, úgy tűnik, hogy ezt a mentá- 
lis képzet- és eszmerendszert a maga logikai erős konziszten- 
ciájában megbontani alig lehet. És paradox módon, egyetlen 
praktikus erő szegülhet szembe a kényszerpálya folyamataival. 
Ez a praktikus erő – az állam. Az államnak alkalmaznia kell 
egy bizonyos terápiát, méghozzá olyan terápiát, amely a más 
opcióknak teret, lehetőséget biztosít, az állam hatalmi mecha- 
nizmusainak a segítségével is akár. Persze mindezt igen nehéz 
elképzelni abban az esetben, ha valamilyen formában fennma- 
rad valamilyen állampárt s ezzel szinte izomorf pártállami ha- 
talmi szervezeti forma. Fenn kell tartani a társadalom optatív 
lehetőségét. Amennyiben ugyanis a társadalom nacionalizmusa 
kizáró érvényűvé válik, az el fogja nyelni az államot, és egy 
nacionalista állam-eszközt hoz létre. A demokratikus folya- 
matot képviselő állami hegemóniáknak létérdeke fenntartani a 
másik alternatíva és következésképpen egy másik konszenzus 
lehetőségét. Ez nemcsak államérdek, hanem regionális érdek 
is, ennek következtében itt állami együttműködésre is szükség 
van. Ha valahol autoriter-konzervatív, akár diktatórikus állam- 
forma jön létre az ösztönös és politikai nacionalizmus nyomá- 
sára, társadalmi-állami monizmus, az környezetében is erősíti 
a hasonló folyamatokat. 

Minden akadémikus vita és a nacionalizmusnak minden 
módszertani, teoretikus elemzése, ismétlem, ebben a politikai 
helyzetben és politikai környezetben praktikus megfontolások- 
hoz és pragmatikus modellekhez is kell hogy vezessen. Nemze- 
ti felelősségünk az, hogy ne legyünk nacionalisták. 
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A TÚLÉLÉS FILOZÓFIÁJA 
 
 
Egy rossz ötlet egyszer „ bekattant”, 
lendkerék forgatja magát... 
(Petri György: Jövőkép) 

 
 
Az emberiség történetében a kommunizmus avagy a létező 

szocializmus ez idáig nagyon rövid fejezet – és nem állíthatjuk 
teljes biztonsággal, hogy volt. Igyekezett létrehozni és rész- 
ben létre is hozott egy embertípust, amelyet részben sikerrel 
működtetett, és amelyről szintén nem mondhatjuk, hogy eltűnt 
volna egészen. Véleményünk szerint most egy átmeneti állapot- 
ban vagyunk, tehát ez az ember – mi magunk – van is meg nincs 
is, ámde maga az átmenet is igencsak problematikus fogalom, 
hiszen a másik terminusról alig lehet elképzelésünk. Ha ezt a 
fajta időfelfogást választjuk, ami ellen Heidegger oly vehemen- 
sen tiltakozik Henri Bergson kapcsán, azt kellene mondanunk, 
hogy egyszerre kell vissza, valamint előre haladnunk az idő- 
ben. Vissza egy olyan politikai-jogi konstrukció felé, amely a 
szerves történelmi fejlődés eredményeként már a sajátunk volt, 
s amely egy, az egyén jogait garantáló politikai-jogi konstruk- 
cióban fejeződött ki, végeredménye pedig az egyéni szabadság 
és a cselekvés szabadsága volt. (Csak felsorolom ennek legfon- 
tosabb elemeit: függetlenség és kényszermentesség filozófiai 
alapként, egyén és egyén, egyén és társadalom, egyén és állam, 
állam és társadalom viszonyainak tudatos, szerkezetében vilá- 
gos áttekintése. Az egyéni akarat és a szükségszerű korlátozás 
elmélete, a racionalitásról, illetve előítélet- és szenvedélymen- 
tességről, a szellemről és méltóságról, az okszerű cselekvésről 
alkotott felfogás. Végezetül a polgári szabadságnak mint jog- 
nak a felfogása, melynek értelmében az egyén választóként és 
önkormányzati testületek tagjaként részt vehet és részesedhet a 
hatalomban, az állami felségjogokban.) 

A klasszikus liberális hagyományt értékelve John Dewey A 
szabadság filozófiái című tanulmányában megfogalmazza: „A 
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szabadság a választásnak megfelelő cselekvés hatalma, az a 
tényleges képesség, hogy a vágyakat és a célokat működés- 
be hozzuk, hogy végre is hajtsuk a megtörtént választást. A 
tapasztalat azt mutatja – folytatja Dewey –, hogy bizonyos 
törvények és intézmények meghiúsítják az ilyen műveletet és 
végrehajtást.”38 Ezt az akadályozást és beavatkozást nevezzük 
elnyomásnak, rabságba döntésnek. Következésképpen, a cse- 
lekvésre vonatkozó elképzeléseinkben vissza kell mennünk arra 
a hobbesi-spinozai kérdésre, hogy a valóságban mekkora hata- 
lommal rendelkezik az egyén. 

Ez a hatalom a liberális állami-társadalmi berendezkedésben 
egy politikai-jogi építményt jelentett, és annak a feltételrend- 
szerében működött. E megállapításban a két összetevő egyaránt 
fontos, és ezért külön-külön kell szólanunk róla. 

A politikai-jogi konstrukció legfontosabb elemei a követke- 
zők: a szabadság általában a függetlenséget, a kényszertől való 
mentességet jelenti; az egyén és az egyén, az egyén és a társa- 
dalom, valamint az egyén és az állam összefüggésében határoz- 
ható meg. A politikai szabadság korlátáit az egyén integritása 
vonja meg, az egyéni akaratnak az egész szab határt, de ezeket 
a határokat maga a társadalom állapítja meg valamilyen formá- 
ban, a jogegyenlőség alapján. Az egyén mint olyan szabad, ha 
nem másnak vagy másoknak az eszköze, csak emberi méltósá- 
ga határain belül engedelmeskedhetik a mások akaratának. A 
szellemi szabadság az előítéletmentességet jelenti, ami nélkül 
nincs meg az igazság fölismerhetőségének, következésképpen 
a helyes cselekvésnek a képessége. Nem szabad a szenvedélyek 
hatása alatt cselekedni, mert hiányzik az okok mérlegelésének 
racionális képessége. A racionális megfontolás nem elégséges, 
ehhez a külső kényszertől való mentesség is szükséges. A poli- 
tikai szabadság a polgári vagy társadalmi szabadság (political, 
civil, social liberty), az a szabadság, amelyet az egyén a társa- 
dalomban, illetve az államban élvez. Ez a szabadság, szemben 
a természetes szabadsággal, amelyben az ember mindent tehet, 
 
                     

38 John Dewey: A szabadság filozófiái. = Pragmatizmus. Gondolat, 
Budapest, 1981. 492. 
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amire képes, korlátolt szabadság, amit mások hasonló szabadsá- 
gára tekintettel lehet csak gyakorolni. Viszont a polgári szabad- 
ság által az egyén jogot nyer arra, hogy a társadalmi összesség 
tagjaként a társadalmi közakarat, az államakarat kialakulásában 
mint a törvényhozó testület választója, mint önkormányzati tes- 
tületek tagja részt vegyen és így hatalomhoz juthasson. Jogot 
nyer arra, hogy az állami felségjogokban közvetlenül is része- 
sedhessen. A vélemények megoszlanak a tekintetben, hogy ez 
a jog kollektívumokra is kiterjed-e. Végezetül a jogi szabadság 
kiterjed mindarra, amit a fentebbiek értelmében a jog szerint 
tenni lehet. A jog szerint kifejezés ez esetben nem korlátozódik 
az írott jogra. A polgári demokráciák, különösen az angolszász 
típusúak, igen nagy szerepet biztosítanak az íratlan jogi forrá- 
soknak, a szokásjognak, a közmegegyezésen alapuló uralkodó 
magatartási normáknak. 

E konstrukció középponti elemét az egyéni szabadságjogok 
képezik. Hagyományos megfogalmazásban: azok az emberi 
jogok, amelyek az ember testi, gazdasági és lelki szabadsá- 
gát biztosítják. Ezek: a létjog, a személyes szabadság joga, a 
becsület joga, a házjog, a távközlés titkosságának joga, a va- 
gyonbiztonság joga, a vallás- és lelkiismereti szabadság, a véle- 
mény- és sajtószabadság, az iparforgalom szabadságának joga, 
a nemzetiségi jog. Az állampolgárok megkövetelhetik, hogy 
e jogaikat az állam meg ne sértse, sőt élvezetükben harmadik 
személyekkel szemben hathatósan megvédje. 

A létjog megvédése egyfelől az élet s a testi épség ellen 
elkövetett tettek büntetésében, a jogvédelmet célzó megelőző 
intézkedésekben nyilvánul meg. A létjog mellett abszolút mó- 
don érvelni egyet jelent a halálbüntetés eltörlésének, valamint a 
magzati élet védelmének a parancsával. Ide tartozik a statáriális 
eljárások legszigorúbb törvényi korlátozása. 

A személyes szabadság joga manapság a költözködés, le- 
telepedés, kivándorlás, a foglalkozásnem szabad választását 
jelenti. A hatóság ennek megfelelően csak a törvény által meg- 
határozott esetekben foganatosíthat letartóztatást. Minden moz- 
gáskorlátozás jogellenes. A kivándorlási jog azonban nem csu- 
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pán a helyváltoztatást, hanem a tulajdon védelmét és az ezekre 
vonatkozó állami garanciát is jelenti. 

A becsület joga elsősorban a becstelenítő büntetések, az em- 
beri életet és méltóságot sértő büntetés-végrehajtási eljárások 
megszüntetését jelenti. A házjog, a távközlés, valamint a sze- 
mélyre vonatkozó információk titkosságának joga kimondja, 
hogy ezek felfüggesztése csak rendkívüli esetekben, a törvény- 
ben szorosan körvonalazandó módon és csakis bírói határozat 
alapján eszközölhető. 

A vagyon és tulajdonbiztonság joga kimondja, hogy tulajdo- 
na és vagyona felett az egyén rendelkezik. Csak törvény alapján 
és a törvényes rendelkezések és formák alapján lehet a polgá- 
rok vagyonát állami szükségletekre igénybe venni, megadóz- 
tatni, kisajátítani s a felsőbbségi tulajdonjogot érvényesíteni, 
feltétlen kártérítési kötelezettség mellett. Minderre büntetőjogi 
védelmi előírások vonatkoznak. Meg kell jegyeznünk, hogy 
már Edmund Burke is megállapította (és nyomában számosán 
mások), hogy a tulajdonjog szférája alapja az egyén jogainak. 
Ennek rendezése nélkül nem létezik demokratikus állam. 

A vallás- és lelkiismereti szabadság biztosítja a vallás meg- 
választásának, kinyilvánításának és felekezeti gyakorlásának 
jogát. Ugyanez vonatkozik a világnézeti véleményre, annak 
nyilvánosságbani képviseletére is. A teljesség elve alapján 
tehát a hatóság csak a büntetőjogban meghatározott cseleke- 
detek ellen léphet fel. A vallásfelekezetek teljesen egyenlőek 
az állammal való viszonyukban, közöttük nem tehető politikai 
különbség. 

A nemzetiségi jog biztosítja az adott államkeretekben élő 
nemzetiségek nemzetiségének tiszteletben tartását, nyelvüknek 
az állami egység keretei közötti szabad használatát, nemzeti- 
ségi azonosságukat kifejező kultúrájuk megtartásának és ápo- 
lásának jogát az egyéni, a nyilvános-társadalmi és az állami 
intézményekkel létesülő kapcsolataikban. Ez mindenképpen a 
nemzetiségnek mint kollektíváimnak az elismerését jelenti, ak- 
kor is, ha nem tételes államjogi viszony az alapja. 

Az egyén szabadsága a fenti jogi garanciákat jelenti, azon- 
ban ez nem elégséges. A szabad cselekvés elválaszthatatlan 
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bizonyos társadalomban létező értékektől, magatartástól, poli- 
tikai kultúrától. Amint Raymond D. Gastil megfogalmazza: „a 
liberalizmus ... olyan szociális és politikai nézetek, magatar- 
tások és értékek összessége, amelyek föltételezik a törvények 
egyetemes és egyenlő alkalmazását és olyan alapvető emberi 
jogok létezését, amelyek előbbre valók az állam vagy a közös- 
ség érdekeinél.”39 Hasonlóképpen vélekedik a Nobel-díjas köz- 
gazdász, James Tobin is: „A liberalizmus egy halom különféle 
dolgot jelent. Nem koherens ideológia, nem is elvi irányvona- 
lak összessége, hanem inkább politikai meg társadalmi érté- 
kek és attitűdök halmaza. [...] némi bátorságra van szüksége 
azoknak a részéről, akik osztoznak ezekben az értékekben és 
attitűdökben, és bizonyos mértékben alkalmazkodnia kell a kor 
politikai, gazdasági és szociológiai körülményeihez...”40 

Amikor visszamegyünk, előre is kell mennünk a történelmi 
időben, e politikai-jogi konstrukció ma létező érvényes formái- 
ig. Olyan fajta kettős irányt és sebességet, gyorsulást feltételez- 
ne ez, a szerves evolúció elképzelésének megfelelően, amelyre 
nincs példa az emberiség történelmében. De még csak el sem 
képzelhetjük, ha nem rendelkezünk igen alapos ismeretekkel 
azt az embert illetően, aki e változások szubjektuma lenne, aki 
túlélte a kommunizmust, és aki az átmenet beláthatatlan idejé- 
ben él. Filozófiai eszközeink alig vannak. Az egyetlen nagyobb 
szabású kísérlet a posztmodernizmus lenne, a korban lezajló 
egyidejű és együtt létező folyamatok leírásában talán el is fo- 
gadható, ámde egy kritikai társadalomtudomány vagy filozófia 
szempontjából túlzottan sok benne a rekurzió nélkül maradt 
adottság, hogy csak egyetlen lehetséges problémát említsek. 
Emiatt aztán arra kényszerülünk, hogy a politikai, szocioló- 
giai, társadalomlélektani elemzések eredményeihez fokozottan 
folyamodjunk, de ez egyáltalán nem amiatt van, hogy olyan 
számosak s színvonalasak lennének. 

Véleményem szerint az egzisztenciális analitika fogalmi le-

                     
39 Raymond D. Gastil: Milyen legyen a demokrácia? USA 1991. 

70. 11. 
40 James Tobin: Vetélkedő gondolatok. USA 1991. 69. 27. 
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hetőségei és szemléletrendszere a legalkalmasabb a túlélő em- 
ber alapvető dimenzióinak a megragadására, annak heideggeri 
formájában, ám nem minden elemében. Akik tudatosan éltünk 
a kommunizmusban (nehogy valaki akaratlagosságra is gondol- 
jon), mind túlélők vagyunk, ámde a szónak nem abban az értel- 
mében, hogy fizikailag túléltünk valamit, hanem főleg amiatt, 
hogy tovább él valami bennünk, és ennek következtében jelen- 
valóságunk kérdésessé válik. 
 

Az elemzések kellő mélységben mutatták meg, hogy a kom- 
munizmus szubjektumának alapvető létdimenziója a félelem. 
A félelmi komplexus analízisének erős hagyományai vannak 
a filozófiában. Előző gondolatmeneteimhez41 ezúttal Montaigne 
szempontjait csatlakoztatnám: szerinte a félelmi állapotban élő 
vagy élők legfontosabb jellemvonása a rendezetlenség, az ösz- 
szeomlásra, a kollapszusra való hajlam.42 Bibó István kisnem- 
zeti összefüggésben figyelmeztet az állandó egyensúlyhiányra 
mint létállapotra, a deformált politikai lelkiség legjellemzőbb 
vonásának a félelmi állapotot tartja: „...ebből a helyzetből ered 
az egyensúlytalan közép- és kelet-európai politikai lelkiség leg- 
jellemzőbb vonása: a közösségért való egzisztenciális félelem, 
mely főleg a kelet-európai kis nemzetek közös élménye.”43 

Végeredményben tehát ez az egyéni diszpozicionális össze- 
függés az egyén, a társadalom és az állam rendszerviszonyai- 
ban egységesen érvényesül és elsősorban az egyéni cselekvésbe 
épül be, rendkívüli jelentőségét felismerve a totalitárius ha- 
talom egyik legfontosabb informális politikai intézményeként 
működteti. Két tanulmányomban megkíséreltem ezt részletei- 
ben elemezni. 

A társadalom ideologikus megszerveződésének egyik leg- 
fontosabb következménye a nyilvánosság átalakulásával-át- 
alakításával kapcsolatos. Ez elsősorban azzal jellemezhető, 

                     
41 A félelem és a hazugság politikai intézménye. Lásd e kötetben. 
42 Montaigne: Les Essais. Gallimard, 1965. 106. 
43 Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről. In: Válogatott 

tanulmányok. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. 332. 
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hogy az ideologikus premisszák miatt meg kell változtatni a 
nyilvánosság információs és értékszerkezetét, az információ 
szempontjából egy szelekciós kényszermechanizmus érvénye- 
sítésével, az értékek szempontjából pedig az ideologikus szűrés 
segítségével. Egyik sem érvényesíthető fizikai kényszermecha- 
nizmusok nélkül, az információhordozók, valamint személyek 
kiküszöbölése, megsemmisítése nélkül. A kényszernek persze 
vannak fokozatai: az állami cenzúra a legalitást jelenti még a 
kommunizmus feltételei között is, az informális cenzúra azon- 
ban sokkal súlyosabb, hiszen az információ és az érték kérdését 
az állambiztonsággal kapcsolja össze és a represszív szervek 
hatáskörébe utalja. Ez a kérdésnek azonban csupán egyik ol- 
dala, sokkal vészesebb következmények származnak abból, ha 
a nemzeti információs hálózat egész rendszerét alakítják át és 
így létrehozzák a nemzeti dezinformációnak az intézményét. 
Mindennek a legfontosabb következménye az igazság megfo- 
galmazásának lehetetlensége, amely meggátolja a társadalmi 
konszenzust, hatásaiban pedig az igazságszolgáltatást is érinti. 
Lehetetlenné válik az igazságosság elvének képviselete, és ez 
‒ legalábbis az európai társadalmi gondolkodásnak a Platóntól 
John Rawlsig tartó hagyományában – azt jelenti, hogy a jog- 
szerűség, a legitimitás és a méltányosság nem képviselhető, 
az egyén tehát elszakad a moralitás legfontosabb forrásaitól és 
visszakényszerül a természetjog állapotába. 

Ezektől a feltételektől nyilván nem független az előítéletes 
szerkezetű társadalmi és egyéni tudat, következésképpen az 
előítéletes cselekvés sem. Egy ilyen gondolkodás és cselekvés 
rendszerében nem a tényekre vonatkozó igazság-összefüggések, 
az okokra vonatkozó mérlegelés a döntő, a racionális és a kriti- 
kai szempont, hanem bizonyos észszokások és beidegződések, 
az ennek következtében kialakított cselekvés tehát a klasszikus 
felfogás értelmében nem is tekinthető szabadnak. Bár óvakod- 
tam az ideologikus megfogalmazásoktól, itt talán mégsem nél- 
külözhető: mint a félelmi mechanizmusok eltömegesítésének 
esetében, itt az előítéletes cselekvés eltömegesítéséről van szó. 
Ez a mechanizmus a nacionalizmus erős jelenlétének a kulcsa. 

Azonban a nacionalizmus nem pusztán előítéletes cselekvési 
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minta, hanem elsősorban monisztikus jellegű, kizárásos gon- 
dolkozási forma.44 Szerkezete számos rokon vonást mutat az 
egy értékre vonatkozó ideológiákéval, ezért is lehet automati- 
kus helyettesítője. Van azonban egy lényeges következménye: 
egyebek mellett az alapvető emberi jogok tekintetében is kizáró 
jellegű, ha azokat egy kisebbségi fogalmazza meg. Ilyen alapon 
pedig csak a többségi uralom demokráciájáig lehet eljutni, a 
jogállamnak az igencsak korlátozott változatához. 

A totalitárius – tehát az egyén minden életmegnyilvánulását 
ellenőrző – állam helyébe egyelőre, a tehetetlenségi erő kö- 
vetkeztében és részben az intézmények folyamatos működte- 
tésének a kényszere következtében, egy autoritárius állam lép, 
nyilván az autoritás különböző fokozati szintjein és az áttekint- 
hetőség különböző formáiban. Többnyire megmarad azonban 
az állami-hatalmi struktúra kettős jellege, a láthatatlan, illetve 
látható része. Az előbbit nevezi az irodalom okkult erőnek,45 

hiszen cselekvései a társadalom szempontjából előre nem lát- 
hatók, ki nem számíthatók, és mint kiszámíthatatlan reflexek, 
bizonytalansági tényezőként épülnek be a társadalmi cselekvés 
rendszerébe, szintén a szabad cselekvés ellen ható tényezők- 
ként. 

Utoljára hagytam a hiányjelenségekkel kapcsolatos kérdés- 
kört, hiszen talán ez az elméletileg legnehezebben megköze- 
líthető problémarendszer. A hiánnyal kapcsolatos gazdasági 
elemzések egyrészt leszűkítették a gazdasági túlkereslet-kíná- 
lat, illetve az ellentmondásos gazdasági viszonyok vizsgálatára, 
másrészt meg is szakadtak, hiszen most egészen más problé- 
mák állanak a létezett szocializmus gazdasági analistáinak fi- 
gyelmében. A javak és a szolgáltatások hiánya azonban messze 
nemcsak makroökonómiai összefüggések kérdése, hanem főleg 
a tulajdon- és vagyonbiztonsággal áll alapvető összefüggésben, 
azt pedig már Edmund Burke megfogalmazta, hogy ez utóbbi- 

                     
44 Milyen államformához vezet a nacionalista opció? Lásd e kötet- 

ben. 
45 Norberto Bobbio: Il futuro della democrazia. Einaudi, Torino 

1991. 85. 
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ak a törvényeknél erősebb összefüggések, valamilyen módon a 
társadalom egész működését szabályozzák. 

Amikor a félelem, a dezinformáció, az előítélet és a hiány 
jelenségeit tekintem a túlélő ember alapmeghatározottságainak, 
nemcsak egy filozófiai eszközökkel több-kevesebb biztonsággal 
meghatározható privat`v rendszert írok le, hanem meghatáro- 
zom e tényezők összekapcsolódásának a módját is. Nyilvánva- 
ló, hogy hatásukban egymást erősítő tényezőkről van szó: a fé- 
lelem megváltoztatja a közel és a távol téri mechanizmusait, az 
appercepciónak olyan öröklétét hozza létre, amelyben a másik 
három: a dezinformáció, az előítélet és a hiány mindig adott- 
ságként szerepel, és az ember ennek megfelelően viszonyul 
önmagához, önmagát mint nem-önmagát, mint reálisan meg 
nem ítélhetőt, mint tartalmatlanságot fogja fel. Nem igaz lesz, 
amit érez, amit tart és amivel rendelkezik, inadekvát viszonyba 
kerül a világgal. Vélekedésének talajáról bátorsága indokolat- 
lan vakmerőségnek fog tűnni, és soha nem bizonyosságnak, az 
ismerethiány ismeretnek, a hiány maga pedig virtuális jelenlét- 
nek. Negyedszer pedig: a hiány tárgyszerűsíti a félelmet, kitölti 
a képzeletet, az ítélet rangjára emeli az előítéletet. A rendszer 
maga nélkülözhetetlenné válik, és minden tagja – amennyiben 
eltűnik – újrateremtődik a többi által. Ezek együttes jelenléte 
válik gonddá, a negativitásból lesz a jelenvalóság, megértési 
forma. A nincs keresése a van lehetőségében, következéskép- 
pen a van folyamatos telítése a ninccsel. 

Pontosan ez a túlélés filozófiája: az ember folyamatos kész- 
tetése és készenléte arra, hogy ne eredettől származó valósága, 
jelenszerűsége és értékei szerint éljen, hanem túl-éljen. Jelen- 
valósága pusztán itt-valósággá lesz az innen függvényében, és 
a túl lesz a transzcendencia, akár az isteni parancs formájában 
is. Minden evilági cselekedet azáltal és attól nyeri el értékét, 
hogy valami túlit szolgál. A túl lesz a jelenlét és annak csupán 
modusa az itten. Az evilági jelenlét az eszkatologikus fordulat 
lehetőségévé változik, és mint ilyen, már nem számol azzal, 
hogy amit maga képvisel, a semmi az emberben, a nem-idő, 
a semmi. 
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AZ ÉRTELMISÉG NEHÉZ MEGSZÜLETÉSE 
 
 
Századunk kilencvenes éveiben a Kárpát-medencei magyar 

értelmiség elsősorban önmagával találkozott, egy identitást 
és ezzel szoros összefüggésben egy szakmai választást kel- 
lett újrafogalmaznia, illetve egy szakmai arcélt, curriculumot 
újrafelépítenie. A létezett szocializmus országaiban a politiku- 
sok egy része az értelmiségiek közül került ki: azonban – amint 
erre Vajda Mihály figyelmeztet – ők politikusokként működtek 
tovább, s ez mindaddig szükségszerű folyamat, amíg a térség- 
ben a politikai kaszt ki nem alakul. (Az elveszett bűn nyomában: 
Közép-Európa értelmiségének többé nincs keresnivalója a poli- 
tikában. Polis, 1994. 1. 116. A kiváló lap Az értelmiségiek és 
a politika tematikának szentelt száma egyébként összefoglalja 
az opciók típusait Leszek Kolakowskitól Andrew Aratóig.) Az 
egykori értelmiségiek politikai opcióját tekintve szerintem to- 
vábbra is a Max Weber-i hivatásrendi kategóriák a legalkalma- 
sabbak a kérdés megítélésében: a politikus az, aki egy szerve- 
zett érdeküzem keretében részesedik a hatalomból. A hatalom 
és az ezzel szükségszerűen járó javadalmazás választásáról van 
szó, és ebben a kérdésben semmilyen önlegitimizáló szólam 
nem kell hogy megtévesszen senkit. 

Másfelől az értelmiségieknek valóban újra kellett fogalmaz- 
niuk egyedeikben a társadalomban elfoglalt helyükre vonatkozó 
elképzeléseiket, és miután már nem a (totalitárius-kommunista) 
hatalom függvényében léteztek, rá kellett ébredniük arra, hogy 
elsősorban szakmájuk függvényében léteznek, szakmai alkal- 
masságukat egy más feltételrendszerben kellett bizonyítaniuk. 
Itt aztán megtörtént az első nagy szelekció, és a természetes 
kiválasztódás ősi darwini törvénye értelmében nagyon sokan 
nem maradtak a pályán. Ezzel persze korántsem akarom azt 
állítani, hogy azoknak, akik – Kolozsvári Grandpierre Emil 
idevágó regénycímével – fennmaradtak a rostán, nem maradt 
volna elég szereplehetőségük a civil társadalmi intézmények 
kialakításában. A játszma szépsége abban állott, hogy nagyon 
sok esetben az értelmiségiekre hárult a szakmai működésük- 
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höz is elengedhetetlenül szükséges feltételrendszer kialakítása: 
intézményeket kellett kialakítaniuk, létrehozniuk és működtet- 
niük, és így – legrosszabb rémálmaikra (hatékony cselekvés) 
emlékeztető módon, másfelől azonban a saját érdekükben és a 
modern idők (ó, nem második modernitás és nem posztmodem 
ez, messze nem) szellemének megfelelően meglegyintette őket 
a gazdasági-pénzügyi valóság és egyfajta vállalkozás szele. 
Azoknak az értelmiségieknek, akik erre az útra léptek, hirtelen 
azt kellett tapasztalniuk, hogy egy bizonyos kalkulus szerint mi 
mennyit ér, és hogy ők maguk mint értékteremtők és szolgálta- 
tók mennyit érnek egy néhol eléggé valószerűtlen, de végül is 
működő gazdasági-pénzügyi rendszerben. 

Alkalom nyílott tehát arra, hogy értéküket lemérjék, és a 
hozzáadható érték megszerzésének tanulságos csapásokat is 
tartogató útjára lépjenek. Nos, szerintem ez volt a pálya, csak 
ebben körvonalazódhattak a reális célrendszerek. Csak ehhez 
képest árulhatta el az értelmiség megmaradt része saját magát, 
csak azzal, hogy nem bizonyult alkalmasnak, mely alkalmasság 
a görögöknél erénynek számított. 

Ehhez képest az értelmiség belső vitái érték- és ideológiai 
preferenciák tekintetében – másodlagos kérdés. Erdélyben is 
sok vita zajlott a magyar értelmiségi társadalmon belül: transz- 
szilvanizmus-vita, az, amelyben a Csíkszeredái antropológus- 
csoport vitatja az erdélyi értelmiségi társadalmat, „vallani és 
vállalni”-vita (amelyben a maradók mindig felelősségre von- 
hatják az elmenőket), az értelmiség árulásáról szóló viták (a 
szakirodalom szerint ez utóbbiak mindig teljesen sterilek), egy- 
házi és hitviták, oktatási struktúraviták... Nem mondhatnánk, 
hogy az erdélyi értelmiség ne vitatkozott volna rettönetösön 
és folyamatosan. Végiglapozva az utóbbi tíz év sajtóját, szinte 
meglepő az a vehemencia, amellyel sors- és eszmetársak (hi- 
szen végső soron mindannyian azok vagyunk), ismerősök, kol- 
légák és barátok egymásnak estek – persze a legtöbb esetben 
nem a két Péter (Pázmány és Alvinczi) szintjén. Ez érthető 
dolog volt egyfelől, a hangerőnek ki kellett mosnia az emberek 
leikéből a kommunizmus néma csendjét. Persze arra is fel kel- 
lett figyelnünk, hogy tematikus szempontból vitáink egy része 
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a húszas évekig nyúlik vissza, a nagyapáink nemzedékének a 
problematikájáig – azóta sem sikerült a romániai magyarság 
politikai, társadalmi és kulturális kérdései közül a legfontosab- 
bat megoldani! Mi úgy léptünk át az információs korszakba és 
társadalomba, úgy léptünk rá az információs szupersztrádára, 
hogy másfelől ott vagyunk a múltban, a mitológiai alvilágban, 
ahol Plútó és háromtorkú kutyái az urak. 

A romániai magyar értelmiség is a többségi politikai társada- 
lom feltételrendszerében van, az axióma az, hogy legfontosabb 
opcióit ennek ellenében kell hogy megvalósítsa (egyre inkább 
megkérdőjelezhető politikusainak opciói azonban mintha nem 
értenék vagy inkább elfeledik ezt a tényt). 

Ismételjük meg az alapkérdést: „Az 1995/96-os tanévben az 
állami egyetemeken 9278, a 36 magánegyetemen pedig 2970, 
azaz összesen 12 248 magyar hallgató volt beiratkozva, ami az 
összes 319 305 romániai egyetemi hallgató 3,8%-át jelentette. 
Az 1997/98-as tanévben már valamivel több, 13 944 magyar 
egyetemi hallgató volt, ami a diákok összlétszámának 4,02%- 
át jelentette. Miközben Románia lakosságának (az 1992-es 
népszámlálás szerint) 7,1%-a volt magyar nemzetiségű. Tehát 
megállapítható, hogy az egyetemi hallgatók körében a magyar 
hallgatók a magyarság számarányához viszonyítva mélyen alul 
vannak képviselve. A magyar egyetemi hallgatók alacsony 
részarányát tovább súlyosbítja, hogy felméréseink tanúsága 
szerint az 1990‒1996 között egyetemet végzett magyar fiata- 
loknak mindössze 31,5%-a végezte anyanyelvén tanulmányait, 
miközben 68,5%-a román nyelven tanult” (RMDSZ-adatok). 
Íme, a trendvonal, a tér- és idővesztés vektorai – hiszen a fenti 
tendenciából igencsak erőteljesen kiolvashatók az asszimiláció 
vektorai. Azé az asszimilációé, amelynek örökbecsű példája a 
Kolozs megyei Magyarléta esete, ott ugyanis a helyben nem kis 
erőfeszítéssel létrehozott magyar iskolából a nebulók a közeleb- 
bi és alacsonyabb igényszintű román iskola kedvéért megszök- 
tek. Így hát – mindehhez hozzátéve az elvándorlást és nemcsak 
a diákpopulációkban – lassan teljesen találóvá válik a román 
sajtó közkedvelt kifejezése, mely szerint a magyarok: barbár 
vándor nép. (Nincs kellő terem annak a fejtegetésére, hogy 
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miért oly erős diákjaink körében az elvándorlási és a lemorzso- 
lódási tendencia és vágy. Feltételezésem szerint azonban azért 
is, mert nem sikerült megjelenítenünk egy világos célrendszert 
az ittmaradás – vagy relatív ittmaradás – feltételei között, már 
ami a specifikus értelmiségi pályákat illeti. Nem beszélve ar- 
ról, hogy a romániai társadalom szintjén nem vált tudatossá 
az a tény, hogy az egyetem és a munkaerőpiac között immár 
semmiféle intézményes kapcsolat sincs, hogy tehát diákjaink- 
nak az első év első pillanatától kezdve maguknak kell munka- 
helyeket felhajtaniuk és teremteniük. Továbbá: tekintettel arra, 
hogy a tudás társadalmi presztízse alacsony [javadalmazásunk 
például 1/10-e egy képzettségében és teljesítményében nekünk 
megfelelő nyugati egyetemi oktatónak és a hivatalosan elismert 
romániai középjövedelem alatt van], diákjaink többsége nem 
a tudás megszerzésének a célját követi, hanem diplomát kíván 
szerezni, ami társadalmi mobilitását biztosíthatja. Ez hosszú 
távon persze ismét nem abba a célrendszerbe illeszkedő folya- 
mat, amelynek a végeredményeképpen egy képzett és szerepé- 
vel tisztában levő értelmiséggel rendelkezünk.) 

A kilencvenes évek meghozták – valóban – azt a lehetősé- 
get, hogy a Kárpát-medence magyar nemzettöredékei tudomást 
vegyenek egymásról, valamilyen módon viszonyuljanak egy- 
máshoz, hogy újra felépítsenek egy kapcsolatrendszert. A ki- 
sebbségi magyarok azonos konnotációjú nyelvezetet beszélnek: 
én ezt hol sírva, hol nevetve úgy élem meg, mintha mondjuk 
a szomszéd utcában felnőtt barátommal, avagy falusfelemmel 
találkoznék fél évszázad múltán, mondjuk, Érsekújváron, 
Székelykocsárdon vagy Celjében (ahonnan a Cilleiek származ- 
nak). Megkérdezzük egymást afelől, hogy s mint szolgál mond- 
juk Milosevics bátyó, Ratko Napóleon Mladies bátyó egész- 
sége; hazugság, korrupció, erőszak, nacionalizmus – mind 
ugyanaz az ábécé. Senki előtt nem titok, hogy a vajdasági ma- 
gyarok közvetlen életveszélyben vannak. 

Az anyaország pedig – belső problémái és politikusainak 
legjobb szándékai ellenére és a mi egykori erdélyi társainkkal 
együtt – strukturálisan és nyílegyenesen távolodik az euroatlanti 
struktúrák irányába és az utódállamok magyarságától el. Ezt a 
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folyamatot egyetlen eszközzel lehetne megállítani: valamilyen 
intézménnyel, amely jogilag biztosítja – nyilván a nemzetközi 
és az egyes nemzeti jogrendszerek által elfogadható módon – a 
kapcsolatot. Ha ezt a kérdést nem tartjuk folyamatosan és el- 
szántan napirenden, a legkülönbözőbb meglepetések érhetnek. 
Persze nem a Szabadság hasábjain kell erről vitázni, hanem a 
nagy európai orgánumokban és kancelláriákban. Mivel poli- 
tikusaink igen jól elvannak a kormányban, ez és az ehhez ha- 
sonló feladatok egy részének (rá eső részének) a megoldása az 
erdélyi értelmiség megfelelő csoportjaira vár. 
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AZ ERŐSZAK MINT ÉRTELEM 
 
 
I 

 
Emlékszem, hogy milyen megdöbbenéssel hallgattam 1991. 

november elején a bécsi PEN-közgyűlés felszólalóit: a hatva- 
nas évek lágy sztálinista béke-szövegelésére emlékeztettek, és 
egyre növekvő belső döbbenettel, részben felháborodással és 
rezignációval gondoltam arra, hogy a világ jelentős írói is ar- 
ról beszélnek, ami nincs a világban, sőt valamilyen elvtelen és 
fenntarthatatlan, a társalgás nyelvezetére vonatkozó, igen ke- 
mény politikai opciót megtestesítő konvenció nevében elrejtik 
azt a valamit, a bizonyosat. Pedig a lopott holmi ott lapult a 
szónokok verejtékes mondatai alatt. Kivétel azért volt, mert hát 
például Predrag Matvejevič másról már nem beszélhetett, mint 
az erőszakról. A jég mégiscsak megtört... és most már végképp 
nem lehet úgy tenni, hogy amiről nem beszélünk, az nincs is. 

Aztán 1992. szeptember végén a magyar írók Budapesten 
tartott regionális PEN-konferenciáján már megpróbáltam e 
konvenció ellen beszélni, egyelőre még más égtájak és más 
viták érveivel és szellemében, hiszen éppen Olaszországból ér- 
keztem, ahol újabb lobbot vetett a német‒olasz történészvita 
(máshol is van, ez azért biztató, persze ez nem az a típusú vita, 
lásd Szvatopluk, Decebal és a többiek). De nem volt nagy sike- 
rem, a konvenció tovább él, és miért is vennők el az emberek 
hitét és reményét, elvárásait egy törvényes és erőszakmentes 
világgal szemben?! Én azonban azt hiszem, hogy jobb felfedni, 
mint elfödni a bajt, különösen a bukaresti – első – bányászfel- 
vonulás harmadik évfordulóján. Meggyőződésem, hogy külö- 
nösen a kommunizmus negyven éve alatt pártállami erőszak- és 
kényszermechanizmusok nem törvénytisztelő állampolgárokat 
neveltek, hanem elsősorban a törvényt kijátszó, megkerülő, a 
kényszer és az erőszak fölényét végeredményben elismerő és 
ezt túlélési stratégiájukba beépítő embereket. Szomorúsággal 
mondom mindezt, mert lehet, hogy én is közéjük tartozom. 

Kolozsvári létemre 1990 márciusa óta lélekben én is ma- 
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rosvásárhelyi vagyok. Nemrégiben – vendégtanárként – gyak- 
ran megfordultam Pécsen, huzamosabb ideig éltem Szegeden 
és tapasztalhattam, hogy e szép, épülő és építkező polgárváro- 
sok nem egy lakosa mennyire fél, hogy Pécsre áthallatszott az 
eszéki ágyúk dörgése, Szeged fölött járőröztek a repülőgépek, 
mert hát amonnan olyan huszonvalahány alkalommal csak úgy 
áttévedtek a lövések. De e regionális-nemzeti, hatásukban nem- 
zetközi konfliktusoknál sokkal veszélyesebbek a társadalmak 
belső erőszakforrásai, azok az izzó telérek a hányók mélyében, 
amelyek csak az éltető oxigénre várnak. Úgy tűnik, hogy a tár- 
sadalomelmélet és a filozófia ez esetben is felkészületlen volt, 
elaltattak a hatvanas és hetvenes évek prognózisai, amelyek az 
ilyen vagy amolyan növekedés és nem a kollapszus terminusai- 
ban írták le a század- és ezredvéget. 

Valóban így állanánk? Ennyire ne lennének a társadalomfilo- 
zófiának eszközei a kényszer és az erőszak jelenségeinek leírá- 
sára, elemzésére? Talán mégsem. Elsősorban Platón fogalmazta 
meg késői dialógusaiban, majd pedig különösen a Törvények- 
ben – elég mély szkepticizmussal ítélvén meg végül is az embe- 
ri nem lehetőségeit –, hogy az állampolgár megteremtése vagy 
ezzel egyenértékű megfogalmazásban: a társadalom összetar- 
tása három eszköz segítségével lehetséges: nevelés, törvény... 
és kényszer (erőszak). Sajnos, mondotta az utópista, ez utób- 
bi nélkül sem megy, előfordulhat, hogy azok a szerencsétlen 
barlanglakók nem akarnak napvilágra jönni, képtelenek lévén 
felismerni, hogy nekik mi a jobb. A társadalom egyik csoportja 
következésképpen jogszerűen alkalmaz kényszerítő avagy nyílt 
erőszakmechanizmusokat a másikkal szemben, és ilyen ösz- 
szefüggésben mindegy, hogy melyiket nevezzük kisebbségnek 
vagy többségnek. Most szándékosan nem említem az erőszak- 
elmélet klasszikus szerzőjét, Thomas Hobbesot, hanem inkább 
a szerződéselmélet egyik sajátságos válfaját megfogalmazó 
Spinozára hivatkozom, aki Teológiai-politikai traktátusának 
nevezetes XVI. fejezetében a szabadságot biztosító polgári 
törvények keletkezését úgy írja le, hogy a polgári biztonság 
(szabadság) csak úgy lehetséges, ha a lemondás a természettől 
való egyéni hatalomról és a nagyobb hatalomnak való aláve- 
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tettség kényszermozzanatként épül be a törvénybe. Ez azonban 
másféle kényszer: ennek segítségével előzhető meg a nyílt erő- 
szak, a konfliktus. Az erőszaknak egyik formája tehát minden- 
képpen – Platón és Spinoza szerint is – társadalomkonstituens 
tényező. De Kálvin, a vallásalapító, sokkal messzebb megy: 
az Institutiók VI. fejezetében lajstromba szedi a jogos erőszak 
eseteit, hogy csak egy példát említsünk: közvédelmi intézkedé- 
sek megtételét sürgeti, az erők egyesítését „az emberiség közös 
ellenségeinek a leverésére”. 

Leggyakrabban tehát a szabadságról beszélünk, és elfeledjük 
hozzátenni, hogy amilyen mértékben beszélünk a szabadságról, 
ugyanolyan mértékben a kényszerről is beszélünk. Kényszer, 
jog, szabadság című tanulmányában Bibó István szinoptikusnak 
nevezi ezt az összefüggést46. Itt azonban egy olyan arányrend- 
szerről is szó van, amely az egyes alkotmányokat az autoritárius 
jelleg szempontjából rangsorolja, s amely leginkább az ariszto- 
telészi elemzések felől közelíthető meg. A liberális demokrácia 
elméletírói kultúrájában azonban mintegy túlhangsúlyozódott a 
szabadság dimenziója és elfelejtődött a kényszeré. 

Másrészt tanúi vagyunk annak, hogy az erőszak a legvárat- 
lanabbul és topikailag nehezen jelezhetően bukkan fel, az idői 
és téri jelenvalósága nem foglalható statisztikai valószínűségi 
prognózisokba, tekintettel arra, hogy a társadalom önmagát 
mint a szerződés alanyát hiposztazálja, az alany pedig az, ami- 
re az ismeretünk vonatkozik. És természetesen mindig vannak 
olyan csoportok, amelyek kirekesztődnek a társadalomból, vagy 
amelyek éppen csak hogy megszülettek. És nincsenek benne 
a szerződésben. És lehet, hogy az ő szerződésüket akaiják a 
szerződésnek, nem pedig egy meglévő formát. Amint Heinrich 

                     
46 „...kényszer és szabadság maguk is kauzalitás és spontaneitás 

együttes szemlélésén alapuló szinoptikus fogalmak, s e két fogalom 
további kölcsönös együtt szemlélése során jelennek meg az objektív 
kényszer és objektív szabadság, a hatalom és megegyezés, a közhata- 
lom és közmegegyezés s végül a jog...” Bibó István: Kényszer, jog, 
szabadság. In: Válogatott tanulmányok. Magvető Könyvkiadó, Buda- 
pest, 1986. 130. 
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Böll fogalmazott: a bárány szentsége helyett rövidebbnek és 
célravezetőbbnek tartják a tulok szentségét. 

1986-ban zajlott az akkori NSZK-ban a híres Historikerstreit, 
a történészvita; elmondhatjuk, hogy valaminő elméleti elő- 
szele mégiscsak volt a későbbi nagy európai változásoknak. 
A bombát Ernst Nolte robbantotta volt (ma a berlini szabad- 
egyetem tanára). Mellette Hillgruber, Hildebrand, Sturmer, 
Fest árnyalta el különböző elméleti érvekkel a porosz hagyo- 
mányt az erőszakideológiától, vele szemben pedig Habermas, 
Maier, Kocka, Hans és Wolfgang Mommsen képviselte azt az 
álláspontot, hogy Auschwitz és a Gulag két teljesen más do- 
log, történetietlen mindenféle összevetés. És – horribile dictu 
‒ egyenértékűsítés. 

Azóta Ernst Nolte47 az a köszörűkő, amelyen nem egy olasz 
történész és publicista megfeni a kardját, ha az európai tör- 
ténelem és jelen neuralgikus kérdéseiről van szó. Az 1992. 
őszi erőszakhullám alkalmával a La Stampa48 és a L’Espresso49 

is megszólaltatta, előzőleg azonban márciusban készített vele 
terjedelmes interjút a Panorama50. Martin Heidegger tanítvány 
szerint a nagyhatalmi egyensúly és az ideológiák korának vége. 
Ebből a két realitásból bizonyára nem lesz többé háború, min- 
den ellenkező véleménnyel szemben azonban a történelemnek 

                     
47 Ernst Nolte egyik, az 1989-es átmenet vagy „erőszakmentes for- 

radalom” tárgykörben leggyakrabban hivatkozott tanulmánya a Die 
unvollständige Revolution – die Rehabilitierung des Burgertums und 
der defensive Nationalismus. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1991. 
jan. 21. Tézisei: az 1989-es forradalom befejezetlen maradt, aminek 
az az oka, hogy erőszakmentes volt. Defenzív nacionalizmus jelle- 
mezte. (Marx szerint a befejezetlen forradalom egyik ismérve, hogy 
meghagyja az osztályviszonyokat olyanoknak, amilyenek voltak.) 
Ugyanakkor konzervatív forradalmak is: a nemzeti konzervativizmus 
és jobboldali populizmus közötti belső összefüggés jellemzi őket. 

48 (Francesca Pedrazzi): Siamo i malati piú gravi di tuttá lʼEuropa. 
La Stampa, 1992. szept. 2. 

49 (Wladek Goldkom – Stefano Vastano): É colpa dél senso di 
colpa. L’Espresso, 1991. szept. 13. 

50 (Stefano del Re): Futuro in patria. Panorama, 1992. márc. 15. 
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nincs vége. Az európai történelem adottsága, mondhatni ter- 
mészete és pozitivitása a nemzeteszme51, ami azt jelenti, hogy 
miképpen De Gaulle mondotta volt, Európa a pátriák Európája 
kell hogy legyen – ám nem mindenekfölött autonóm, szuverén 
és autarkikus nemzeteké is. Történelem – nem kell megijedni 
‒ továbbra is lesz, a fiak és az unokák igen erőteljes konfliktu- 
sokkal is találkozhatnak. A Panorama igen teoretikus interjú- 
ját követő megszólalások tárgya az empirikus erőszak. Vajon 
nácik-e a szkinhedek, avagy nem? – kérdezik az antifasiszta 
eszmekörben felnőtt s erre a problémakörre okkal-joggal igen 
érzékeny olasz újságírók. Nolte válasza: nem, a szkinhedek 
jobboldali anarchisták, megtévedt fiatalok. E ponton bekövet- 
kezik egy jellegzetes professzoros bukás is: Nolte szerint, ha 
valakik az ex-Kelet-Németországban csak az antifasiszta-kom- 
munista ideológián nőttek fel, és végig azt tanulták, hogy az jó, 
majd meg kiderült, hogy a legrosszabb, akkor utóbb nyilván 
azt fogják tartani – tévesen –, hogy amannak az ellentettje, a 
náci ideológia a jó. Csakhogy, 1993 júniusában Solingennel 
folytatódik az erőszakhullám, arról meg igazán nem lehet azt 
állítani, hogy Keleten van, tehát hogy specifikus ideológiai-ér- 
zelmi feltételek érvényesülnek, hogy egy, a civil társadalom 
szempontjából „felkészületlen” lakosság eltévelyedéséről van 
szó. Ez bizony Észak-Rajna-Vesztfália. 

Végeredményben, Nolte szerint a kommunizmus egysze- 
rűen befagyasztotta az etnikai konfliktusokat, ez ismerős érv. 
Másodsorban, Németország éppúgy, mint Franciaország vagy 
Olaszország, etnikai szempontból többé-kevésbé homogén ál- 
lam. A nemzeti egységnek ez az egyneműség az alapja: erről 
lemondani és egy multikulturális társadalmat építeni azt jelenti, 
hogy rettenetes konfliktusok lehetséges tűzfészkét hozzuk létre. 
Mindez azért van így, mert az emberiség megszerveződésé- 
nek az alapja a nyelvi és kulturális közösség, másodsorban az 

                     
51 Legújabb interjújában Nolte újból hangsúlyozza a nemzeti lét fon- 

tosságát a németek számára. Szerinte ennek legfontosabb bizonyítéka 
a németek félelme a „rajnai piac” és a márka elvesztésétől. Túl gyors 
volt a maastrichti döntés, valami másat kell kitalálni – mondja. 
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etnicitás. Ennél jobbat még senki sem talált ki. Nolte szerint 
frontálisan szembesülünk az olyan erőszakjelenségekkel, ame- 
lyek teljesen politika- és ideológiamentesek. A szkinhedeknek 
nincs olyan társadalmi projektjük, mint Hitlernek volt, aki mel- 
lesleg az egész porosz panteonból csak Nagy Frigyest méltatta 
kiválasztani, Barbarossa Frigyest, Luthert és Bismarckot már 
nem. (Schellenberg emlékiratai szerint azonban ez nem egé- 
szen így van: Bismarckot legalábbis igen erőteljesen olvasta.) 
A hitleri mélange további elemei a harmonikus görög államesz- 
mény, a római akarat és erő, a tisztán faji államot megvalósító 
Spárta, sőt – bizonyos mértékben – a zsidó faji tudatosság is. 

Luciano Canfora, a bari egyetem történészprofesszora Nolte 
tételeivel szemben azt mondotta, hogy a fasizmusnak a német 
történelemben igenis megvannak a gyökerei.52 A La Stampában 
közölt válaszában figyelmeztet arra, hogy amennyiben jobb- 
oldali anarchistáknak nevezzük a szkinhedeket, jóindulatúan 
elnézünk afelett is, hogy a Bild Zeitung felmérése szerint a 
republikánus Schoenhubert a németek 39 százaléka preferálta 
volna kancellárként. (Tegyük hozzá, hogy Schoenhuber most 
nagyon messze áll attól, hogy kancellárjelölt legyen – ámbár 
annak idején Hitler is belekóstolt a demokrácia börtönébe.) 
Végezetül, Canfora szerint a nácizmust és a kommunizmust 
történelmileg egyenértékűsíteni nem egyéb, mint az uralkodó 
közöny kifejeződése. 

A La Stampa-beli összefoglalást jegyző Pierluigi Battista 
Noltét német botrányként aposztrofálja, új Németországról és a 
nácizmus revíziójáról beszél.53 Érdekes, hogy a konzervatív La 
Stampa sokkal „balosabb” a berlini professzor megítélésében, 
mint a l’Unitá cikkírója, Bruno Gravagnuolo, aki a folyamatos- 
ság bismarcki prófétáját látja benne.54 Szerinte a baloldal sokkal 

                     
52 (Luciano Canfora): E no, sonoproprio nazisti. La Stampa, 1992. 

szept. 15. 
53 (Pierluigi Battista): Nolte, un scándalo tedesco. La Stampa, 1992. 

okt. 8. 
54 (Bruno Gravagnuolo): Nolte, profeta bismarckiana della 

continuitá. L’Unitá, 1993. ápr. 24. 
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jobban tesz, ha Gramsci módján komolyan tudomásul veszi egy 
fajsúlyos liberál-konzervatív álláspontját és eltöpreng rajta. 

Az erőszak elméletíróinak többsége szerint a demokrácia 
ciklikusan szembesül az erőszak legitimitásának kérdésével, és 
akkor, ha nehezen is, de új törvényeket, intézményeket, reak- 
ciótípusokat és kulturális mintákat választ. Ha nem, menthetet- 
lenül az autoriter hatalom irányába csúszik el. A történelmileg 
sokkal fogasabb kérdés viszont a fordított irány: az autoriter 
társadalmakat szervesen jellemző erőszakfolyamatot valami- 
lyen ciklussá változtatni. 

Amott naziskin, minálunk az újjászülető Vasgárda. 
Nem mondhatjuk, hogy unatkozunk, hogy erőszaktémák hiá- 

nyában ne lenne mit el- és kigondolnunk. 
 
 

II 
 

„A szocialista nevelés céljait elválaszthatatlanul 
egybekapcsoltuk a háborúéval. A tűzben öntudatra 
ébredt eszmék erőteljesen és mindenkorra beépülnek.” 

(Lev Trockij: Életem) 
 
Általában azt véljük, hogy amikor az „átmenet” kérdései- 

vel foglalkozunk, tudjuk, merről merre tartunk, mitől mihez 
jutunk. Tegyük fel, hogy a létezett szocializmus természetét 
többé-kevésbé ismerjük, a másik terminus azonban ismeretlen, 
bizonyosan nem mondhatunk róla semmit. Furcsa kérdés ez, 
egyesek azzal magyarázzák, hogy kétségtelenül egy világtörté- 
nelmi korszak végén állunk, ez az új hellenizmus, avagy, amint 
egyesek nevezik, posztmodern – fenntartásaim azzal kapcsola- 
tosak, hogy térségünkben a modernizmusnak is csak bizonyos 
elemei voltak meg. Bizonyos azonban az, hogy nincs utópia. 

Az 1989-es fordulat utáni években sokat írtunk ‒ s a román 
sajtó is ebben a kérdéskörben produkálta a legszínvonalasabb 
elemzéseket – a kommunizmus ún. örökségéről: félelem, ha- 
zugság (nemzeti dezinformáció), nacionalizmus és hiánya. Ma- 
gam is írtam néhány tanulmányt mindezekről, mára azonban 
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mintha feledésbe merült volna ez a problematika. Pedig: ha 
a mentalitást, a társadalmi értékrendszert, a politikai kultúrát 
akarjuk megváltoztatni egy nemzedéken belül (avagy, liberális 
megfogalmazásban: ez lenne az egyik feltétele a társadalom 
demokratikus átalakulásának), akkor ezekről a „gubancokról” 
nem feledkezhetünk meg. Az örökségkomplexus ötödik eleme 
kétségtelenül az erőszak, és ezzel kapcsolatban két kérdésre 
vagyunk kíváncsiak. Az egyik: milyen eszközöket találunk a fi- 
lozófiában, avagy milyen az analitikus hagyomány. A második 
az elemzés mai kereteire, a megközelítési módokra és a cent- 
rális fogalmakra vonatkozik. Az elméleti összefüggések igen 
eltérő társadalmi-politikai körülményeket fognak át: a boszniai 
polgárháborúról és a romániai, szervesen antidemokratikus tár- 
sadalomátalakulásról mint a jelenség két pólusáról nem könnyű 
ugyanazon terminusokban beszélni. 

A kérdéskörben született egyik legjobb összefoglaló 
tanulmány55 a ljubljanai Renata Saleclé, a továbbiakban erre 
hivatkozom, akár merőleges okfejtések formájában is. 

 
Az erőszak legitimitásának kérdése szorosan összefonódik 

az erőszakos beavatkozás céljának az elérésével, teljesítésével. 
Általában nagyon fontos az, hogy a társadalom elfogadja-e 
avagy nem az erőszakot: ha elfogadja, ez egyben az autoriter 
hatalmi aktus gesztusának elismerését is jelenti, az elutasítás 
pedig további ellenállást a hatalommal szemben. E három állás- 
pont „teszi” a hatalmat. Ennek jó példája 1956 is: a társadalom 
nem legitimálta a beavatkozást, a pártideológia frázisai mindig 
idegen test maradtak a közgondolkodásban. Kádárék jól tudták, 
hogy az állami terror és a hihetetlen elnyomás ellenére hatalmuk 
illegitim, és hosszú történelmi időben mindez fenntarthatatlan. 
Ezért született meg a „gulyásszocializmus”, annak a társadalmi 
szerződésnek az alapján, amely egyfelől anyagi (viszonylagos) 
jólétet biztosított, másfelől politikai süketnémaságot kért és várt 
el a társadalomtól. Az 1956-ra való hivatkozással aztán a het- 

                     
55 Renata Salecl: Legitimizing Violence. Mesotes, 1992. 2. 140. 

passim. 
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venes években kibontakozó ellenzékiség azért volt organikusan 
veszélyes, mert éppen a hatalom illegitimitásának a kérdésére 
tért vissza, tehát egy látszólag csupán elméleti kérdésben – a 
forma és a tartalom milyen abszolút egybeesése – nyíltan tá- 
madta a hatalmat, amire az kellő hisztériával, de immár globá- 
lis terror nélkül reagált – ez a magyar átmenet magyarázatában 
az egyik legspecifikusabb adottság. 

A román politikai összefüggésrendszerben az ennek megfe- 
lelő kérdés a király lemondásával kapcsolatos: vajon igazolha- 
tó-e (aminthogy dokumentárisan ma ezt próbálják megtenni), 
hogy Hohenzollern Mihály átadta a hatalmat a kommunisták- 
nak, akik ezzel a törvényesség formájában és nem erőszakosan 
jutottak hatalomra?! (A lemondás szemantikai átértelmezéséről 
is szó van: a lemondás mint átadás.) 

Renata Salecl ebből a szempontból elemzi Gorbacsov külön- 
böző legitimizáló mondatait: az 1990-es baltikumbeli katonai 
intervenciót illetően az exelnök megnyilatkozásai legalábbis el- 
lentmondóak. Az első érvtípus szerint az intervencióra a Szov- 
jetunió egységének a fenntartása érdekében került sor. Csak- 
hogy: a folytonos és nyílt állami terrorról való lemondás (ami a 
kommunista hatalom egyik, ha nem alapformája) a Szovjetunió 
egységéről való lemondással volt egyenértékű. Gorbacsov, 
kezdetben, kétségtelenül nem volt ennek tudatában, legalábbis 
nem tett semmilyen történelmi érzékenységről tanúbizonysá- 
got. Másodsorban, de még az első érv részeként, úgy állította 
be az intervenciót, mint a közvetlen elnöki kormányzás beveze- 
tésének folyományát. (Ez már valamivel jogszerűbbnek tűnik, 
hiszen a közvetlen elnöki kormányzás valóban tartalmaz abszo- 
lút jogosítványokat, de az alapkérdést tartalmilag megkerüli.) 
A továbbiakban azt állította, hogy egyáltalán nem tudott (vagy 
nem volt szó) beavatkozásról, s ami a balti államokban történt, 
az a belső súrlódások eredménye. (A szofizmák, a folyamato- 
san lágyuló szemantikai és jogi érvek arról tanúskodnak, hogy 
az exelnök kénytelen volt államjogászokhoz folyamodni, vagy 
legalábbis ilyen típusú argumentáció nélkül nemzetközi pozí- 
ciói rohamosan romlottak volna.) Végül azt mondotta, hogy a 
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legracionálisabb megoldás az lett volna, ha semmilyen beavat- 
kozást nem hagy jóvá. 

A fenti példák különböző szempontokból exponálják az erő- 
szak filozófiájának alapkérdését: a kényszer (erőszak) folyama- 
tos korlátozása mint a demokratikus hatalom legfőbb jellemző- 
je. Ez az axióma. Ezzel szemben a totalitarizmus nem ismeri 
a korlátozást, vagy amennyiben igen, tulajdonképpen áttérés 
történik a demokratikus társadalomra. Tehát: korlátozás szem- 
ben a szükségszerű kiterjedéssel, limitáció versus eszkaláció. 
Ez az erőszak kezelésének két alapvető és két politikai hatalmi 
formát jellemző módja. 

A platóni‒spinozai hagyomány legfontosabb megállapításait 
a következőképpen foglalja össze Walter Benjamin Az erőszak 
kritikája című művében: a jogállamiság keretében az erőszak 
két változata él legitimként: az egyik, amely létrehozza a tör- 
vényességet, tehát, amint Spinoza is utalt rá, beépül abba, a 
másik pedig, amely fenntartja azt.56 Az elsőt eredeti erőszak- 
nak nevezi, ez tehát a törvény formájában él és csak abban, a 
második viszont látható a társadalomban. 

Megfontolandó irányban gondolja tovább a kérdést Derrida: 
szerinte a törvényt performatív erőszaknak is nevezhetjük, ez a 
modell. Ámde a sikeres forradalom vagy államcsíny is célt és 
értelmet ad az erőszaknak, mondja Derrida, a kulcsszó tehát a 
siker.57 Ezzel kapcsolatosak Renata Saleclnek a romániai for- 
radalmat illető kérdései (amelyekkel egyetérthetünk): nos, ki 
volt sikeres? Ez itt a kérdés: mi vagy ők? És kik az ők? Perverz 
helyzet volt, mondja R. Salecl, amelyben azok, akik megmen- 
tettek az ördögtől, előbb be kellett hogy mutassák az ördögöt, 
s ezért a problematikus jelenségek egész sorát kellett produkál- 
niuk, hogy utóbb győzteseknek, megmentőknek és a nép örök- 
kévaló akaratát képviselőknek állíthassák be magukat. 

Az erőszak legitimálásának klasszikus lenini modellje min- 

                     
56 Walter Benjamin: Reflections. Ed. Peter Demetz, New York, 

1986. 286. 
57 Jacques Derrida: Deconstruction and the Possibility of Justice. 

Cordozo Law Review, Vol. 11. Nos. 5‒6. 1990. 993. 
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dig a jövővel kapcsolatos utalást tartalmaz. Ilyenformán a tár- 
sadalmat mintegy lemondatják a jelenről, annak egy részére 
vezetik vissza. Az uralkodó politikai osztály erőszaka az időn 
megszegi az arányosság arisztotelészi törvényét, a kevesek 
ideje több lesz, mint a többség természeti ideje. A fordított 
arányosság okán a kisebbség a többség, természetesen az utób- 
biak mindig az egyenes arány visszavételének irányába kíván- 
nak változtatni. A jövendő nemzedékek érdeke (a fikció, mert 
honnan tudhatnók mi helyettük, hogy mi lesz az ő érdekük, a 
lenini mondat ismeretelméletileg is értelmetlen állítást tartal- 
maz) értelmezhetetlen a jelen tartományában, azaz az erőszak 
az egyedüli valóságos értelem. Szóval ez lenne a totalitariz- 
mus tulajdonképpeni tartalma: az erőszak mint értelem. Ettől a 
megállapítástól nem nehéz eljutni a következtetéshez: mit akar 
az, aki erőszakot akar? És a választ mindannyiunknak nagyon 
meg kell fontolnunk. 

Ugyanakkor, amint Michel Foucault figyelmeztet rá58, a 
hatalom folyamatos korlátozása magába foglalja a népfelkelés 
elismerését, mert – a közmondás értékű szólás szerint – minden 
hatalom, így a demokratikus is, abszolút hatalommá kíván vál- 
ni. Két nagyon fontos alapmodusa van a korlátozásnak: a tiszt- 
ségviseléssel kapcsolatos alkotmányos alapelvek, az a bizonyos 
nyolcéves maximális időszak. Másodsorban, és ez különösen 
fontos, nem szabad megengedni, hogy a rendőri szervek mint 
par excellence erőszakszervek mindenféle szabályozókat legye- 
nek képesek kidolgozni a saját működésük számára, és azokat a 
törvények alkalmazási eljárásmódjaiként elfogadtatni. 

A legitimáció nyelvezete közvetlen hatalmi kérdés, ezért a 
terminológiáról beszélni egyáltalán nem másodlagos szempont. 
A kelet-európai térségben manapság a populista demagógia az 
uralkodó. A népre való hivatkozás többek között azért olyan 
veszélyes, mert elfedi a jogrend intézményes rendszerét mint 
a törvények mellett a második legfontosabb demokratikus ga- 
ranciarendszert. A népszuverenitás azt jelenti, hogy a hatalom 

                     
58 Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture. 1977‒1984. Ed. 

Lawrence D. Kritzman, London – New York, 1988. 84. 
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eredetileg származik a néptől, a legitimációs összefüggésben 
a nép csupán a hatalom önépítésének a neve, ha valaki tehát 
a népre hivatkozik, célszerű a hatalom önépítési mozzanatára 
figyelnünk, mint valami aktuálisan fontos mozzanatra. Erre és 
csupán erre. Romániai viszonylatban e kérdésben Ion Iliescu 
jottányit sem tért el elődje – mondjuk így – szóhasználatától. 
Más kérdés, hogy a populista demagógia bizonyos értelemben 
megkerülhetetlen azokban a politikai rendszerekben, amelyek- 
ben a társadalom folyamatos frusztráltságát és az ebből szárma- 
zó általános apátiát és leépülést el kell fedni. Nicolae Ceauşescu 
minden egyes beszédében kitért arra, hogy népünk szorgalmas 
és tehetséges, a külföld felől nézve pedig békés és vendégsze- 
rető. Ez szent és abszolúte sérthetetlen konvenció volt, ami 
persze – másfelől azt jelentette, hogy a népnek azt a részét, 
amelyik mégsem ilyen, amely tehát a nép ellensége (és többnyi- 
re az egész nép az egész nép ellensége volt), tehát folyamatosan 
ki lehet éheztetni, emlékműveit és falvait lerombolni, gyakorla- 
tilag egy országnyi börtönbe zárni. Egyéb példákért most nem 
akarok a szomszéd országokba menni, de vannak. 

Szociológiai szempontból a hatalom egy olyan értékrend- 
szert képvisel, amely többé-kevésbé egybeeshet egyes csopor- 
tok, rétegek érdekeivel. Az 1990‒1996 közötti hatalom ilyen 
értelemben bányászhatalom: ehhez hasonló kompromisszu- 
mot egy foglalkoztatási réteg és a főhatalom között keveset 
ismer a történelem. Ezt a hatalmat egy nyílt erőszakcselek- 
mény tartotta fönn, a román demokráciába tehát informális 
erőszakmechanizmus épült be, amely mindig modell is lehetett, 
következményei pedig beláthatatlanok. Hiszen, amint arról az 
eddigiekben szó volt, a kényszert a demokratikus államban ki- 
zárólag a speciális állami szervek gyakorolhatják, törvény adta 
feltételek között. 

Az átmenet nagyon sok veszélye között Renata Salecl is 
a nemzeti eufóriát említi első helyen, amely mint a nemzet- 
hez konstitutive hozzátartozó ellenségkép-használó módozat 
(az ellenségek a kommunisták, zsidók, nemzeti kisebbségek) 
képes az erőszakot folyamatosan kiterjeszteni, tehát nem 
korlátozni, és ezzel megint az abszolút autoritarizmus felé 
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mozdul el a társadalmi-politikai rendszer. A romániai társa- 
dalomban ez a két legveszélyesebb és látnivalóan „beépített” 
erőszakmechanizmus, és mondanom sem kell, hogy ennek a 
logikája szerint („a társadalom latens agresszivitásának a ma- 
gas gradiense a kisebbségek jelenlétéből származik, ők az ok”) 
itt akkor lesz demokrácia, ha nemzeti kisebbségek már nem. 
Ha meg nem akarnak önmaguktól eltűnni, vigyázó szemüket 
Szarajevóra vessék. 
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SZABADELVŰSÉG ÉS 
NEMZETI ELKÖTELEZETTSÉG 

 
 
Az utóbbi években a liberális értékeket és elképzeléseket 

több irányból érte bírálat, elutasítás, akár dehonesztáló fogal- 
makban is. Mivel nem kívánok ezekkel most különösképpen 
foglalkozni, ezúttal csak azt jegyzem meg, hogy alapjában véve 
a liberális gondolat, a szövegek, a szerzők nem ismeretén ala- 
puló reflexekről van szó, és sajnos még ez sem szorul különö- 
sebb magyarázatra. Ha volt valami, amit a létezett szocializmus 
kiváltképpen utált és a könyvtárak zárolt anyagaiba utalt, akkor 
a liberális irodalom az volt. De minálunk még igen képzett 
szerzők is abba a hibába estek, hogy legalábbis három dolgot 
nem vettek figyelembe elmarasztaló véleményeik megfogalma- 
zásakor: 

1. a liberalizmus mindaddig létjogosult – politikai, gazda- 
sági formáiban egyaránt –, amíg a régió modern gazdasági, 
piaci struktúrái nem alakulnak ki. Ez azzal a történelmi ténnyel 
áll összefüggésben, hogy itt tiszta ipari forradalom soha nem 
volt; 

2. egy tradicionális, akár archaikus elemeket is tartalmazó 
társadalomban az egyén továbbra is a modern történelem előtti 
állapotban van; 

3. az etatista hagyományok ereje továbbra is megköveteli a 
jogrendszer olyan alakítását, amelynek leglényegesebb értékei 
a személy szabadsága köré összpontosulnak. 

További argumentumok is sorakoztathatók, azonban itt meg- 
állok, és csak egyet említek, a közelmúltunkból: a diktatúra 
bukása nem kis mértékben egyének – a nevesek és a névtelenek 
‒ kemény ellenállásának az eredménye volt. Ha a legitimitás- 
hoz abszolút érv kell, az akkor a százezrek anonimátusáé, akik 
nem magasztos érzések és eszmék, hanem az egyszerű egyéni 
szabadság védelmében vállalták a következményeket. 

Mi, erdélyiek előszeretettel hivatkozunk a liberalizmus it- 
teni hagyományaira. (De túl a hivatkozások legitimáló voltán, 
tudatában kell lennünk annak is, hogy egy sajátosan erdélyi, 
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huszadik századvégi doktrína kialakításában – amelyet helyet- 
tünk senki nem fog megalkotni – az előzményeknek praktiku- 
san használható elemei vannak.) Az egyik legfontosabb ilyen 
hagyományelem az önszerveződő közösségeké, a székely és 
szász faluközösségi és céhes hagyományé. A reformkor ne- 
mesi liberalizmusának legnagyobb képviselői közül elsősorban 
az emancipáció gondolatát képviselő Wesselényi, valamint a 
román alkotmánytervezetet is kidolgozó Szász Károly a szel- 
lemi elődeink. A gazdasági liberalizmusnak köszönhetjük a 
városaink mai arculatában is fennmaradt eklektikus és szecesz- 
sziós színvonalat, ugyanakkor emlékezhetünk a két világhá- 
ború közötti nagyszerű, radikális polgári sajtóra, amely ügy- 
védeinkkel és jogtudósainkkal együtt a kisebbségi jogvédelem 
európai sztenderdeknek megfelelő módszertanát kidolgozta és 
gyakorolta. Nem kétséges azonban az sem, hogy egy világhá- 
borús kataklizma, a kommunizmus és egy etnikailag elnyomó 
államberendezkedés pusztításaival szemben a közösségi túlélés 
parancsa került előtérbe, ez pedig az egyénről való gondolko- 
dás és gondoskodás visszafejlődéséhez vezetett. Márpedig ki 
tagadhatná, hogy egy adott pillanat, határ után a közösségi vé- 
dekezés és túlélés illúzióvá válik, amennyiben nem fordít kellő 
figyelmet erősségének alapjára, az egyénre, a személyre? 

Úgy gondolom, elérkezett az ideje annak, hogy ezt a kér- 
dést megfelelően súlyozzuk és bevigyük a köztudatba. Meg kell 
tennünk ezt még akkor is, ha a mi nyilvánosságunk – szintén 
történelmi okok miatt – elsősorban a közösség terminusaiban és 
értékeiben kívánja láttatni és leírni önmagát, ha – egy patriar- 
chális tekintélyelvűséget érvényesítve – nem szívesen nyit teret 
az értékek és érdekek elengedhetetlen pluralizmusának. 

Pedig – és a teoretikus mondatok előtt most hadd idézzek 
egy költőt – ha az egyénre nem fogunk odafigyelni és nem 
vigyázunk arra, hogy az egyes romániai magyart mi foglal- 
koztatja, könnyen fenntarthatunk egy olyan állapotot, amelyet 
mindennek nevezhetünk, csak éppen a szabadságénak nem. 
Íme tehát, miként fogalmaz Csiki László Menekültek avagy a 
tagadó forma című versében (az első és az utolsó szakaszt idé- 
zem): „Ígéretet csak, nem földet, / menedéket és nem hazát / 
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keresnek, és lábaiknál / hamuval telt az úti zsák, / szemükben a 
régi látvány, / szülőházuk mind sószilánk.” „A szabadság bor- 
zalmait / ezen az ábrán nézni gyűl / meleg kabátban a honos, / 
s hallgat románul, lengyelül. / Néhányunkban egy másik ember 
/ menekül innen legbelül.”59 

Eme évek alatt, mint jó doktrinerek, rengeteg tintát el- 
vesztegettünk a klasszikus liberalizmus (klasszikusan merev) 
individuumfelfogásának, valamint a közösségi elv összebékíté- 
sének a mezején. Ami bizonyos körülmények között fontos és 
érdekes filozófiai kísérlet, és a továbbiakban talán már feles- 
leges és folytathatatlan. (De azt is illik megmondanunk, hogy 
ebben a kérdéskörben jelentős elméleti teljesítmény is született: 
Bakk Miklós, Bíró Béla, Fábián Ernő és Varga Attila tanulmá- 
nyaira utalnék, amelyeket célszerű lenne egy kötetben kiadni.) 

Most azonban arra gondolok, hogy ez az út egy olyan pontig 
vezetett, hogy leginkább az érzéseinkre vagyunk kíváncsiak, 
hiszen ott is eldől valami, valami, ami a szabadsággondolat 
szempontjából talán a legfontosabb. A szabadság mai egyik 
legjelentősebb teoretikusa, Isaiah Berlin úja A szabadság két 
fogalma című kapitális tanulmányában: „Érezhetem úgy, hogy 
nem vagyok szabad abban az értelemben, hogy nem ismernek 
el önmagát irányító, individuális emberi lénynek; de azt, hogy 
nem vagyok szabad, érezhetem úgy is, mint olyan csoport 
tagja, amelyik nem vagy alig részesül elismerésben. Ilyenkor 
egész osztályom, nemzetem, közösségem, fajom vagy hivatá- 
som emancipációjának követelésével léphetek fel.”60 Mindig 
ott és onnan kell megsegítenünk a szabadságot, ahol és ahonnan 
a legnagyobb hiány mutatkozik, és ha éppen közösségemről 
van szó, kétségtelenül ezt kell tennem. Azonban ez a pontosítás 
a döntő, és a mindenfajta jelzős szerkezetbe állított liberaliz- 
musokkal szemben nem kell megijednünk a módszertani pre- 
cizírozás fegyelmi kényszerétől. Szintén Berlin mondja, hogy 

                     
59A keresztelő. Tevan Kiadó, Békéscsaba, 1993 
60 Négy esszé a szabadságról. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1990. 

413. 
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„Ha túlságosan precízzé akarjuk tenni a politika szótárát, akkor 
értelmetlenné válik. ”61 

 
Kétségtelen, hogy a romániai fejlemények megítélésében az 

analisták továbbra is szkeptikusak. Donald L. Horowitz szerint 
Kelet-Európábán a hovatartozással kapcsolatos kérdéseket sú- 
lyosan megterhelik a történelmi emlékek. „A két legnagyobb 
kisebbségről – a magyarokról és a törökökről meg a muzul- 
mánokról – azt gondolják, hogy pusztán a Habsburg- vagy a 
török uralom relikviáiként vannak jelen, amikor is századokon 
keresztül el voltak nyomva azok, akik most ezeket a kisebb- 
ségeket volnának hajlamosak kirekeszteni.”62 Továbbmenően, 
véleménye szerint, a demokratikus intézmények egy, az etnikai 
hatalomgyakorlást elfedő látszat. Janusz Bugajski szerint – és itt 
most már szűkebb önmagunkra is gondolhatunk – „Az RMDSZ 
1993 januárjában tartott harmadik kongresszusán a mérsékelt 
irányzat kerekedett felül; mindazonáltal a szövetség folyamato- 
san követeli a magyar népesség számára a »közösségi autonó- 
miát«, és jelezte, hogy a román nacionalizmus megerősödése 
a militánsabb magyar irányzatok térnyerését segítheti elő.”63 

Michael Walzer a modern tribalizmusról szóló tanulmányában 
még szkeptikusabb: „Ki óvja majd a kisebbségi nemzetisége- 
ket? A kérdésre nem adható egyszerű válasz. A demokratikus 
liberalizmus politikai rendszerében a kisebbségek alkotmányos 
jogvédelmet kérhetnek. De nem valószínű, hogy az új nemzet- 
államok egyike-másika liberális legyen, még akkor sem, ha a 
demokrácia valamely változatának tüntetik fel magukat.”64 

Szándékosan nem a mi teoretikusaink helyzetelemzéseit idé- 
zem, de a fenti ténymegállapítások és fogalomhasználat nem 
is annyira szkeptikus mivoltával gondolkoztat el, mint inkább 

                     
61 I. m. 415. 
62 Demokrácia a megosztott társadalmakban. Journal of Democracy, 
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25. 
64 Modem Tribalism. Dissent, 1992. 119. 
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azzal, hogy mennyire a történelmi hosszú időben képzel el bár- 
milyen kibontakozást és megoldást. Ennyiben nem mond ellent 
a liberalizmus alapvetően szkeptikus beállítódásának, amiként 
Friedrich A. Hayek jellemzi, tehát csak a gondolati alaphelyzet 
rendes markírozásáról van szó. Ilyen körülmények között pe- 
dig a klasszikus szabadelvű stratégia mindig azt mondja, hogy 
a lehető legrövidebb idő alatt a legmesszebbre kell eljutni. Még 
akkor is, ha ez a mi érdekünkben már semmit nem fog jelent- 
hetni. 

A cselekvési programok előtt azonban – ismétlem – erdélyi 
doktrínát kell alkotnunk. Nem nemzeti, nem szocialista, nem 
konzervatív és nem keresztény doktrínát. Azt majd – bízzunk 
ebben! – kellő időben és magas színvonalúan, korszerűen meg- 
teszik mások. Nekünk liberális doktrínát kell alkotnunk, nem 
megfeledkezve arról, hogy melyek a kelet-európai térséget, 
Romániát és benne a magyar társadalmat ért kihívások. Ennél- 
fogva ma a liberális elképzeléseknek szervesen tartalmazniuk 
kell a nemzeti hovatartozással, a kollektív jogokkal, önrendel- 
kezéssel kapcsolatos megoldási javaslatainkat is. 
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SZABADELVŰSÉG, ÁLLAM, KULTÚRA 
 
 

1. Tekintettel arra, hogy a liberális államelméleteknek és 
doktrínáknak van egy kemény magja, amely a filozófiatörté- 
netben igen pontosan nyomon követhető szabadság- és autonó- 
miakérdésre vezethető vissza, és a cselekvés platóni és ariszto- 
telészi analitikájával kezdődik, úgy vélem, hogy a Nappali ház 
önmagukban is nagyszerű kérdésfölvetései további kérdéseket 
szülnek amellett, hogy igennel és nemmel helyből megválaszol- 
hatók. Pontosan ezt találom a liberális válasz voltaképpeni ne- 
hézségének: a doktriner mondatoknál, amelyek igazából – amint 
Hayek oly precízen jellemzi – csekély számúak, fontosabb egy 
bizonyos érzék (nevezzük liberális ösztönnek) az egyes kér- 
désekre adható konkrét és analitikus válaszokban, avagy in- 
kább megválaszolási módozatokban. (Isaiah Berlin sugalmazza 
ezt a gondot állandóan, de gyakran szembesülnek vele azok a 
liberális teoretikus, programíró emberek, akik jól érzékelik, 
hogy egyszerű és voltaképpen felesleges elvi programokat fo- 
galmazni, izgalmas és bonyolult konkrét kérdéseket liberális 
módon megoldani, hiszen az viszont rekurzíve visszamegy bi- 
zonyos jól megragadható elvi-eszmei elképzelésekre.) Tehát, 
oldd meg a feladatot, és megmondom, hogy liberális vagy-e 
vagy nem, sőt, azt is, hogyha igen, milyen. Hiszen, hogy a 
gondok számát eggyel szaporítsam, felteszem azt a kérdést is: 
lehet-e a liberális államban elképzelés arról, amit a filozófiában 
az ember általános képzetének neveznek?! Nyilván eredendő 
ideológiaellenességünk azt sugallja, hogy ne legyen, és mégis, 
amikor projekteket írunk és működtetünk, végső soron nem azt 
tesszük-e, hogy továbbra is egy szívével, eszével szabadon ren- 
delkező, kritikus, hovatartozási módozatait megválasztó, kö- 
telmeit fölülbíráló, autonómiájával mindenek fölött élő egyed 
képzetét célozzuk meg? De már sértve érezzük magunkat, ha 
ezt tudomásunkra hozzák, az állam meg végképp ne akarjon 
semmit a személlyel kapcsolatban, mert abból csak baj lehet, 
satöbbi? Tehát: az állami támogatás mint az állami beavatkozás 
egyik formája közvetlenül valóban a kultúrára és a művészetre 
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vonatkozik, de közvetett módon netán célja van ezzel? Okos 
és művelt embereket akarnak a kultúrát támogató állami em- 
berek? Ám ha az érzékeny művészek erre azt kérdezik, hogy: 
de jó-jó, tőlem megkérdezte-e valaki, és én bólintottam-e arra, 
hogy erről is szó lehet, mert ha nem, ez már eszközzé minősít 
engem egy sajátos összefüggésben, és ez ellen szabadságösz- 
tönöm tiltakozik. (Most tegyük fel, hogy minden művész nem 
csak pénzt akar az államtól.) A dolognak tehát – ha úgy tetszik 
‒ megvan a maga páratlan szépségű liberális metafizikája is, 
sajnos a kérdésekre nehezen lehet újabb szinopszisok megadá- 
sával válaszolni, így hát én is sajnálattal megpróbálok monda- 
tokat fogalmazni. 

Lehet politikai és lehet erkölcsi probléma a kultúra támo- 
gatása, sőt, amint a feltevéseimmel sugalmaztam, lehet ideo- 
lógiai elképzelésekből adódó támogatás is, de amennyiben a 
társadalom felől jövő mindig konkrét és alaki formákban testet 
öltő igényekről van szó, ez természeti probléma. (És a libera- 
lizmuson belül van egy olyan újabb törekvés, amely az egyének 
és közösségek különböző szabadságait eredeti, tehát természeti 
képződményeknek tekinti, amelyekkel kapcsolatban az állam- 
nak állandóan váltakozó funkciói vannak csupán stb.) Ezért én 
a részvétel szóval nevezném meg az állam szerepét, mert ha 
mindenki lehet alanyi jogú résztvevő a művészet és a kultúra 
kérdéseiben, miért éppen az állam ne lenne az? A beavatkozás 
egy nagy és kellően ki nem használt formája az állami börze 
lenne, tehát az állam gazdasági részvételi formája a kulturá- 
lis javak cseréjében, adásvételében. Az államnak állandóan 
manifesztálnia kell keresleti igényét a színvonalas művészeti 
termékek piacának a megteremtésében, tevékenynek kell len- 
nie. Az igazi kultúrát és művészetet nem lehet igazából bü- 
rokratizálni és instrumentalizálni, a neoliberális elképzelések, 
amelyek minden társadalmi jelenséget ultima ratio kezelendő 
észproblémaként látnak, végső soron beleütköznek a művészet 
kezelhetetlenül ellenséges informalizmusába. De az sem lehet 
dogma, hogy az állam szükségszerűen a rossz, és a művészet 
és a kultúra pénzéhesei a jó oldalt jelentik. 

Igen nehéz ellenőrzési problémák adódnak a kultúra pénz- 
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ügyi támogatásával kapcsolatban, hiszen az ellenőrizendő rá- 
fordítások csak akkor áttekinthetőek, ha világos az értékpiac 
helyzete. Végső soron kompetenciák kérdése ez is, és egy mű- 
ködő liberális államban ebből a szempontból nagy jövő vár a 
jogász és közgazdász művészettörténészekre, a finánc-filmesek- 
re, a menedzser-filozófusokra. A hibridekre, akik már vannak 
és jelentkeznek, de még igazából nagyon kevesen. Ők lesznek 
majd azok, akik egy elképzelt modern liberális államban a dön- 
téseket meghozzák és ellenőrzik, másrészt pedig alakítják és 
követik a piaci mechanizmusokat. 

Nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogyha én liberális 
állam lennék, tehát rendelkeznék a fentebbiekben körülírt kom- 
petenciákkal és pénzügyi eszközökkel, folyamatosan működ- 
tetnék egy szervet a nem piacosodon kultúra felkutatására és 
támogatására, mert azt gondolom, hogy a már egyszer támo- 
gatott valami aztán folyamatosan be akarna olvadni a piacba. 
A valódi kultúrát és művészetet – tudnám – végül is mindig és 
elsősorban a dolog maga érdekli, s a rengeteg pénz csak arra 
kellene, hogy még jobban beleszédülhessen a dologba. 

 
2. A kulturális kánonok kérdésében, gondolom, a liberális 

megközelítés mindig a sokaság mellett érvel. A régi magyar fi- 
lozófusok műszavával, a kánonok kérdése elsősorban fennállás 
kérdése. Másrészt azon gondolkoznék állandóan, hogy miként 
valósulnak meg a jó tekintélyek, mivel a kánonokat minálunk 
elsősorban tekintélyek tartják össze, amelyek, ha már meg- 
koptak és megöregedtek, mindig hajlandóak politikai mezbe is 
öltözni, személyes kérdés. Igazából a kultúra és a művészet- 
társadalom belső kérdéséhez érkeztünk ezzel: szerintem ebben 
a régióban a tekintély rosszul működik, és ezzel van igazán 
baj. A jó tekintély lenne az, amelyik folyamatosan bizonyít, 
és amelyet egy értéktudat, kritika folyamatosan visszaigazol. 
A szent bölényeket pedig állandóan mészárolja. De hát ez itt 
még sajnos a legjobb esetben is csak nemzedéki vállalkozások 
folyamatában valósul meg. Itt lépnének igazából közbe a libe- 
rális szervezetek és intézmények, a társadalom, amely anyagi 
ráfordításokkal fenntartja az alternatív kulturális és művésze- 
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ti rendszereket, fórumokat, lapokat, műszaki felszerelést és a 
többit, mivel – és ez talán a kérdések megfogalmazási módjából 
adódik – a liberális elképzelés itt talán nem két, hanem három- 
pólusú lenne. A harmadik az a bizonyos kulturálisan orientált 
társadalom a maga sajátos célszervezeteinek a formájában. 
 

3. A liberális szabadságról kialakult elképzelések maguk is 
választhatók: a hagyományosabb, mondjuk a későliberalizmus- 
nak az egyének számára továbbra is valamiféle szerepet bizto- 
sító válfaja, amely a tömeg és a közvélemény zsarnokságával 
szemben ezt egy végső soron megvédendő értéknek tekinti. A 
totalitarizmussal szembeni ellenállás felértékelte az egyén sze- 
repét a kelet-európai társadalmakban, jóllehet a jövőjével kap- 
csolatos szkepszist nem tudta eloszlatni. A másik elképzelési 
mód az erős kisközösségek kialakításában látja azt a pályát, 
amely kellő biztonságot nyújthat az egyéni élettevékenység ki- 
alakításában és különböző társadalmi szervezési technológiák- 
kal kívánja ezt a folyamatot menedzselni. Úgy vélem, hogy az 
esélyegyenlőséget és a formálisan jól meggondolt, ellenőrizhe- 
tő versenyszabályokat és feltételeket egyaránt közérdek fenn- 
tartani, ha nem ez történik, akkor tovább tart az a gyötrelmes, 
csúf, balkáni szürkeség, amely esztétikai értelemben sem egy 
látvány. Sok szép és célirányos megfogalmazás akad, a legsi- 
kerültebb talán mégis a Montesquieu által az Enciklopédiába 
irt egyetlen szócikk mondata: „ízlésünk szabadságunk szerve”. 
Arra is emlékeztetnék, hogy az egyik legterjedelmesebb sza- 
badságdefiníciót Hegel az Esztétikában adja, a legmagasabb 
rendű szellemi meghatározottságról lévén szó, a dolog termé- 
szettől fogva a művészettel és a kultúrával kvadrál. Ha van 
második természetünk, akkor az talán mégis ez lenne. Terem- 
tett környezetünk többnyire a lehetőségeinkről és a jövőnkről 
kialakított pocsék és lesújtó kép tükre, kifejezi, hogy igazából 
nincs reflektált viszonyunk sem világunkkal, sem önmagunk- 
kal. Hogy a túlélés rabjai voltunk. 

Kardinális kérdésnek tartom a szólásszabadság ügyét, de itt 
jóval többről van szó, mint a formális jogról és a lehetőségről. 
Hiszen figyeljük meg: mi az, ami a szabad szólásban elhangzik. 
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Egy autonóm vélemény? Egyetlen eredeti mondat van-e arról, 
hogy esetleg meg kellene változtatni a terminusok és a paramé- 
terek egész rendszerét kérdéseink végiggondolásában?! Megy 
tovább a mókuskerékben a szólásszabadságról makogó állatka, 
mendegél és forog ugyanaz a régi kerék. Pedig, amint Ariszto- 
telész oly pregnánsan megfogalmazta a Nikomakhoszi etikaban: 
a kérdés akkor érdekes csupán, ha a kezdet bennünk van. 

A liberális szabadságnak a mellett a válfaja mellett vagyok, 
amelyik szerint az környezetében erőteljesen megemeli a mások 
cselekvésének szabadságfokait, nyilván nem amazok szándéka 
és akarata ellenére. Az igazán autonóm szabadságcselekvés- 
nek tehát transzcendens összefüggései is vannak. Kultúrájának 
alapelemei szerint az igazság kettőnk között van, és fajsúlyos 
dialógussal érhető el. 

Azzal kezdődne a dolog, hogy az ember jókat nevet magán. 
Aztán, amint John Stuart Mill mondotta, tapasztalás és belátás 
segítségével leküzdi a tévedéseit. Az együttműködési készség 
alapvető kialakítása és elsajátítása nélkül nincs miről beszél- 
nünk. 
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FELTÉTELES GONDOLKODÁS, 
FELTÉTELES CSELEKVÉS 

 
 
Amikor e sorokat írom, Olaszországban az őszi politikai 

visszatérésre készülődnek a pártok és a személyiségek. Ennek 
nyitányaként Umberto Bossi, a Lega Lombarda (Lega Nord) 
pártvezére ismét meghirdette a politikai pártprogram kulcsesz- 
méjeként megjelölt, megjelenített föderalizmust, Olaszország 
föderális átalakításának szükségességét. Ezúttal nem is nagyon 
tért ki az argumentációra. A dolog azonban számára is kissé 
váratlan fordulatot vett, amikor megszólalt az államfő, Oscar 
Luigi Scalfaro, és az alkotmányosság védelmében kijelentette, 
hogy az alkotmánytól eltérő kezdeményezések antidemokrati- 
kusak és törvényellenesek. Az állásfoglalásnak több következ- 
ménye is van: a vezető jobboldali pártok képviselői (Berlusconi 
‒ Szabadságpárt, Gianfranco Fini – Nemzeti Szövetség) sietnek 
kijelenteni, hogy alkotmányozó nemzetgyűlésről szó sem lehet, 
meg hogy az államfő állásfoglalása éppen időben jött, „jobb 
későn, mint soha”. Még fontosabb azonban, hogy a mantovai 
bíróságon meg is indítják az eljárást Bossi ellen, lévén, hogy 
a feljelentés magától az államfőtől származik. (Az államfő vi- 
szont azt is sietett leszögezni, hogy az Északi Liga vezetője 
valószínűleg túllőtt a célon szavaival, és hogy intenciói mást 
tartalmaznak: nyitva hagyta a kiskaput. A vihar nyomán nyi- 
latkozó Bossi tovább is lép: az Észak immár nemcsak függet- 
lenedik, ha nem lesz referendum a föderalizmus kérdésében, 
hanem – amennyiben őt börtönbe zárnák – fellázad.65) 

Nem példázatnak és nem valamiféle irányzóknak használtam 
a fenti metszetet, hanem csak annak illusztrálására, hogy mi 
és hogyan kaphat nyomatékot – erdélyi olvasatban. Persze, az 
azét érdekes lesz, hogy végül használják-e majd politikai fegy- 
verként a ligaelnök ellen ezt az eljáráscsírát, hiszen az erőtelje- 

                     
65 Giorgio Battistini: Sul senatúr fulmini di Scalfaro. La Repubblica, 

1995. júl. 27. 7; Il leader inquisito. La Stampa, 1995. júl. 31. 
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sen átpolitizált olasz igazságszolgáltatás kemény impulzusokat 
kaphat a politika felől.66 

Az Erdélyről szóló diskurzusban – amely valamilyen mér- 
tékben mindig és szükségszerűen ideologikus – többnyire meg- 
jelenik a román állam és társadalom is, valamilyen erőtényező- 
ként. A mindenkori román állam mint a diskurzust alkalmasint 
adminisztratíve sújtó realitás (külső és részben belső cenzúra 
formájában), a román társadalom pedig mint vevő, és amely a 
tárgyat figyeli, figyelheti, abba beleavatkozhat. És teszi ezt tel- 
jes joggal, hiszen annak hatását alkalmasint elszenvedi. Ezért 
lesz egy erdélyi ember és egy erdélyi írástudó számára mindig 
ideologikus az Erdélyről szóló beszéd: belejátszanak bizonyos 
ponderáló tényezők. Szándékosan nem említem most a félelmi, 
illetve a cenzúra tényezőt, abból a feltételezésből kiindulva, 
hogy a sajtó valóban szabad. A ponderáló tényező legfontosabb 
összetevőjének tartsuk tehát a felelősséget. 

Továbbmenően, a diskurzusba mindig beleavatkozik valami- 
lyen utópia is Erdélyről: gazdasági, politikai, kulturális, jogi, 
mitologikus. Szántszándékkal említettem első helyen a gazda- 
ságit, hiszen amikor leírtuk, hogy „Keleti Svájc”, abba már a 

                     
66 Az ügy további fejleményei: „Jelentéktelen bolond, úgy beszél, 

mint egy alkoholista” – állítja egy piemonti exújságíró, jelenleg bíró, 
Galante Garrone. Corriere della Sera, 1995. aug. 11. Ugyanebben a 
lapszámban idézik a tunéziai Hammametben lapuló exminiszterelnök 
üzenetét is, aki szerint Északon már egész fegyvertárak vannak, és 
a katonai struktúrában kiépült egy, a Ligáéval párhuzamos hálózat. 
„Nem bűnöző, csak bolond. Lövésekről beszél, de nem lőtt soha” 
‒ így Valiani szenátor. Corriere della Sera, 1995. aug. 11. „Padania 
Mandelája vagyok” – így Bossi. (Padania a jövendőbeli Északolasz 
Köztársaság hivatalos neve.) La Stampa, 1995. aug. 21. Megszólal 
Toni Negri, a hetvenes évek végének olasz belpolitikájában jelentős 
szerepet játszó ideológus, az Autonomia operaia egykori mozgalmá- 
nak – elítélt – vezetője. (Mozgalmukat az erőszakelem jelentős hasz- 
nálata jellemezte, ez volt az autonómia vize, amelyből a „brigádok” 
kinőttek.) A következőket tanácsolja Bossinak: „Jobb nem eltúlozni 
az erőszakos pufogtatást: a magisztrátus Olaszországban mindenre 
képes.” Az Osservatore Romano is újfent elítéli Bossit. La Stampa, 
1995. aug. 27. 
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biztonságban élő és jól gyarapodó kisközösségek képe is bele- 
tartozik. De ha a különböző tervezetek mellett nincs elégséges 
analízis, tény föltáró és kritikai anyag, a tervezetek – Erdély- 
viszonylatban szükségszerűen globalisták – ismét csak erőtelje- 
sen telítettek ideologikus elemekkel. 

A Romániából, Erdélyből visszatérő nyugati megfigyelők, 
analisták szinte kivétel nélkül megemlítik a médiában folyó 
diskurzus, az érvelés erőteljesen történeti jellegét, a múlt hang- 
súlyos voltát. Ez a Kelet-Európára általában érvényes megálla- 
pítás az úttévesztési-oknyomozási szindróma következménye, 
nem is kell tehát mitologikusan felértékelni a múltat ahhoz, 
hogy az időképzetekben túl hangsúlyos legyen, időképzetünk 
eleddig tehát strukturálisan múltorientált, a kényszerpályák va- 
lamiképpen folytatódnak, és jobbára ebből származik a történe- 
lem és a történészek hangsúlyos jelenléte a médiában, meg hát 
‒ és ezt sem lehet elhallgatni – a Ceauşescu-korszak öröksége- 
ként a társadalomtudományok alulreprezentáltak ebben. Van-e 
mindennek hatása az emberek gondolkodására – a közgondol- 
kodásra, „közbátorságra”, a magatartás alakulására, nota bene 
a cselekvésre Romániában? Kétségtelenül igen. A vizsgálatok 
tanúsága szerint Romániában az emberek opcióinak 70‒90 szá- 
zalékában, tehát döntő módon a televízió és a sajtó által közve- 
tített értékmintákat fedezhetjük fel, és túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy néhány sajtóorgánum kivételével („22”, Dilema), ijesztő 
nacionalista monokultúra az egész. 

De a mi diskurzusainkat, tárgyalás- és előadásmódunkat ter- 
mészetesen az a bizonyos interetnikus közeg is befolyásolja. 
„Az interetnikus kontextusban véghezvitt bármely cselekedet, 
ha hatékony akar lenni, össze kell hogy kösse a saját normá- 
inak, értékeinek szempontjait a másik normáinak, értékeinek 
figyelembevételével. ”67 

Talán sokkal inkább kötelező ez a kisebbségre, mint a több- 
ségre. 

                     
67 Liviu Matei: Megismerés és tudatlanság az etnikai közösségek- 

ben. Korunk, 1993/2. 
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A diskurzus értékszerkezetének a vizsgálatában döntő fon- 
tosságú a MI-nek, a kollektív énnek a meghatározása, a MI 
mögé képzelt közösségek szerkezetének világos érzékelésével. 
Ez a szerkezet pedig axiológiai szempontból a normatív értékek 
világával azonos. Gyakori a tekintély maszkjában jelentkező 
alakzat: MI ezt így mondjuk, látjuk, véljük, érezzük stb. Vég- 
eredményben pedig minden szinguláris MI két nagyobb alakzat 
alá summálódik az etnikai diskurzusokban, és melyik nem az 
minálunk. Az egyik a nemzetállami-nagyromán MI, a másik 
pedig az erdélyi (romániai) kisebbségi, magyar MI. Nyilván 
egyszerűsítettem és egyesek számára elfogadhatatlanul sűrítet- 
tem a kérdést, szűkítettem a szabad vélemények megnyilvá- 
nulásának még a terét is. Mert mindebből az a következmény 
származik, hogy a mai román MI (ismétlem, a diskurzusban 
‒ sajtóban, könyvkiadásban, elektronikus médiában) döntő mó- 
don nacionalista, tehát nem képviselhet semmilyen modern ér- 
telemben vett demokratikus alternatívát, míg a kisebbségi (ma- 
gyar) MI többnyire, döntő módon nem képvisel nacionalista 
alternatívát, tehát a demokratikus opció hordozója. (Ismétlem, 
immanens, strukturális, tehát nem a kijelentések szintjén meg- 
valósuló normativitásról van szó, amint ezt a következőkben 
tovább fogom elemezni.) Mindehhez illik hozzátenni, hogy a 
demokrácia modernebb, liberális felfogása már a XIX. század 
közepe óta nem azonosítja ezt mechanikusan a többségi elv- 
vel, hanem – nyilván a többségi elv fenntartása mellett, hiszen 
enélkül sincs demokrácia – hangsúlyozza bizonyos társadalmi 
intézmények, jogi garanciák meglétének vagy létrehozásának a 
szükségességét, a kisebbségek és a különböző társadalmi cso- 
portérdekek megjelenítésének a fontosságát. Ha tehát túlhang- 
súlyozzák a többségi elvet, gyakorlatilag mindig autokratikus 
gesztusról van szó, hiszen a többségi elv térben és időben konk- 
rétan érvényesítendő, és az alkotmány mindig egy valamikori 
konszenzust tükröz. 

A diskurzus normativitásának a problematikája is több szin- 
ten bontakoztatható ki, ez alkalommal két példával szeretném 
álláspontomat illusztrálni. 

Számunkra mindig igen fontos volt a nem Romániában szü- 
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letett, működő társadalomkutatók véleménye, tudományos ál- 
lásfoglalása a minket érintő kérdésekben. (És ez alkalommal 
nem értem ide a magyarországi kutatókat.) Ketten dolgoztak 
hosszabb ideig a kolozsvári egyetemen vagy egyetemi okta- 
tók irányításával, fontos könyveket írtak (Claude Karnoouh: 
Adio diferenţei. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, illetve még előbb: 
Consensus et Dissensions dans la Roumanie de Ceauşescu. 
Acratie, 1991, valamint Catherine Verdery: Transsylvanian 
Villagers. University of California Press, 1983). Claude 
Karnoouh előbbi könyve lesújtó kritikát kapott a román saj- 
tóban, s e kritikák mindegyike alapjában véve a szerző szem- 
pontját utasította el: nekünk nem mondhatja meg senki onnan, 
hogy mit kell tennünk nekünk itt. De kapott a francia szerző 
külön rovatot a România Mare című szennylapban, az áru- 
lók fejléc alatt. Catherine Verdery ellen pedig Mihu Achim, 
a befolyásos kolozsvári szociológiaprofesszor vezetett szabá- 
lyos sajtókampányt. Egyik oldalon volt az európai értelem- 
ben vett tudományos-globalizáló szempont és az ezt jellemző 
normativitás, valamint az amerikai antropológia egyneműsítő 
és a modus operandit követő normarendszer eszköztára (előbbi 
szerint a modernitás európai kulturális-civilizatorikus értékei 
az értékek, és pont, kész – amit az egyes közösségek önma- 
gukról tartanak, helyi folklór; utóbbi szerint, ha etnikai cso- 
portokként vizsgálom a romániai magyarokat, a maorikat és a 
tutszikat, a különbségek mérhetők és különböző tudományos 
skaláris eljárásokkal megjeleníthetők). A másik oldalon pedig 
a mindkettőt teljességgel elutasító szempont, amely szerint a 
román történelemnek egy semmilyen más diskurzusban meg 
nem jeleníthető lényege van. A kérdést elemző Molnár Gusztáv 
a következőképpen fogalmazza meg ennek a magatartásnak a 
legfontosabb összetevőjét: „A román szellemi élet legjobbjai 
Eminescu óta mégis szinte kivétel nélkül arra törekedtek, azt 
követelték, hogy a társadalmi és politikai életben is a saját ma- 
guk által felállított normák szerint cselekedhessenek. Nekünk, 
románoknak – mondja Iorga – »nem kellenek nyugati teóriák, 
melyek azt hiszik, meg tudják változtatni népünk gondolkodás- 
módját«. A románok sohasem éltek más civilizációktól átvett 
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eszmékkel, éppen ezért a modern kor kísértései közepette is 
meg kell maradniuk az »ösztönös, a nép tömegeiből, a nép ter- 
mészetéből fakadó nacionalizmus« vonalán, és sohasem kerül- 
het szembe a nép lelkiismeretével, és így minden körülmények 
között demokratikus marad.”68 

A kérdés persze erőteljesen napirenden van a román szel- 
lemi életben is.69 Mindez azonban már a tartalomelemzés felé 
térítené el szempontjainkat. 
                     

68 Molnár Gusztáv: A román nacionalizmus magyarságképe. In: Át- 
tűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európábán. Balas- 
si Könyvkiadó, Budapest, 1992. 36. 

69 „Az, ahogyan a román szellemiség és kultúra érti és asszimilálja 
ennek az »Európának« a terjeszkedését, a legidőszerűbb és legjelen- 
tősebb kérdés ma számunkra. Több megoldás szembesül, melyeket 
megpróbálunk szintézisre és maximális leegyszerűsítésre törekedve 
típusokként jellemezni. 1. Figyelemre sem méltatni Európát. »Nem 
érdekel a maga Európája.« Érdekes (vagy talán inkább jellemző) az a 
tény, hogy ez a szempont nemcsak Caragialénál található meg, hanem 
E. Lovinescunál és G. Călinescunál is. Nem foglalkozunk most azzal, 
hogy ezeket a nagy kritikusokat sohasem foglalkoztatta az, hogy lefor- 
dítsák műveiket, kollaboráljanak, próbáljanak »behatolni« Európába, 
hogy »forgalmazzák műveiket« stb. Mi több, ez utóbbi még polemiku- 
sán állította is, hogy »az egyetemesség az abszolútum. Az elterjedtség 
teljességgel másodlagos és külső természetű dolog, s csak a terjesz- 
tés törvényeinek függvénye«. A szembesüléssel, önellenőrzéssel, az 
egyetemesség elfogadásával szemben ez a (tulajdonképpen agresszív) 
közöny valójában egy nagyfokú alacsonyabbrendűségi-felsőbbren- 
dűségi komplexus eredménye. Az ellenállás – ami ma is rendkívül 
aktív a román nacionalista-soviniszta szellemben az európai gondolat- 
tal szemben – nem egyéb, mint ennek az elkerülhetetlen és szomorú 
komplexusnak a hatása. Ez egyébként tipikus jelenség minden »kis« 
és »kiskorú« kultúrában, amelyek gyakorlatilag még ismeretlenek 
»Európában«.” Adrian Marino: Európa: egy terjeszkedő eszme. Ko- 
runk, 1992. 6. Alexandru George a románok Amerikával kapcsolatos 
illúzióiról a következőképpen emlékezik meg: „A mi számunkra az 
amerikaiak megérkezése nagyobb katasztrófa volt, mint a sztálingrádi 
csata a németek számára.” Americanii au venit, totuşi... Luceafărul, 
1995. febr. 22. Alexandru Cistelecan szerint – aki múlhatatlan érdemű 
tisztességgel és írástudói felelősséggel igyekszik a Másik szempontját 
is képviselni – „az erdélyi politizálás, bármely oldalról nézzük is, 
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(Claude Karnoouh-val folytatott beszélgetéseim során egy 
alkalommal magam is nekiszegeztem a kérdést: rendben van, 
nem fogadja el sem a magyar, sem a román társadalomkuta- 
tók, analisták tudományos nézőpontját, értékeit – hozzáteendő, 
hogy néha azért nehezen elválasztható az európai globalizmus 
perspektívája egy jóindulatú antantdiplomatáétól –, de hát az 
európai szociológia nagy iskolájára figyelve: meg sem próbál- 
ják érteni, felvonultatni azokat? Ironikus mosoly, és a válasz: 
nem. Van persze egy eurosovinizmus is, ennek a természe- 
tét egy 1994. szeptember végén Triesztben, Il ruolo culturale 
delle minoranze nella nouva realtù europea címmel rendezett 
konferencián értettem meg a leginkább, amikor is különösen a 
grenoble-i egyetem kutatói képviselték azt az álláspontot, hogy 
a kisebb európai nemzetek és nemzetiségek csak akkor viszo- 
nyulhatnak az univerzalizmushoz mint az egyetlen értékmeg- 
jelenítő alakzathoz, ha önmagukat a nagykultúrában képesek 
képviselni, megmutatni. Minden egyéb regionalizmus és gya- 
korlatilag folklorisztikus jelentőségű. 

 
Mindez azonban már átvezet a diskurzus kritikai összete- 

vőinek a problémacsoportjába. A magunkkal és magunkban, 
magunkról folytatott, akár magányos dialógusnak megvannak 
a hagyományai az erdélyi gondolkodás történetében, hogy csak 
néhány kiemelkedő képviselőjére hivatkozzam: Apáczai Csere 
János, Mikes Kelemen – akinél sötétebb képet talán senki sem 
festett az erdélyi köznemesi provinciáról –, Hermányi Dienes 
József, Wesselényi Miklós, Makkai Sándor. Hermányi azért is 
fontos, mert ő a hagyomány mitizáló-romantikus felfogásával 
szemben („minden, ami erdélyi, az eredeti, egzotikus és már 
ettől fogva is jó”) rámutat arra, hogy gyakorlatilag a szellem 
minden jelentős képviselőjét Erdély beledöngölte az agyagba, 
az Apáczai-modell, a Tótfalusi Kis Miklós-modell azt jelenti, 
hogy miként lehet rövid idő alatt egyneműsíteni, kétségbeesés- 
be kergetni és végül elpusztítani. Aztán meg hatalmas teme- 
 
az egymást kioltó politikai akaratok függvényeként örökre a végtelen 
provincia”. Korunk, 1993. 11. 
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tést rendezni, emlékezeteset, és utána öröklétig ünnepelni és 
felmutatni az utána következőknek. De nem csak azokkal bá- 
nik Erdély mostohán, akik elmentek és hazajöttek, hanem más 
nagyjaival is, akik szerte a világban élnek és éltek, alkotnak 
és alkottak. Magyarázható ez azzal, hogy az erdélyi magyar 
művelődés az utolsó fél évszázadban gyakorlatilag a túlélésért 
küzdött?70 Csak részben, hiszen ezek természetében gyökerező, 
voltaképpen pulmonáris funkciók. És csak azáltal válik teljessé 
ez a művelődés, ha megfelel e funkciónak, mely szerint Erdély 
szellemi értelemben részben azonos az Erdély területén létre- 
hozott kulturális értékekkel, részben viszont nem, és ez döntő 
fontosságú elvi-szemléleti szempont. Szellemi értelemben világ- 
jelenség, némiképpen a szabadkőművességhez hasonlítható. Ha 
tudomásul vesszük, hogy ámbár nem született itt, mégis gyer- 
mekkora révén Cs. Szabó László erdélyinek vallotta magát, 
ha magasrendű kulturális gesztusnak tartjuk, hogy Kolozsvárott 
akart eltemetkezni – persze nem Ceauşescu Romániájában ‒, 
akkor előbb vagy utóbb meg kell teremteni azokat az intézmé- 
nyeket, amelyek megfelelnek ennek a kulturális funkciónak, és 
amelyek biztosítani tudják az innen elszármazottak jelenlétét, 
és nemcsak alkalomszerűen. Persze nem csupán az irodalom, 
hanem minden művészeti ág esetében érvényes szellemi trezor- 
létesítésről van szó, ami persze, és ismét hangsúlyozni kívá- 
nom, elsősorban szemléleti kérdés. 

Szintén a kulturális trezorhoz tartozó kérdés a hagyomány- 
hoz való viszonyunk, ez a minden erdélyi írástudó számára 
kötelező folyamatos és atyafiságos kapcsolat, amelynek számos 
érdekes logikai buktatója van. Egyrészt az erdélyi embert azért 
tartják erdélyinek, mert hagyományos: van benne valami sze- 
retette méltó ősiség, vadság, jóindulatú primitívség, Bessenyei 
Györgynek valaminő Kirakaduhuja ő. Számos, a tradicionális 
társadalomhoz tartozó szokást, mesterséget és fortélyt őriz (be- 
leértve a természeti gazdálkodás és a természethez való viszony 

                     
70 E kérdés kulturális vonatkozásainak hosszabb tanulmányt szen- 

teltem: A romániai magyar nemzetiség kulturális jelene. Lásd e kö- 
tetben. 
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számos elemét), együttélési normát és emberi értéket. Hangsú- 
lyozni kell azonban, hogy történelmi formák elemeiről van szó 
csupán, amelyek itt-ott visszautalnak egy szervesebb közösségi 
létformára, de amelyek egy teljesen megváltozott társadalmi és 
gazdasági közegben működnek tovább. Mi történik, ha az er- 
délyi ember lemond ezekről az elemekről? Semmi, józan, XX. 
század végi erdélyi magyarnak marad ő, aki nem tart igényt az 
össre, a jussra és a furmányra. Persze, ez olyan, mint a csa- 
patzászló, a jelvény: akkor viszont mások sem tartanak igényt 
arra, hogy Erdéllyel kapcsolatban akármit is képviseljen. (Ilyen 
értelemben sajátos szerepe van az erdélyi magyarok által egyéb- 
ként joggal gyűlölt „ungur‒maghiar” megkülönböztetésnek. A 
mindennapi együttélésben gyakran tapasztaltam, hogy amikor 
az „interetnikus közegben”, a népi együttélésben – és hangsú- 
lyozom: nem a hivatalosságban – elhangzik a bűvös formula: 
„ungur de-al nostru” – és érdekes módon ez a „maghiar” ‒, 
akkor amellett, hogy ezzel a magyarral nagyjából mindent meg 
lehet tenni, mégis van valami „házi” jellege, nos esetleg még 
azt is el lehet nézni neki, hogy ő urambocsá! magyar – már 
ameddig ő maga nem hangoztatja.) 

Az erdélyi polgárosodás kényszerpályájával, megkésettsé- 
gével, majd a történelmi kataklizmákkal magyarázható, hogy 
a polgári értékek és a hagyományosak közötti viszony termé- 
szetellenessé vált, alkalmasint manipulálhatóvá. Irodalomban, 
művészetben a tradicionális formák stilizálása többnyire azok 
idealizálásához vezet, és a két értékstruktúra eredeti ötvözésére 
csak a zseni képes, mint amilyen Ady vagy Tamási volt. 

Másrészt azt is észre kell vennünk, tudatosítanunk, hogy a 
mai erdélyi magyar társadalom jelentős civilizációs és kulturális 
értékvesztésen ment át. Mindez tükröződik számos település, 
falu és város, infrastruktúra arculatán, de sokkal jelentősebb 
az az értékvesztés, amely az emberi együttélésben, az elemi 
erkölcsi normák vonatkozásában végbement. Ha valamikor a 
székely faluközösség akár drasztikus büntetésekkel (akár egy 
gazda egyévi jövedelmével egyenértékben) sújtotta a tulajdont 
és a természetet rongáló falusfelet, ma gyakorlatilag büntetle- 
nül fel lehet gyújtani a szomszéd csűrjét, a szennyes kispatakok 
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csak csordogálnak, és a martra nem ügyel senki. „Magyarsá- 
gában megromlott, emberségében megfogyatkozott” – amint a 
krónikaírók jegyezték a török- és tatárjárás után. (Vagy amint 
a népi humor a következő versikében megfogalmazza: „Hol 
vagytok, székelyek? / Erdélyt bíztam rátok, / s az IFET-tel 
azóta / mind elhúzattátok.” – Saját gyűjtésem: az IFET az egy- 
kori szocialista erdőkitermelési vállalatot jelzi. Mindezzel nem 
akarom azt állítani, hogy ez mindenhol így van, csupán csak 
egy egyneműsítő szemlélet ellen hozom fel a lesújtó példákat, 
figyelmeztetvén arra, hogy vannak más emberségünkben és 
magyarságunkban erősítő példák is. 

A hagyományhoz tehát jellembeli, gyakorlati és kritikai 
szempontokkal kell közelíteni – hosszú folyamat, megállítha- 
tatlan kérdezz-felelek és vallatás, amely nélkül Erdély öröksége 
holt bálvány marad, és tündérországból csak Drakula vigyorog 
ki, szegény. 

Az a legfontosabb viszony, amelyben az erdélyi magyarság 
létezik, alighanem az önmagához való viszonya (ebben persze 
döntő a sokféleség: egyénekről, családokról, kisebb és nagyobb 
területi közösségekről van szó, amelyek a nyelvezetek, vallási 
és kulturális értékek, viselkedési normák sokaságával közvetítik 
önmagukat és a másikat). Az alapvető relációban pedig a döntő 
tartalmi elem a polgári jólét és a biztonság, amelyet nyilván a 
tágabb értelemben vett Erdély földjén kell kivívnia magának. 
Rövidebb és hosszabb távlatú célokról és célkitűzésekről van 
szó, tervekről, amelyek valahogyan elhelyezik az időben. Ha 
ezeket a terveket a kisebb és nagyobb közösségeknek nem sike- 
rül megfogalmazniuk, akkor törvényszerűen a bizonytalanság 
tartós állapotába sodródnak, amelynek a veszélyére a nyugati 
analisták állandóan figyelmeztették a változások utáni kelet-eu- 
rópai értelmiséget. A bizonytalanság többszörös: egyrészt tartós 
történelmi örökség eredménye és következménye, másrészt a 
nagy társadalmi projektek hiányából fakad. Folyamatos meglé- 
te azonban fölerősíti a szintén történelmi örökségünkként létező 
nagy migrációs trendvonalakat. A bizonytalanság nagymértékű 
jelenlétét az életünkben azonban el kell fogadnunk: filozófiai 
értelemben a posztmodern korszak fundamentális alakzatát a 
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változás jellemzi, amelyhez nem kapcsolódik az állandóság va- 
lamilyen folyamatos jelenléte.71 

Azok a formák, amelyeken át az erdélyi magyarság önma- 
gát láthatja: saját intézményei. Van egy politikai pártja, fel- 
tételesen létező felekezeti iskolái, valamelyes helye az állami 
oktatási intézményekben, kulturális alapítványai és társaságai, 
szakmai szervezetei, gazdasági vállalkozásai, de legfőképpen 
viszonylag szabadon működő történelmi egyházai és sajtója. 

Mindez azonban nem tükröződik kellőképpen a mentalitá- 
sában. Magyarjaink állandóan ijedeznek és siránkoznak. (Egy 
alkalommal valamely nemzetközi társaságban kellett azono- 
sítanunk egy személyt. A következő kérdéseket tettük fel be- 
szélgetőpartnereinknek: „Siránkozott az illető?” „Nagyon is.” 
„Akkor magyar volt.” „Rendkívülien siránkozott?” „Ajjaj!” 
„Akkor erdélyi volt.”) Alapjában véve tehát vissza kell nyernie 
megrendült önbizalmát, gyakorlatiságát, gyors cselekvőkészsé- 
gét. (Hogy ez utóbbival is bajok vannak, azt az bizonyította a 
legfőképpen, hogy – részben politikusainak hibájából – a föld- 
tulajdon visszaszerzésében Erdély nem egy vidékén visszahoz- 
hatatlanul tehetetlennek bizonyult.) 

 
A másik viszonyrendszer, amelyben az erdélyi magyarság 

élete zajlik, a román állam és társadalom. Ennek a viszonynak 
az alapvető tartalma, politikai magva az önrendelkezés lenne, 
ha a román állam – illetve az azt irányító hatalmi-politikai elit ‒ 
azt elismerné. Ezt azonban nem teszi, és a belátható időn belül 
nem is fogja, eredeti nemzetállami stratégiájának megfelelően 
az erdélyi magyarságot is az erőszakos asszimiláció kényszer- 
pályáján kívánja tartani.72 (Most már gyakorlatilag is semmibe 
véve azokat az európai realitásokat, amelyek a kétmilliós lélek- 
számú-nagyságrendű államok születésével kapcsolatosak.) Már 
Bibó István is figyelmeztetett arra, és nyomában a kortárs szer- 

                     
71 A kérdéskört egy nagyszerű tanulmánygyűjtemény mutatja be: Il 

mondo incerto. Laterza, 1994. 
72 Ennek a problémának filozófiai dimenziója van, hiszen: a lényeg 

‒ az eredet – nem egy felfogásban. 
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zők is megteszik, hogy az önrendelkezés az állampolgári lojali- 
tás bizonyítéka; ennek megfelelően, ha a román állam nem is- 
meri el a kisebbségek jogi szubjektivitását, azok mindannyiszor 
kétségbe vonhatják az állam legalitását.73 De a politikaiakon 
túl vannak itt mentalitásbeli problémák is: elvárni azt, hogy 
a másodrendű állampolgárok elemi autonómia-, szabadság- és 
méltányosságértékeik feladása nélkül elsőrendű állampolgá- 
rokként viselkedjenek, pszichológiai ellentmondásosság és ab- 
szurdum. A román állam az egyházi tulajdon visszaadásának 
elszabotálásával, valamint az új tanügyi törvénnyel (amelynek 
erőszakos és sietős elfogadtatása önmagában is példaértékű) 
bebizonyította, hogy továbbra sem kíván nemzeti stratégiát vál- 
toztatni. Ha a kérdést továbbgondoljuk, még inkább megmutat- 
koznak e stratégia erőszakos elemei. Önmagában a kisebbségi 
nyelvhasználat korlátozásának közvetett jogi kodifikációján túl 
a kisebbség számára nem nyílt meg a magyar nyelvű jogi és 
gazdasági szakemberképzés lehetősége az állami struktúrák- 
ban. Magyar anyanyelvű szakemberek létezése és működése a 
törvényhozási és jogszolgáltatási struktúrákban stratégiai kér- 
dés. (Mindez azonban nem független attól sem, hogy a román 
igazságügyi rendszer továbbra sem depolitizált.) 

Miután az 1990. évi marosvásárhelyi véres március alapja- 
iban rendítette meg (hogy ezzel alapjaiban rendítették meg) az 
együttélés spontán problémátlanságáról szőtt illúziókat, ismét 
felébredt a veszélyérzet, a félelmi pszichózis mindkét oldalon. 
A közgondolkozást alakító román médiában a magyarságkép 
katasztrofális, és most nem is arra gondolok, hogy melyek a ma- 
gyar etnikum állandó közhelyszerű jelzői, hanem inkább arra, 
hogy a magyarság általában soha nem tűnik fel értékpozitív, ér- 
tékteremtő szerepben. Mindennek az alluzivitása nyilvánvaló: 
a tiszta értéknegativitásnak el kell tűnnie. Ha pedig valamely 
román értelmiségi mégis meg meri kockáztatni, hogy valami- 
lyen vonatkozásban pozitíve nyilvánuljon meg a nyilvánosság 
előtt, már másnap meg is kapja a „filomaghiar” jelzőt, amelyet 

                     
73 Claude Karnoouh: Consensus et Dissensions dans la Roumanie de 

Ceauşescu. Acratie, 1991. 25. 
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igazából egyetlen vezető román értelmiségi sem kíván magá- 
nak. Azok a partnereink, akik vállalják az együttműködést a 
demokratikus célok érdekében, a közvetítő szerepet, nem rep- 
rezentatívak – a szó szociológiai értelmében –, nincs mögöttük 
semmiféle társadalmi nyomaték. 

Mindezek alapján végképp le kell számolnunk minden olyan 
illúzióról (amilyent például Balogh Edgár képviselt politi- 
kai írásaiban), amely a demokratikus román értelmiség és a 
magyar politikai vezetők vagy értelmiségi tekintélyek – hogy 
ne használjuk már az osztálytársadalmi ködösítéseket – part- 
nerkapcsolatának lehetőségeire vonatkozik. Ilyen viszonylat- 
ban viszont felértékelődnek a párbeszéd intézményei: az 1991 
februárjában, Bukarestben elkezdődött értelmiségi találkozók, 
ámbár egyre fonnyadtabban, de jelentettek valamilyen appor- 
tot a szinopszisok keresésében, megtalálásában. Különösen a 
politika liberális vonalán zajlott nem egy fórum és egyeztető 
találkozás. A pécsi székhelyű román-magyar baráti társaság 
azonban jelentős politikai súlyt kapott a román médiában, ami 
nem utolsósorban annak köszönhető, hogy 1993-as brassói fó- 
ruma alkalmával a villám hirtelenségével Iliescu akkori elnök 
is kifejezte csatlakozási szándékát. 

 
Az erdélyi magyar identitást meghatározó harmadik fontos 

tényező a magyar-román kapcsolat. Ennek is több szintje van: 
az erdélyi magyarságot Magyarországhoz – és az immár jelen- 
tősen megsokszorozódott utódállamok magyarságához – fűző 
kapcsolat (tehát helyünk és részvételünk a Kárpát-medencei 
magyarságban). A legnagyobb súlya természetesen az anyaor- 
szághoz fűző kapcsolatnak van, amelyet immár a magyar al- 
kotmány is rögzít, és amely lényegében a mindenkori magyar 
államot az anyagi, kulturális és diplomáciai segítségnyújtásra 
kötelezi. 

A magyar‒magyar viszonynak is saját története van immár a 
párizsi békeszerződések óta, jóllehet teljes történetét még nem 
írták meg. Érdekes történet ez is! 

A történelmi magyar állam bukása nem jelentette automa- 
tikusan az egység gondolatának eltűnését, jóllehet az sem vált 
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azonnal világossá, hogy a magyar nemzet egységes mivoltát 
ezentúl etnikai (nyelvi, hagyománybeli), kulturális struktúrák 
biztosítják. Az egységgondolat kulturális alapja kikezdhetetlen 
volt még a két világháború között tevékenykedő generációk 
számára is: ha valaki a Monarchiában írott magyar irodalom- 
és történelemtankönyveket lapozza, és van fogalma a magyar 
oktatási rendszer erejéről (amelynek alapján a magyar tanító- 
ság rendkívüli kulturális teljesítménye állt), akkor megértheti, 
hogy igazából miért is volt oly nehéz a kisebbségi ideológia 
megszerkesztése. Az irredenta ehhez csak hozzáadta a maga 
töltetét, ami a politikailag aktív rétegeket érintette. Volt azon- 
ban egy rettentő következménye – és most egyáltalán nem az 
európai politikai viszonyrendszer összefüggéseiben gondol- 
kodtam –, az, hogy a magyar nemzeteszme és az új európai 
politikai struktúrák kollíziójának következményei végiggon- 
dolhatatlanokká váltak, gyakorlatilag tehát a gondolkodás is 
kényszerpályára terelődött, a magyar nemzeteszme nem újul- 
hatott meg, és csak post festa, Bibó István elméleti tevékeny- 
sége nyomán teremtődtek meg ennek a feltételei. Mindezzel 
persze nem kívánom kétségbe vonni a jelentős teoretikusok: 
Prohászka Lajos, Szekfű Gyula, Teleki Pál elméletírói érde- 
meit. A politikai nemzet problematikáját – véleményem szerint 
‒ azonban mégiscsak Andrássy Gyula gróf és Bethlen István 
látta át a legvilágosabban.74 A kérdés ilyen feltevése talán nem 
történetietlen: hadd idézzem ezúttal Umberto Eco véleményét, 
szerinte az európai birodalmak bukása évszázadokig tartó kö- 
vetkezményeket von maga után.75 

Miért kellett mindezekkel foglalkoznunk? Azért, mert a 
magyar‒magyar viszonyt gyakorlatilag fel kell építeni. Va- 
lószínűleg azzal kezdődik mindez, hogy meg kell jeleníteni a 

                     
74 A Monarchia utolsó külügyminisztere azonban arra is felhívja a 

figyelmet – a világháború okait elemezve –, hogy a hibák, gyűlöletek, 
bizalmatlanságok alkalmasint fontosabbak a politikai számításnál a 
magasrendű konfliktusok kirobbantásában. Diplomácia és világhábo- 
rú. Göncöl-Primusz, 1990. 53. 

75 La Stampa, 1995. aug. 12. 
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közgondolkodásban és a médiában, át kell világítani, a prob- 
lematikáját nyilvánvalóvá tenni, hogy a kezelhetőség számá- 
ra megteremtődjenek a belső feltételek. Ez a viszony ugyanis 
egyáltalán nem felhőtlen és problémátlan, sőt a magyarországi 
közvéleménykutatások jelzik, hogy az erdélyi magyarság meg- 
ítélése egyre rosszabb. Amint azt a szegedi szociológus-poli- 
tológus Bárdi Nándor kiváló úttörő tanulmányában jelzi: „az 
erdélyi magyarságról kialakult torz kép oka többek között az, 
hogy a romániai magyar intézményrendszer átalakulása nagyon 
is hiányos, valamint, hogy a magyarországi kormánypolitika 
elhanyagolja emberi jogi koncepciójának kialakítását, és felcse- 
réli azt nemzeti retorikára”.76 Hogy a nem megfelelő intézmé- 
nyi és jogi háttér hova vezet, arra a legjobb példa az erdélyiek 
magyarországi munkavállalásának, valamint az anyaországban 
tartózkodó és ott tanuló erdélyi diákoknak a kérdése.77 Ehhez 
most már társulni látszik az a magyarországi mentalitásban je- 
lentkező gondolat, amely szerint a kisebbségek anyagi és diplo- 
máciai támogatása is egyre megoldhatatlanabb feladatot jelent 
a szűkös erőforrásokkal rendelkező állam számára. (Ilyen ér- 
telemben a magyarországi adózó állampolgár számára túl sok 
a költségvetés 0,001 ezrelékes tétele, a kisebbségiek számára 
túl kevés.) 

Ha Bárdi Nándor tanulmányában az ideológiakritika követel- 
ményeinek megfelelően lebontja az Erdély-metaforát, viszont 
is meg kell tenni. Magyarország is metafora, az anyaország 
határain túl élő magyar kisebbségieknek tudatosítaniuk kell azt 
‒ és egy kisebbségi számára, alapvető érzékenysége és sér- 
tettsége okán, az érzelmi-morális kérdések mindig is nagyobb 
súllyal esnek a latba –, hogy a magyarországi társadalom egy 
részének, egy hányadának a szimpátiájára és szolidaritására 
számíthat csupán. Csak töprengeni érdemes azon, hogy vajon 
mekkora ez a hányad. De azt meg lehet kockáztatni, hogy egy 

                     
76 Bárdi Nándor: Mi van az erdélyi hátizsákban? (1993 – a kézirat 

van a birtokomban.) 
77 Ezzel kapcsolatban lásd S. Ráduly János: Márton Áron kollégi- 

um. Szellemi elit és koszos budi. Magyar Narancs, 1993. márc. 25. 
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csoport csak akkora lehet, amekkora az Erdélyről valamennyire 
pontos ismeretekkel rendelkezők, valamint itt rokoni kapcsola- 
tokkal, baráti szálakkal (még), gazdasági, politikai érdekekkel 
(már) rendelkezők kategóriája, illetve annak a kisugárzása a 
környezetre. Multiplikációja. 

Az Erdélyről ismerettel rendelkezők számát nehéz felbecsül- 
ni, a Kádár-korszak tankönyveinek és ismeretterjesztésének 
azonban múlhatatlan „érdemei” vannak e tekintetben is. Ha a 
valamikori magyar kultúrában természetes volt, hogy a Kár- 
pát-medence magyarsága egységes egész, amelyet mesterséges 
politikai határokkal szabdaltak szét, és ez az egységesség és 
egészlegesség mindenek fölött álló szemléleti keret, forma volt, 
akkor – a proletár nemzetköziség egységnormáinak megfelelő- 
en – ennek a ténynek el kellett tűnnie a tudatból. Sikerrel el is 
tűnt nemzedékek tudatából. (Ennek persze a politikában is meg 
volt a pandanja: a magyarországi külpolitika és az MSZMP 
számára akkor vált problematikussá az erdélyi magyarság, 
amikor a román belpolitika számára azzá vált: az 1956-os ma- 
gyar forradalomban. 1968-ban Ceauşescu merész fordulattal 
az erdélyi magyarság kommunista vezetőivel akarta rendezni a 
számlát: ennek következményeképpen, amelyet ő nyilván nem 
kalkulált be, az erdélyi magyarság valamelyest életjelt bírt adni 
magáról kulturális intézményei révén, félig-meddig tényezővé 
vált, végül pedig az 1970-es évek végétől, a homogenizációs 
politika meghirdetésével, az erdélyi magyarsággal zsarolták 
nyíltan a magyar politikai vezetést. Itt bosszulta meg magát az 
a tény, hogy az utódállamok magyarságának politikai súlyát, 
szerepét még a lehetségesség szintjén is tévesen értelmezte a 
kádári vezetés. Ebből a szempontból Kádár Rákosinál eleve 
ügyetlenebb politikus volt. 

Az MDF-politika és az Antall-kormány érdeme volt, hogy az 
erdélyi emberek tömegei számára tette lehetővé (rendezvények, 
fórumok, vallási és kulturális események, alkalmak stb. révén) 
a viszonyulást egyáltalán a magyarországi társadalomhoz. Eh- 
hez járultak az önkormányzatok által megteremtett, települések 
közötti kapcsolatok, az egyházak létrehozta találkozási formák. 
Ha rendszerszempontból vizsgáljuk a szinopszisokat, nem fe- 
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ledkezhetünk meg a magyarországi pártok és az RMDSZ (vala- 
mint annak frakciói) közötti intézményes kapcsolatokról, a kor- 
mány (valamint a tárcák, szakosított hivatalok és intézmények), 
illetve a partner RMDSZ, kulturális alapítványok, szakmai szö- 
vetségek, baráti társaságok rendszeres kapcsolatairól, amelyek 
utóbbiak számára anyagi erőforrásokat jelentenek. A kultúra 
szintjén működő intézményes kapcsolatok túlmennek az alapít- 
vány-fogadó intézmény típusú relációkon, iskolák és egyetemi 
tanszékek közötti partnerséget jelentenek, mindehhez kapcso- 
lódik a testvérfalu, testvérváros forma. Ez a semmihez képest 
nyilván nem kevés, és jelentős anyagi és morális támogatást 
jelent az erdélyi magyarság számára. Nincs terem arra, hogy a 
gazdasági kapcsolatok felől is akárcsak jelezzem az érintkező 
felületek sokaságát, az 1850 román‒magyar, magyar‒román 
vegyes vállalat talán érzékelteti valamennyire. Nyilván a ma- 
gyar kormányzat feladata lenne most már a további lehetőségek 
szempontjából előrelépni, és ezt annál is inkább meg kell ten- 
nie, mivel román‒magyar kapcsolatokban a kétoldalú relációk 
különböző területein kell előrelépnie, kinyilatkoztatott szándé- 
kai szerint. (Ebben találkozik a fogadó fél szándékaival is.) 

 
Az erdélyi magyarság számára mindig is fontos volt a Nyu- 

gattal való kapcsolata, amelyet a katolikus egyház és Róma, 
valamint a református egyház svájci és hollandiai relációi teste- 
sítenek meg a leginkább. Ehhez járulnak a nyugati magyar (er- 
délyi) diaszpórák. A politikai és kulturális hagyományainkban 
azonban mindig is nagyra értékelt paradigma szempontjából 
mintha most kevésbé lennénk tradicionálisak. 

Szándékosan kerültem az európai politika, a geopoliti- 
ka szempontjait, távol akarván tartani a jóslatokat,78 e hálás 
és viszonylag könnyű műfajt. Kétségtelennek látom, hogy a 

                     
78 Ámde hadd idézzem, mit tart térségünkről az általam ismert 

egyik legelfogulatlanabb és -tisztességesebb Kelet-Európa tematiká- 
jú tanulmánygyűjtemény szerzője: „A nacionalizmus idegengyűlölő 
és antiszemita töltetével nem csupán egyetlen párt működésében je- 
lentkezik, hanem számos más politikai alakulat tevékenységében is 
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harmadik évezredbe átlépő erdélyi magyarság evolúciója szem- 
pontjából – és itt nem a megmaradásra és a túlélésre gondolok, 
még ha egyes részei teljesen asszimilálódnak, leszakadnak is, 
és folytatódik az erőteljes elvándorlás – csakis az anyagi-gaz- 
dasági megerősödés, a modernizáció, a kulturális-civilizációs 
felemelkedés jelenti a járható utat, amint hangsúlyoztam volt, 
konkrét, analitikus elképzelésekhez és tervezetekhez kapcso- 
lódva. Ehhez azonban politikailag is biztosítania kell magát, a 
mindenki számára legszerencsésebb fejlemény nyilván az lenne, 
ha a román politikai erők lennének ebben a legfőbb partner. 

 
Tündérország, ó! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nyugtalanítóan jelen van, ideértve Iliescu többségi kormányzó pártját 
is. Az 1992. szeptember 27-i helyhatósági és elnökválasztás igazol- 
ta ezt a tendenciát azáltal, hogy a politikai színpadra állította többek 
között Gheorghe Funart, Kolozsvár polgármesterét is, aki az általa 
vezetett tanács élén magyarellenes és a nem román identitás mind- 
ahány megnyilvánulását betiltó intézkedései révén közismertté vált. 
A politikai bizonytalanság és az akut gazdasági válság olyan elfajult 
szövevényt képez, amely ezen ország jövője szempontjából igencsak 
zavaros légkört teremt. Ugyanakkor a jugoszláviai háború nyugaton és 
a moldáviai fegyverzaj nyugtalanító környezetet jelentenek, már ami 
Románia jövőbeli elhelyezkedését illeti mind a Balkánon, mind pedig 
Európában. Magyarországgal együtt, mely csak figyel, nyugtalanul.” 
Stefano Bianchini: Sarajevo, le radici dell'odio. Edizioni Associate, 
Roma, 1993. 132. 
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AUTONÓMIA – AZ RMDSZ-PROGRAMOKBAN 
 
 
Nem igaz, hogy az európai berendezkedés (régime, 

establishment) nem változik, mert változik. A béke-(szövet- 
ségi)rendszerek változtathatatlanságára hivatkozó szuverenista 
érvelés hamis: egyrészt az európai integrációs folyamatok vál- 
toztatják meg a berendezkedés tartalmát, másrészt a tények 
(Koszovó). Gazdasági expanziójának feltétele politikai „be- 
zárkózása”, azaz politikai struktúrájának erre a tényre (piaci 
expanzió, hatékonyság) célzottsága; nem nevezhetjük tökéle- 
tesnek, mert nem az: itt egy más tartalomról van szó. (Mi lesz 
Romániával?) Az Európai Unió eltökélt: Helsinkiben Szlová- 
kia és Románia mellett döntöttek, de Romano Prodi 2000. ja- 
nuár első hetében megfogalmazott üzenete is kétségtelen. „A 
nyilatkozatok kora végképp lejárt, tettekre van szükség.” (Ha 
most sem sikerül, Románia valóban Ázsiába került a politikai 
földrajz értelmében, vele együtt mi, erdélyi magyarok is, az 
iráni határ mellé, ahonnan 1000 évvel ezelőtt idelovagoltunk.) 
De az európai berendezkedés hatékonysága más irányú evolú- 
ciót is lehetővé tesz vagy tart szükségesnek: régiók autonóm 
fejlődését, az autonómia szempontjából különböző megoldási 
lehetőségeket vázol fel, a helyi közösségek sajátos opcióinak 
megfelelően és továbbra is a nemzeti határokon belül; a szuve- 
renitást területi szempontból történelmileg kialakult ténynek te- 
kinti (már); ilyen értelemben még inkább esélytelen a korzikai 
területi autonomisták kiválási törekvése a La République-ből, 
avagy az ETA baszk radikálisainak nagy célja: az Euzkalleria 
kilépése a spanyol jogar alól. 

A romániai magyar közösség, kisebbség döntött: az autonó- 
mia mellett. „A romániai magyarság politikai alanyként állam- 
alkotó tényező, s mint ilyen, a román nemzet egyenjogú társa. 
Éppolyan felelősséggel tartozunk jövőjéért, mint bármely más 
állampolgár, s mikor látnunk kell a magyarság körében elural- 
kodó kiábrándultságot, az annak okán jelentkező elvándorlást, 
kötelességünk cselekedni. Kötelességünk felmutatni azt a meg- 
oldást, amely számunkra és az ország számára is kiút ebből a 
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válságból. Az etnikai-vallási közösségek autonómiája Erdély 
múltjának szerves része, idéznénk a szász közösségek közel 
nyolcszáz éves önkormányzati gyakorlatát, és ugyanez fogal- 
mazódott meg az 1918-as gyulafehérvári kiáltványban. [Ezt 
indoklásnak tekintve, következik a tulajdonképpeni akaratnyil- 
vánítás.] Állítjuk, hogy ez az út a belső önrendelkezés útja. A 
belső önrendelkezési elv ugyanakkor egyetemlegesen is előre 
mutat, hiszen számos, már létrejött vagy most alakuló közös- 
ségi önkormányzat utal arra, Európa működő demokráciáiban 
ez a gyakorlat sikeres. [Nem kevésbé fontos az autonómia elv 
és az európai berendezkedés strukturális összekapcsolása:] A 
romániai magyarság közösségenkénti betagolódása a hazai tár- 
sadalomba része az ország európai közösségekbe való integ- 
rációjának.” (Aláírja: RMDSZ Küldöttek Országos Tanácsa 
és Parlamenti Csoportja. Forrás: RMDSZ III. Kongresszusa, 
154.) 

(A morális kötelezettségvállalás gesztusát – esküvés a Szent 
Mihály-katedrálisban – sokan elfelejtették. Vagy egyszerű- 
en nem vették komolyan. Pedig a hamis eskü – amint tudjuk 
‒ „visszaszáll”. Az ember erről nem ír szívesen.) 

Az RMDSZ belső politikai gyakorlatában kiderült azonban, 
hogy voltaképpen roppant nehezen kivitelezhető, hiszen a ro- 
mániai magyarok igen sokfélék s érdekeik is azok. Autonó- 
mia-modelljeinkben ezt a sokféleséget kell lefedni, ami igen 
komplex dolog. Az érdeklődők haszonnal forgathatják Csapó 
József autonómia-, Szilágyi N. Sándor Kisebbségi statútum-, 
valamint Szőcs Géza népcsoport-tervezeteit. (E sorok írója a 
kérdés filozófiai felvetésével foglalkozott két tanulmányában: 
„Az önállóság és a dágvány”; „A vélemények autonómiája”. 
In: A jelenlétről. Komp-Press, Kolozsvár, 1997.) Az autonó- 
mia – nemcsak kantiánus erkölcsi értelemben érvényes ez – az 
akarat tulajdonsága, az akarás kifejezése, és megelőzi a sza- 
badságot. Persze, akarhatunk nem-szabadok is lenni, de ez az 
akarás – ha lehetséges ilyen – az erkölcsön kívül van. Úgyhogy 
nem is érdemes beszélni róla. 
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Az 1990. január 19-én Nagyváradon tartott alakuló Kong- 
resszus „a kisebbségek egyéni és kollektív jogainak intézmé- 
nyes garantálásáról” beszél, valamint a Gyulafehérvári Hatá- 
rozat alapján, a nemzeti önmeghatározásról és önazonosságról. 
A II. Kongresszuson (1991. május 24‒26.) Marosvásárhelyen 
elfogadott Program Alapelvek 4/b pontjában találkozunk már a 
közművelődési autonómia elvével, illetve az autonómia-gon- 
dolat egy kezdetlegesebb megfogalmazásával (ez persze nem 
értékítélet): a. a kisebbségi önszerveződés biztosítása oly mó- 
don, hogy a belső életét érintő valamennyi kérdésben – a helyi 
önkormányzat elve alapján – a kisebbség maga döntsön (köz- 
vetlenül vagy képviselői révén), és döntéseit mindenki tartsa 
tiszteletben; b. a romániai magyarság kisebbségi társadalom- 
má való összefogása olyan önkormányzati intézményes kere- 
tekben, amely egyszerre tesz eleget a személyi és kulturális 
autonómia követelményeinek, s amely ennélfogva megnyugta- 
tóan rendezi a szórványokban élők helyzetét. A III. (brassói) 
Kongresszuson – 1993. január 15‒17. – a már hagyományossá 
vált 4/b pontnál (A romániai magyarság azonosságának meg- 
őrzése) a II. Kongresszus gyengített megfogalmazását találjuk, 
de a dokumentációban szereplő – gyakorlatilag a program vo- 
natkozó részét szankcionálva – Nyilatkozat leszögezi, hogy: 
„A Kongresszus elfogadta a Szövetség új programját, amely a 
romániai magyarságot nemzeti kisebbségként határozza meg, a 
nemzetközi joggyakorlathoz igazodva, ugyanakkor a közösség 
önmagát politikai alanynak, államalkotó tényezőnek, a román 
nemzet egyenjogú társának tekinti. Az új program szerint a 
romániai magyar nemzeti kisebbség számára a helyi és regio- 
nális autonómiát, a személyi és kulturális autonómiát tekintjük 
irányadónak és követendőnek. A személyi autonómia kiterjed 
önazonosságának megőrzése céljából a művelődési élet egé- 
szére, az anyanyelv használatára, a vallásra, az oktatásra, a 
társadalmi szerveződésre és mindennemű tájékoztatásra.” (Ez 
volt az áttörés, a kolozsvári Belső Önrendelkezési Nyilatkozat- 
tal a háttérben. Ma is felvillanyoz az a rendkívül feszült vita, 
amelynek részesei lehettünk, s amelyet a mindenkori legjobban 
szerkesztett program-pakettben olvashatunk.) Ezt követően az- 
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tán az RMDSZ IV. kolozsvári Kongresszusán (1995. május 
27.) létrejön a legteljesebb megfogalmazás. Ezek szerint: az 
autonómia „elv, melynek a jogállam intézményei kiépítése so- 
rán kell érvényesülnie; a nemzeti közösség joga, melyet iden- 
titása védelmének kibontakoztatása, fejlesztése és megőrzése 
érdekében gyakorol; eszköz, mellyel a romániai magyarság 
szülőföldjén megalapozhatja gazdasági és kulturális fejlődését, 
megteremtheti megmaradásának anyagi, politikai és jogi feltét- 
eleit; stratégiai cél, melyet az RMDSZ politikai tevékenységé- 
ben s a civil társadalom szervezeteivel kapcsolatban követ. Az 
RMDSZ az autonómia-formák – beleértve a területi autonómiát 
is – jogi megfogalmazását és törvényhozás útján való érvénye- 
sítését kívánja elérni, szorgalmazva az általános decentralizá- 
lást és a szubszidiaritás elvének alkalmazását. E cél megvalósí- 
tása érdekében az erdélyi nemzetiségek együttélésének pozitív 
hagyományaiból, példaértékű modellekből indul ki; a személyi 
elvű autonómia révén létrejön a romániai magyarság saját in- 
tézményrendszere az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás, va- 
lamint a műemlékvédelem terén. Ezen autonómiát a romániai 
magyarsághoz tartozó személyek által választott köztestületek 
gyakorolják; a magyar nemzeti közösség önkormányzata a sza- 
bad identitás elvét érvényesítő regisztráció alapján létrejövő 
választási névjegyzékek és az ennek alapján megtartott álta- 
lános, titkos és közvetlen választás útján jön létre; a sajátos 
státusú helyi önkormányzatok által gyakorolt autonómia azon 
helyi közigazgatási egységeket illeti meg, amelyekben számot- 
tevő arányban élnek a nemzeti kisebbségekhez tartozó szemé- 
lyek és a lakosság e státust népszavazás útján elfogadja.” Ez 
a megfogalmazás egy vessző változtatás nélkül kerül át az V. 
Kongresszus (Marosvásárhely, 1997. október 3‒4.), valamint 
a VI. Kongresszus (Csíkszereda, 1999. május 16.) Program- 
alapelveibe. 

E pillanatban ki kell lépnünk a független szövegelemző el- 
méleti szakember amúgy nagyon is kényelmes szamárbőréből, 
és néhány alapkérdést fel kell tennünk. 

Pro primo: ha az autonómia-kérdés továbbra is politikai lé- 
tünk tétje – márpedig a fentebbiekből az derül ki, hogy ez így 
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van –, akkor hol az a tevékenység, avagy hol van az a szerv, 
szervezet, amelyet ebben az irányban folyamatosan működte- 
tünk?! 

Pro secundo: a regisztráció, továbbmenően a belső válasz- 
tások következetes és világos végbevitelével miért nem szá- 
moljuk fel azt a csapdahelyzetet, amelybe saját magunk hoztuk 
magunkat azzal, hogy az autonómia-kérdés logikáját a belső vá- 
lasztásokéval ilyen „erős” struktúrában kapcsoltuk össze?! (Ha 
a magunk egyébként jó döntéséhez nem ragaszkodunk, akkor 
‒ többek között – az RMDSZ-t is egy megfoghatatlan, lassan 
morzsolódó egylet formájában tartjuk és képviseljük. A Csík- 
szeredái kongresszus forgatókönyve intő jel ilyen irányban.) 

Pro tertio: az autonómia stratégiai cél. Ez azt jelenti, hogy 
tapasztalhatóan nem közeledvén hozzá, nem kell letörnünk. 
A dél-tiroli autonómia-statútumra hivatkozó sajtónk arra nem 
utal, hogy ezt a törvénystruktúrát 1946‒1972 között dolgozták 
ki, és teljesen más jogi feltételek között, gyakorlatilag az 1957- 
es koppenhágai olasz‒osztrák pacifikációs szerződés nyomán, 
amikor is Aldo Moro miniszterelnök és Kurt Waldheim kan- 
cellár kötelezettséget vállaltak a vitás kérdések felszámolására! 
(Lásd Anthony Evelyn Alcock: Geschichte der Südtirolfrage. 
Wilhelm Baumüller. Universitats-Verlagbuchhandlung Ges. 
M. B. H. Wien, 1982, 1‒291.) De aki ott élt, azt is tudja, 
hogy például a névháború folyik tovább, a dél-tiroli sólymok 
800 mesterséges olasz nevet akarnak letiltatni (Franco Vernice: 
Sudtirolesi e italiani alla guerra dei nomi. La Repubblica, 1993. 
aug. 15‒16. 14.). A Corriere della Sera jeles kolumnistája, 
Saviero Vertone szenátor pedig nemes egyszerűséggel azt állí- 
totta: „kedves dél-tiroliak, ne hazudozzatok, kimarkoljátok az 
évi tizenegyezer milliárdot az olasz húsosfazékból, aztán meg 
pöktök bele” (CdS Sette: Cari sudtirolesi non mentite: per voi 
Italia e ma cassaforte. 1993. szept. 2.). 
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A ROMÁNIAI MAGYAR POLITIKAI ELIT 
ÉS A HATALOM 

 
 
Sajátos jelenségnek vagyunk tanúi az utóbbi hónapokban: 

az RMDSZ „felső vezetése”, illetve annak egy része (s már ez 
a megnevezés is fura egy demokratikus szervezetre vonatkozó 
szóhasználatban), nos politikai főhatalmunk, a mienk mintegy 
a tartós kormányzásra rendezkedik be. (Ezt a megállapítást, 
amelynek a fenomenológiájára itt most kíváncsiak vagyunk, 
nem én találtam ki, ez közhasznú, de vállalom.) 

Megnyilvánult ez a VI. csíkszeredai („Mérföldkő”) Kong- 
resszust előkészítő periódusban és főleg a Kongresszuson: 
nagyon is mintegy a forgatókönyvnek megfelelően zajlott. 
Vezetőink rendre kitartottak álláspontjuk mellett (még egy 
afféle sikerlistát is készítettek), ámde a dialógus csekély volt 
és erőtlen. Magának a Kongresszusnak a legitimáló ereje is 
csökkent – az azóta immár – természetesen – ismét elhalasz- 
tott belső választások megrendezésének a perspektívájában. 
A közvéleményben, a szélesebb nyilvánosságban is nem egy 
kérdőjel támadt a kormányzásban való részvétellel kapcsola- 
tos döntés szabályszerűségét illetően (de – a Bodó Barna és a 
Somai József által kezdeményezett átvilágítási eljárás lezárat- 
lan maradt). Ebben az összefüggésben hangzott el egyik fele- 
lős politikusunknak az a véleménye, amely szerint az RMDSZ 
programja annyit ér, amennyit meg lehet belőle valósítani. 
Ezzel a politikusságot előtérbe helyező koncepcióval szemben 
viszont azt kell hangsúlyoznunk, hogy egy politikus legitimi- 
tása nem merül ki megválasztottságában: cselekvésének alapja 
a program, amelynek képviseletére megválasztották, s ha egy 
koalíciós szerződésbe ebből egy minimumot képes csupán be- 
vinni – hát az sajnos őt minősíti. De nézzük tovább: az Etikai 
Bizottság egyszerűen elsorvadt, tanúi voltunk a minősíthetetlen 
székelyudvarhelyi választásoknak – itt viszont a felső vezetés- 
nek fel kellett volna lépnie. Viszont tanúi voltunk annak, hogy 
egy véleményéért elítélték dr. Csapó Józsefet, valamint annak 
a kísérletnek, hogy az RMDSZ legitim platformjainak a bel- 
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ső választásokon lehetséges jelölt-állítási jogát megvonják – ez 
egy belső politikai trendvonal jelenségtana is. Végül is: az Ud- 
var valóban fontosabbá vált a királyságnál? 

Választók és vezetők nagyon is szoros rendszerösszefüg- 
gésben vannak, s a vezetők közvetve meghatározhatják, hogy 
milyenek lesznek a választók, hogy milyen lesz az RMDSZ- 
tagság politikai arculata, hogy milyen lesz az a romániai ma- 
gyar, akinek politikai szerepvállalási kedvén oly sok minden 
áll?! Van ennek a kapcsolatnak egy alkalomszerű-esetleges, 
van egy folyamatos-változatlan formája. A politika kihívását 
érzékelő választó viszont az, amelyik a változások alapvető ösz- 
szefüggéseit megértve, valóban képes – a választási ciklusokat 
kihasználva – új arcokat, elképzeléseket, eszméket, célokat, 
projektumokat választani. Nyilván egy bizonyos értékelvűség 
alapján – ezt a kisebbségi körülmények között mindig hang- 
súlyozni kell. A relatív kisebbségi konzervativizmus bizonyos 
opciók változatlanságából fakad. 

Tíz éve alapítottuk az RMDSZ-t, vissza lehet tekinteni. A 
történelmi esélyt nem szalasztottuk el, az elképesztő nyomás 
ellenére végül is sikerült megjelenni az európai színpadon. 
Közben az RMDSZ politikai vezető rétege változott, volt, aki 
ment, volt, aki maradt és volt, aki nagyon maradt (akár vissza 
is tért). Ez az évforduló igazán alkalmas arra, hogy elgondol- 
juk, milyen is a mi politikai osztályunk, milyennek szeretnénk 
és mitől irtózunk. Mindenkinek meg kell fogalmazni ezeket a 
kérdéseket, hiszen választ: olyasvalakit kell választania, aki va- 
lamilyen politikusról kialakított eszményének megfelel, de leg- 
inkább azt választja, akit a választékból választhat. S a politiku- 
si reflex elsősorban arra irányul, hogy ő legyen a választékban. 
Voltaképpen csak egy jól kivitelezett szociológiai tanulmány 
tudná – a megfelelő mutatók alapján – megmondani, hogy vol- 
taképpen ki is a romániai magyar politikus, szervezeti vezető. 
Nincs ilyen felmérésünk. 

 
A kormányzati szerepvállalás döntő fordulata volt a romá- 

niai magyar politikai osztálynak, strukturális kérdés. A hata- 
lomban való részvétel azt jelenti – és Max Weber elemzései óta 
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közhely ez a politikatudományban –, hogy a politizáló elitnek 
(akár az etnikai színektől is teljesen függetlenül) létrejön a saját 
értékrendszere és e szerint szerveződik politikai osztállyá, e 
szerint szervezi meg saját belső kiválasztási szisztémáját, vala- 
mint hűséges választóinak stabil csoportját. (Az alapvető érdek 
‒ hiába kacsint vissza az egykor oly balosnak tűnő szóhaszná- 
lat: hatalmon maradni.) Az összefonódás ősformája a báró és 
az ő kísérete, az ún. klientúra-rendszer, szemben a demokrati- 
kus formával: a nyílt, nyilvános, versenyszerű, a szakmai kom- 
petenciákat figyelembe vevő kiválasztás. És úgy tűnik, hogy a 
demokratikus etika alaptörvénye, az egy vagy két választási 
ciklusra méretezett szerepvállalás sem evidencia nálunk. Most 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség vagyunk, ha elfogad- 
juk az örökösség elvét, az sem baj – csak éppen szervezetünk 
megnevezéséből törölnünk kell a demokrata kifejezést. A de- 
mokrácia nem nagyon kvadrál a funkciók örökölhetőségével. 

Kétségtelen, hogy a mi új politikai osztályunk betagolódása 
a hatalomba (azaz a román állami vezetésbe: minek következ- 
ménye, hogy ez az állam valóban mi vagyunk) olyan érdekrend- 
szer szerinti megszerveződéssel jár együtt, amely nem minden 
esetben esik egybe az RMDSZ-tagság, az erdélyi magyarok ér- 
dekeivel. De igenis azonos a pillanatnyi román főhataloméval. 
Vegyük még azt is figyelembe, hogy egyes számítások szerint 
az RMDSZ a romániai magyarságnak mintegy a felét képviseli 
csupán. Az utóbbi időben nem egy politikai szakírónk állított 
fel hipotézist a tekintetben, hogy milyen is új politikai osztá- 
lyunk megszerveződésének belső strukturális szabályrendszere, 
milyenek opciói. És ezek az elemzések azt jelzik, hogy ennek 
az evolúciónak több, kifejezetten veszélyes belső iránya lehet- 
séges. Ez a veszély persze nem létező vagy lehetséges politikai 
osztályunk önmagában vett belső minőségében van: vezetőink, 
kiket mi választottunk, nem lehetnek sem sokkal jobbak, sem 
sokkal rosszabbak nálunk. (Gondolom, egy ilyen belső erköl- 
csi mintára utalnom kell, nehogy valaki is azt gondolja, hogy 
valakit vagy valakiket démonizálni van kedvem, nem, itt sok- 
kal nagyobb horderejű kérdésekről van szó.) A kisebbségi élet 
rendje nem is igazán kedvező a karizmatikus vezér kialakulásá- 
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nak, ehhez vegyük hozzá azt, hogy a mai romániai információs 
kultúra egyenesen megköveteli, hogy bárki lejáratható legyen, 
mindaddig, amíg a rágalmazási perekben meg nem születnek 
az ítéletsorozatok. 

A romániai magyarok, választók, RMDSZ-tagok számára 
egyetlen – a saját politikai osztályától származó – igazi ve- 
szélyforrás van: az a politikai alku, amelyet vezetői a román 
politikai elittel köthetnek (a Petőfi‒Schiller Egyetem tervezete 
ilyen jellegű paradigmatikus kilengés volt). Nyilván, semmi- 
féle jelentős politikai alku nem képzelhető el a demokratikus 
közvélemény konzultációja, valamiféle nemzetiségi vita nélkül. 
Gyakran élünk azzal az érvvel, hogy a demokratikus román 
államrend kiépítése, a gazdasági élet talpra állítása nélkül még 
csak fel sem vethetjük specifikus kisebbségi problémáink meg- 
oldását. Az RMDSZ azonban mégiscsak ez utóbbiak megol- 
dására alakult, az egyik cél- és érvrendszer kiegészítheti, de 
nem helyettesítheti a másikat. Ezek a kérdések még nagyobb 
fajsúllyal merülnek fel az autonómia-kérdéskör kapcsán. 

Politikusainknak nagyon komolyan kellene venniük, hogy 
mandátumukat az RMDSZ-programban foglaltak megvalósítá- 
sára kapták elsősorban, a különböző miniszteriális funkciókat 
bármely képzett és tisztességes román közhivatalnok is ugyan- 
olyan jól elláthatja. 

Választókként csak egyféleképpen befolyásolhatnánk politi- 
kai osztályunk jellegét – a szkeptikusabb elemzők azt mondják, 
hogy már nem befolyásolhatjuk – most és közvetlenül: a belső 
választásokon. Valóban, ez a tét. „Akkor tévedünk, ha a belső 
választásokat legitimitási kérdésként fogjuk fel” – állítja Nagy 
Zsolt választási biztos. Igaza van és mégsem: akkor tévedünk, 
ha a belső választásokat nem legitimitási kérdésként fogjuk fel. 
Egy másfajta legitimitás kérdéseként. 
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NYELVTÖRVÉNYEK – HATALMI TÖRVÉNYEK 
 
 
Rendteremtő kísérleteinkben gyakran hivatkozunk a nagy 

európai példákra, a nyelvi kérdés jogállami – nem végső – meg- 
oldásaiban bevált módszerekre, eljárásokra. Ezek közül is talán 
leginkább sikeresnek a dél-tiroli rendezést tartjuk itt errefelé, 
már csak azért is, mert történelmileg igen rövid idő alatt tartós 
együttélési gyakorlatot teremtett osztrákok és olaszok között. 
Tartósat? 

Kezemben Anthony Evelyn Alcock híres könyve, a Geschichte 
der Südtirolfrage, és így próbálom értelmezni az olaszországi 
sajtó 1993. nyári-őszi vonatkozású szenzációit. A La Repubblica 
augusztus 15‒16-i számában öles címbetűkkel hirdeti Franco 
Vernice, miszerint a dél-tiroliak és az olaszok megint névhábo- 
rúban vannak. A címmagyarázat szerint el kellene már törölni 
a fasiszta helyneveket – állítják mindezt az osztrák intranzigen- 
sek vezetői, Eva Klotz és Alfons Benedikter, mert hiszen miért 
is mennénk Vipitenóba, ebbe a szicíliai hangulatú helységbe 
vakációzni, ha nyugodt lélekkel mehetünk Sterzingbe is, avagy 
miért lett légyen született valaki Bressanonéban, ha tulajdon- 
képpen Brixenben született? A bolzanói autonóm tartomány el- 
nöke, Luis Durnwalder megnyugtatja a riportert: „Alto Adige 
minden közössége továbbra is meg fogja tartani kettős elneve- 
zését, a németet és az olaszt egyaránt. Következésképpen az 
olaszok továbbra is nyugodtan autózhatnak Vipiteno felé, senki 
sem tévedhet majd el az úton.” 

Amit azonban kevésbé tudunk, de Alcock könyvéből sem 
derül ki, az, hogy itt 1923-ban szabályos nyelvi erőszak tör- 
tént, amikor is rendelet törvényesítette a mintegy harmincezer, 
az eredeti németet és ladinót helyettesítő olasz és legolaszabb 
helynevet. Mindez a méltán zseniálisnak nevezhető Ettore 
Tolomei alpinista, geográfus és tartományi szenátor munkája 
volt, aki, miként hírneves elődje, Ptolemaiosz, valóban rajzolt 
valamit a térképre. Azóta hetven év telt el, és az osztrákok csak 
és kizárólagosan Kastelruthban és Ahrntalban kívánnak élni, 
Castelrottóban és Valle Aurinóban nem. 
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A dolog természetesen emlékeztet bennünket valamire, de 
most a hasonló esetekkel nem kívánok visszaélni. Ellenállha- 
tatlanul mosolyra fakad viszont mindenki Erdélyben, amikor 
megmagyarázzák neki, hogy Mugeni-ben (ejtsd mudzsén) tu- 
lajdonképpen Bögözben van. Ez a klasszikus példánk. A vala- 
mikori román névadó sajnos nem bizonyult Tolomei mesterhez 
hasonlatos művésznek, a szótári rövid ö-t hosszúnak olvasván 
sikeresen találta el a derék állat szarva között az új helységne- 
vet, románul a bőg ugyanis valóban muge (mudzse). 

Kinek van joga végül is nevet adni? A kérdés, mint a sza- 
badságfilozófiák esetében, úgy tűnik, egyre inkább természet- 
jogi megközelítést igényel. Az eredeti névadásnál a kérdés így 
nem merül fel, hiszen az az első foglalótól származik, gyakran 
szentről vagy valamilyen közös akaratból. De a névváltoztatás 
legalábbis feltételezi a többség akaratát: így jártak el a három- 
széki Peselnek lakói, akik falujuk évszázados nevét a jobban 
hangzó Kézdikővárra változtatták, elegük lévén az ugratásból. 
Tehát – s ez talán a legfontosabb – a közösséghez tartozó név 
nem független a közösségtől önmagától, itt hovatartozási kér- 
dések merülnek fel, ahogy a költők mondanák: a hely géniusza 
és a név eredeti szimbolikus összefüggésben vannak, a névből 
valami visszasugárzik a közre, s a közösség képviselője hor- 
dozza azt. Amikor a helyi patriotizmusokról beszélünk, volta- 
képpen erről a szerves összefüggésről beszélünk, a név lévén 
a kiscsoport belső zászlaja is, és amennyiben a kis pátriák Eu- 
rópáját tartjuk fontosnak a nagy és veszélyes nemzetekkel és 
nemzetközösségekkel szemben, akkor a helynév valóban nem 
csupán választási és pártkérdés – amint a La Repubblica cikk- 
írója végül is sugallja. 

De térjünk vissza Dél-Tirolba. Durnwalder elnök szerint a 
nevek meghamisítása történelemhamisítás, ez fölöttébb igaz. 
De ugyanúgy tekintetbe kell vennünk azt is – mondja –, hogy 
Bolzanóban hetven éve élnek együtt osztrákok és (nem ő mond- 
ja: betelepített) olaszok, tehát figyelembe kell venni az utóbbiak 
álláspontját, akik szerint a nyolcezer hivatalos olasz helynév 
egyikéhez sem szabad hozzányúlni. Hol tehát a jog? Jogsza- 
bály van, és pontosan a nevezetes Süd-Tirol-Paket tartalmazza, 
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csakhogy olyan vélemény is létezik, amely szerint ez egy és 
csak egy mindazon könyvek között, amelyeken keresztül a tör- 
ténelem nagy könyve íródik. 

Megszólal azonban egy sokkal zaklatottabb hang is. A 
Corriere della Sera melléklete, a Sette, szeptember 2-án közli 
Saverio Vertone „véleményét” Kedves dél-tiroliak, ne hazud- 
jatok, számotokra Olaszország csupán egy páncélszekrény cím- 
mel. (Mármint pénzeszsák. Ez már sokkal inkább ismerős hang 
számunkra, valósággal zsigeri jelentése van: ha nem tetszik, 
mehettek, amerre a szemetek lát. Csakhogy míg itt minálunk 
általában szűkösen mért román kenyérre szokás hivatkozni, ad- 
dig a pénz mégis jobban cseng.) 

De hát mi is bántotta annyira Saverio Vertone barátunkat, 
hogy véleményét kifejezendő sürgősen tollat ragadott kezébe? 
A brixen-bressanonei városatyák nem kívánták iskolájukat két 
nevezetes, maffiás merényletben meggyilkolt olasz bíróról, 
Falconéról és Borsellinóról elnevezni. Az indoklás jogszabály- 
ra hivatkozik: a névadó legkevesebb tíz éve elhunyt kell hogy 
legyen, és a helyhez mindenképpen sok szállal kapcsolódjék. 
Mi tagadás, a két legendás hírű szicíliai bíró nem tesz eleget 
a követelményeknek, a gesztus tehát, ámbár szabályos, mégis 
nemtelen – jelenti ki a cikkíró. Nem arról van szó itt, hogy a 
brixeniek németül beszélnek és osztrákok, meg hogy létezik 
ilyen jogszabály. Arról van szó, hogy a brixenieknek az olasz 
pénz kell, de nem kell az olasz haza becsülete. Tisztán kell 
látnunk, hogy e derék zergetollas kalpagúak „habzó szájjal ké- 
rik ki maguknak és úgy köpnek bele az olasz levesbe” – és az 
eltörőfélben levő levesestül évi tizenegy milliárd lírát jelent. 
És mindig levesevés közben jön meg az étvágy. Konklúzió: 
egyetlen olasz kormány sem értette meg, hogy a szomszédok- 
kal kötött katonai egyezmények semmilyen stratégiai jelentő- 
séggel nem rendelkeznek, nevetséges tehát olyan népességeket 
itt tartani, amelyekért csak fizetni kell. „A kalicka ajtaja nyitva 
‒ fejezi be Vertone mester –, repülhet tehát ki merre lát, aki 
pedig maradni akar, maradjon ingyen. Mint mi.” 

Mintha olvastam volna valahol hasonló dikciójú megfogal- 
mazást: Ion Luca Caragiale, a zseniális román drámaíró jelle- 
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mezte így az ókirályságbeli Románia parlamenti tagjait. Vagy 
amint a dal mondja: a szöveg régóta ismerős már. 

Nem tudom elrejteni abbeli meggyőződésemet, hogy a nyel- 
vi kérdés továbbra is hatalmi kérdés és hogy leginkább állam- 
közi konszenzus eredménye lehet a rendezés. Azonban nem is 
desperálok a norvégiai lappok helyzetének a krónikáját olvas- 
gatva. Idestova százötven év óta küzdenek nyelvi jogaikért és 
íme, lassan eléri őket is a siker. 1953-ban már pánlapp konfe- 
renciát lehetett tartani a svédországi Jokkmokban. Az 1980-as 
tromsi kongresszuson megszületett a közös lapp politika alapel- 
veit tartalmazó charta, 1981-ben a norvég alkotmányt kiegészí- 
tették a lapp nyelvre vonatkozó paragrafussal. 

De hát ha négy-öt lapp összehajol és rénszarvasaikkal el- 
mennek néhány száz kilométerre – valahol Skandináviában ‒, 
egy kis viharos helyen letelepednek, elnevezik a helyet valami- 
nek. És csak annak. 

Hosszú út előtt állunk. 
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ROMÁNIA, KÍVÜLRŐL 
 
 
Bárhol is éljen, egy magyar társadalomkutatónak mindig 

szembe kell néznie azzal az egyszerű és mégis oly bonyolult 
ténnyel, hogy amennyiben a román politikai jelenségekkel 
foglalkozik, elfogulatlanságát biztosítandó külön módszer- 
tani meggondolásokhoz kell folyamodnia. Még csak nem is 
arra gondolok, hogy érzelmei milyen természetűek, hogy a 
magyar‒román viszony az ő életét beárnyékoló valóság, sze- 
rencsétlenség és csapás, amelybe beleszülettünk, hanem hogy 
amennyiben állást foglal a politikai és társadalmi jelenségekkel 
kapcsolatban – és ez elől nem is térhetne ki, mert egyszerűen 
szabadságának és felelősségének a parancsai ellen vétene ‒, 
nos, az állásfoglalásában is megvan az a bizonyos törés: nem 
lehet túlzottan pesszimista, hogy ne a pusztító jóslatok tüzét 
fújja, és vigyáznia kell arra is, hogy ne találjon túlzottan fo- 
gódzókat optimizmusa számára, nehogy olyasmit fedezzen fel, 
ami nincs. A legmegfelelőbb és legtisztességesebb megoldásnak 
az életkorral megfelelően árnyalt rezignációt tartom, és mivel 
gondolatmenetem alapvetően egy módszertani kétely feloldását 
célozza, úgy vélem, hogy ez a módszertani rezignáció alkalmas 
a megfelelő elfogulatlanság és távolság biztosítására. 

Ez persze még nem elégséges. Szükség van egy olyan kri- 
tikai szemléletre is, amely a politikai vitákba bonyolódott és 
politikai megoldásokat felvezető – román és magyar – társa- 
dalomkutatók nézeteivel kapcsolatban működik, avagy mű- 
ködtethető. Ezt azért látom fontosnak, mert például a legjobb 
szándékú politikai partnereink politikai diskurzusaiban is van 
egy olyan összetevő, amely az alapvető kételyt táplálja, jele- 
sül, hogy a megoldások és a román politikai elit (?) makacsul 
önazonos magatartása inkompatibilis valóságok, össze nem fog- 
ható tendenciák, divergensek. Ennélfogva a megoldások utópi- 
ái szembetűnőek. Ha össze akarnánk foglalni ennek a politikai 
és pártelitnek a hitét, azt mondhatnánk, hogy ami legfőképpen 
jellemzi, az a hatalom akarása mindenáron, a nacionalizmus és 
a posztszocializmus, avagy a kommunista örökség. A román 
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parlament tagjainak álláspontját a privatizáció kérdésében szé- 
les körű felmérés keretében, alapos szociológiai módszertannal 
vizsgálták. Ennek a felmérésnek a következtetései szerint ez a 
parlament alkalmatlan a privatizáció teljes körű véghezvitelére, 
tekintettel arra, hogy a honatyák mély-opciói egyértelműen és 
zsigerileg privatizációellenesek. Mivel közhely az, hogy a ro- 
mán gazdaság csak egy viszonylag sikeres privatizáció esetén 
képes beműködni, a megfelelő tőkeinfúzióval (amely a maga 
során annyi munkahelyet teremt, hogy a munkanélküliség ne 
érjen el egy társadalmilag elviselhetetlen szintet), nos, hogy 
ennek a folyamatnak eredményei is legyenek, az egy tisztán 
virtuális időbe vetít bennünket. Itt egyre hangosabban és a le- 
maradás idejében ketyeg egy óra, és négy év múlva Románia 
lemaradása – no, nem Kis-Jugoszláviával szemben – még erő- 
teljesebb lesz. 

A fentiekben úgy vélem, megjelenítettem, hogy miért fonto- 
sak számunkra a külföldi elemzők (akiken nem az ún. analistákat 
értem, akiknek mindig és mindenről megvan a véleményük, 
hanem a történelmi háttértanulmányokkal is rendelkező kuta- 
tókat). Nagyjából hetedik esztendeje követem folyamatosan az 
olasz sajtót és könyvkiadást, és célszerűnek tartom felhívni a 
figyelmet az olasz műhely némely jelenségeire. 

Már a kilencvenes évek elejétől kialakult és meghonosodott 
itt egy kutatási irány, amely önmagát posztszocialista tanulmá- 
nyi irányként határozza meg, ez azt jelenti, hogy a jelen társa- 
dalmi jelenségeinek és viszonyainak elemzésében magyarázó 
értékűnek tekinti a kommunista korszakot, azt a fél évszázadot, 
amelynek eredményeként kialakult az úgynevezett kommunista 
örökség: a hiánygazdaság, a pártállami elit kezében felhalmo- 
zott félelmi és erőszaktőke, hazugság a társadalmi nyilvános- 
ságban és közéletben, nacionalizmus. A posztszocializmus egy 
nemzetközileg meghonosodott kutatási irány, saját műhelyek- 
kel és tudományos intézményekkel, szakembergárdával, nem- 
zetközileg koordinált kutatási programokkal, kiadványokkal. 
Mondanom sem kell, hogy ennek a könyvtárnak az élén Fejtő 
Ferenc monográfiája áll, A népi demokráciák története; magya- 
rul 1991-ben jelent meg. 
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Az egyik olasz műhely neve CeSPI – Centra Studi di Politica 
Internazionale, amely saját könyvsorozatot indított, és 1995- 
től kezdve könyvei Jelentések formájában látnak napvilágot 
(Rapporto sull'Europa Centrale e orientale)79. Igen fontos, hogy 
‒ amint látjuk – megkülönböztetik Közép- és Kelet-Európát. A 
különböző felfogások szintézise szerint ma Közép-Európát egy 
határozott politikai iránnyal és szerződésrendszerrel rendelke- 
ző régió alkotja, amelynek a középpontjában Lengyelország, 
Csehország, valamint Magyarország áll, és egy más tradicio- 
nális és a mai politikai konzultáció szintjén is létező keretben: 
a Német Szövetségi Köztársaság, Ausztria, valamint Szlovénia 
(amint az a jugoszláv válság kezelése során létrejött ad hoc 
államelnöki konzultáció során kiderült). Ezt a problémát azért 
kell megjeleníteni, mert úgy látszik, egy Európa közép-keleti 
részének újrarendezésével kapcsolatos szándék vagy elképze- 
lésrendszer húzódott meg benne. Ezt képviselte a kilencvenes 
évek elején hevesen zajló vita, értelmiségi diskurzus Közép-Eu- 
rópa realitásáról. Csak emlékeztetőül néhány vélemény: „Van 
tehát valami közbülső Kelet és a Nyugat között. Ez a közbülső 
valami azonban nem rendszer, se nem tömb, se nem állam, 
inkább a nemzetállamok halmaza, melyek ütközése olyan heves 
volt, hogy csak ebben a században két világháború is kezdő- 
dött ebben a térségben. Nem, Közép-Európa politikai megha- 
tározásként és politikai célként elhibázott gondolati struktúra, 
amely ellentmond minden történelmi tapasztalatnak.”80 A szer- 
ző azonban nemcsak elismeri, hanem egyenesen magasztalja 
ennek a régiónak a közös politikai örökségét. (Azon már csak 
elgondolkodhatunk, hogy mi ennek az örökségnek a sorsa pél- 
dául Romániában, meg hogy ez milyen politikai realitást fejez 
ki.) A történész Hanák Péternek különvéleménye volt: egyrészt 
„Közép-Európában mindig hiányoztak, ma is hiányzanak az in- 

                     
79 Post communismo terra incognito. A cura di Federigo 

Argentieri Rapporto sull' Europa centrale e orientale. Edizioni 
Associate, 1994. 

80 Dieter Ronte: Közép-Európa mint hídfőállás. Magyar Lettre 
Internationale, 1992. nyár. 67. 
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tegráció alapfeltételei” – mondotta, másrészt meg – ezzel nyil- 
vánvalóan ellentétben – „Közép-Európa ugyanis ma nem rea- 
litás, de nem is utópia, hanem alternatíva”.81 Eric Hobsbawm 
válaszolt Hanák Péternek, véleménye radikális volt: ahhoz a 
realitáshoz, amely gyakorlatilag az egykori kettős monarchia 
történelmi-politikai areálja – nem vezet visszaút. Hobsbawm 
azonban mást is mondott, s ha van valamilyen jogosultsága a 
napjainkban geopolitikai szempontokkal zajló vitáknak és dis- 
kurzusoknak, akkor csak ez lehet: „Röviden, két Közép-Eu- 
rópa terv van, amelyeket csak a Kelet elutasítása köt össze: 
azoknak a népeknek a terve, amelyek elutasítják mind Oroszor- 
szág, mind Németország hegemóniáját, és azoké, amelyek haj- 
lamosak elfogadni e hegemóniákat. Gyakorlati esélye e tervek 
közül csak a német Mitteleuropa tervnek van. Ez ténylegesen 
is megvalósulóban van, noha a német gazdaság és a várható 
politikai hegemónia sokkal tágabb régióra tekint, mint Közép- 
Európa.” Másrészt: „A közép-európai országok egyetlen ki- 
látása az EK: Brüsszel, nem Bécs.”82 Két megjegyzés tehető 
Hobsbawm professzor véleménye kapcsán: Bécs maga hallani 
sem akar semmiféle regionális szerepről, hacsak a határaink 
védelme kapcsán nem. Másrészt a német tőke kelet-európai ex- 
panziója várható fejlemény, mivel egyszer csak az egykori Ke- 
let-Németország integrációja is megvalósult, a hatalmas orosz- 
országi tőkeexport leállt (s látnivaló célja erőteljesen politikai 
volt: fékezni a kedvezőtlen politikai trendvonalakat, alapvetően 
a gazdaság összeomlását). 

Összegezve a fentieket, nyilvánvalónak látszik, hogy a kö- 
zép-európai régió alapvető trendjei: a gazdaság és társadalom 
eurokonform átalakítása, valamint az integráció. Ilyen érte- 
lemben ugyancsak erős közös érdekeltségek vannak Lengyel- 
ország, Csehország és Magyarország között, amelyek viszont 
nem mutatkoznak meg ugyanilyen erővel és államközi viszo- 
nyokban. 

                     
81 Hanák Péter: Közép-Európa: a bomlás alternatívája. Magyar 

Lettre Internationale, 1992. tél. 77‒78. 
82 Eric Hobsbawm: Nincs császár, nincs ruha: Közép-Európa ma. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 143 

Ebben az összefüggésrendszerben Romániát mindig kétfajta 
érzékenység határozta meg, az egyik mindig nyugatra tekintett, 
a másik meg balkáni és keleti volt, s ez az evidens ellentmondás 
magában a román nyelv szerkezetében is tükröződik.83 

Térjünk tehát vissza az olasz perspektívához, amely nem- 
csak szemléleti, hanem megvannak az erős gazdaságpolitikai 
preferenciái. Hogy csak egyet említsek: a szeptemberi orosz- 
országi gazdasági-pénzügyi összeomlás oda is begyűrűzött, te- 
kintettel arra, hogy a FIAT jelentős beruházásokat eszközölt 
Oroszországban, melynek a megtérülése legalábbis kérdéses- 
nek látszott. A milánói tőzsde ún. MIBTEL indexe is megfe- 
lelőképpen alacsony volt, a FIAT-vezetők szerint azonban az 
orosz pangás a torinói vállalatóriás összforgalmának csupán 4 
százalékát érintheti. Az olasz gazdaság igenis tekint északra és 
keletre, de az egyes országok tekintetében differenciáltan és 
óvatosan. Ilyen értelemben némi szocialista nyomás is neheze- 
dett a vállalkozói szférára: a sportszerárura szakosodott Lotto 
vezetőjét egyenesen megszólították a tekintetben, hogy Romá- 
nia helyett célszerűbb lenne Szicíliában vagy az olasz Délen 
beruháznia. Egyébként például az olasz tőke vezette 1995-ben a 
befektetők listáját közel 100 millió dollárral, és majdnem 3000 
befektetői társaságban volt olasz érdekeltség – de hogy ebből a 
termelői szféra mennyivel részesedett, az nem derül ki.84 Ami 
a termelői szférát, kereskedelmi vállalkozásokat illeti, ebben 
a nagyon kis és kisvállalkozóké a fő szerep. Egyszer meg is 
szólították őket, ha jól emlékszem, a Panorama egy két évvel 
ezelőtti nyári számában. Eléggé egzotikus volt a kép: gomba- 
és prémfeldolgozó vállalatok és egy kis ... koporsógyáracska 
és -kereskedés. De megérkezett Romániába az Olivetti, a 
Benetton és az Assicurazioni Generali. A kisvállalkozókat 
alapjában véve persze az olcsó munkaerő vonzza, hogy nincs 
kiépült társadalombiztosítási rendszer, egyéni munkaszerződé- 
seket kötnek, amit akkor bontanak fel, amikor akarnak. Persze, 

                     
83 Andrei Pippidi: Europa şi România. Conflictul unor imagini. 

Lettre Internationale. Ediţia românească. Primăvara 1992. 6. 
84 ***: Post communismo... 362. 
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így is a romániai munkabéreknek akár a tripláját is kifizetik a 
munkásaiknak, a dupláját azonban biztosan. A kereskedelmi 
vállalkozások a használt haszonjárművek és használt könnyű- 
ipari gyártósorok, textilipari termékek importjára szakosodtak. 
Amint látjuk, eléggé esetleges mindez, ilyen struktúrával erről 
a piacról mindig könnyen ki lehet vonulni. 

De térjünk vissza a teóriához. Az egyik legjelentősebb és 
legtisztességesebb munkát Kelet-Európa és posztszocializmus 
tárgykörben Stefano Bianchini írta, a bergamói egyetem tanára. 
Könyvének címe is sokatmondó: Sarajevo le radici dell'odio. 
Identitá e destino dei popoli balcanici. Azért említem éppen ezt 
a könyvét, mert külön hosszas fejezetet szentel Romániának. 

A romániai posztkommunista átmenet sajátossága – hang- 
súlyozza Bianchini professzor – „az újra visszanyert szabad- 
ságban kialakuló interetnikus zárójel volt”. (Két dologra fi- 
gyelmeztetünk tehát e megállapítással kapcsolatban: az egyik, 
hogy az észrevétel nem egy román vagy egy magyar kutatótól 
származik; a második, hogy az interetnikus viszonyok problé- 
máját a romániai problematika szerves, strukturális elemének 
tekinti.) Az olasz kutató kiemeli, hogy a Nemzeti Megmen- 
tési Front biztosított teret a szélsőséges és xenofób politikai 
csoportosulásoknak, hogy az „államiság” konceptusának és 
védelmének egészen különös formát teremtett azáltal, hogy 
egy 1991 első felében elfogadott törvény segítségével lehetővé 
tette, hogy bárkit, aki Romániát külföldön diszkreditálja, csu- 
páncsak két tanú vallomása alapján meg lehessen fosztani az 
állampolgárságtól. Különös fényt vetett ez arra a mentalitásra, 
amely az így felfogott román állam alapján áll. Az 1990-es 
márciusi marosvásárhelyi események arra voltak hivatva, hogy 
a társadalmi elégedetlenséget a magyarok irányába vezessék le, 
a románok számára egy olyan változás lehetőségét villantva fel, 
amelyben a román egységes nemzetállamot egy etnikailag sok- 
féle állammá alakítják.85 (Tegyük hozzá, hogy a kis-jugoszlávi- 
ai‒koszovói analógia nyilvánvaló ebben a gondolatmenetben, 

                     
85 Stefano Bianchini: Sarajevo le radici dell odio. Edizioni Associate, 

1993. 132. 
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ahol is Koszovó valóságossága – s ez egy érdekes filozófiai kér- 
dés – nem az albánok abszolút számszerű és kulturális többsége 
miatt van, hanem azért, mert egykoron az a szerbség kulturális 
bölcsője volt. Egyáltalán, az etnikumközi viszonyokban gyak- 
ran eltűnik a valóság, vagy egy többszörös valóság működik. 
Ha pedig két etnikum folyamatosan más, eltérő terekben és 
időkben működik, abból az együttélésre vonatkozóan semmi jó 
sem származhat. Két példám van ennek a szemléltetésére: az 
egyik egy beszélgetésforma, amelyet gyakorta volt alkalmam 
Egyesült Államok-beli egyetemistákkal vagy akár kutatókkal 
folytatni román, magyar, erdélyi történelmi témákról. Az em- 
ber ismerteti a román és a magyar történészek sok mindenben 
eltérő álláspontját. Ilyenkor az USA-fiatalok egyre értetleneb- 
bül és kedvetlenebből hallgatják a véget nem érő magyarázato- 
kat, s egyszer csak – a maguk bájos naivitásával, mely naivitás 
a maga során nagyon is idegesíthet egy edzett kelet-közép-eu- 
rópait – megjegyzik: de itt valaki hazudik. Ebben a pillanatban 
meg is szűnik a kommunikáció, mert a hazugság természete 
már nem érdekes az USA-mentalitás számára. A másik példám 
pedig egy bükszádi bácsitól származik, akivel egyszer hosszas 
beszélgetést folytattam a világ állásáról és élete summájáról. A 
végeredmény ez volt: „a mi bajunk nem az, hogy rossz időben 
születtünk, tanár úr, a mi bajunk az, hogy rossz helyre szület- 
tünk” – mondotta volt ő, s kaszájával tovább ballagott. 

Bianchini Romániát illető következtetése borongós, de ezt 
már idéztem. Érvelése viszont megerősít egy következtetésem- 
ben: amennyiben a román nemzeti stratégia nem képes az etnikai 
sokféleséget, gyakorlatilag immár csak a magyar etnikumnak 
a jelenlétét természetes dolognak tekinteni, semleges valóság- 
nak, s eme etnikum jelenlétében látja a romániai társadalom fő 
problémáját, nyilvánvaló, hogy felcseréli a részt az egésszel, s 
nem lesz képes a reális európai integrációra koncentrálni. Erre 
vonatkozóan viszont nemzeti konszenzusnak kellene lennie, az 
1998. októberi jugoszláv válság azonban ismét exponálta, hogy 
ilyen konszenzus nincs. Ha egyszer a NATO-ba való belépés 
szándéka világos és kifejezett nemzeti opció, akkor nem lehet 
ezzel ellentétes megfontolásokat, a nemzeti öncélúság szem- 
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pontjait hangsúlyozni, s a NATO-opciókkal ellentétes nem- 
zetközi egyezményekre hivatkozni (mint amilyen az 1996-os 
román‒jugoszláv kétoldalú szerződés). Az ambiguitás a mai 
nemzetközi viszonyokban nem erény, alapvető európai struk- 
túrák és szövetségi rendszerek kiépítésekor a szerződő felek 
aláírásának kőkemény elhatározást kell kifejeznie, különösen 
katonai szerződések esetén. És ebben az értelemben Románia 
1944. augusztus 23-i átállása nem egy jó pont – figyelmeztetett 
engem egyszer egy olasz katonai szakíró. 

Úgy tűnik, hogy a magyar kérdés és ramifikáció (oktatás 
és egyetem) a mai román politizálásnak organikus betegsége, 
amely meggátolja az eredeti és nagy hatású nemzeti projektek 
kidolgozását, egy újfajta nemzeti konszenzus kialakítását Ro- 
mánia kontinentális helyére és kapcsolataira vonatkozóan. Ha 
pedig ez nincs meg, a mai Románia társadalmát kényszerpá- 
lyán levőnek kell látnunk. 

Ehhez kapcsolódik az a szinte érthetetlen makacsság, amely 
Románia külföldi képének az alakítási stratégiáját illeti. Jóllehet 
az ország politikusainak figyelmét számtalanszor felhívták már 
arra, és Rosapepe USA-nagykövet expressis verbis kifejtette, 
hogy melyek a román gazdaság és társadalom prioritásai, ame- 
lyeket a nemzetközi nyilvánosság ismer és számon tart, mégis 
a román image felépítése nem egy reális belpolitikai valóság, 
hanem egy álságos kép körvonalait követi, mind a mai napig 
(itt persze kivételt képez a román progresszió). Nos, teljesen 
nyilvánvalónak tűnik, hogy a reális Románia-kép a nemzeti 
mítoszok ellenében kell hogy felépüljön, s alapjában véve el- 
választhatatlan a nemzeti célrendszer kritikus és eurokonform 
megfogalmazásától. A román célokat ennek az opciónak a ke- 
retében, nem azon kívül és ellentmondásmentesen kell megfo- 
galmazni. Ez persze nem jelenthet alárendelést, de az állan- 
dó összhangtörekvést jelentenie kell, másként a Nyugat csak 
nyugtalanul és fenntartással tud Romániára tekinteni. Az image 
igenis egy abszolúte lényegi kérdést nyilvánít meg. 

Mondhatom, hogy szorongva figyeltem az olasz sajtó román 
híreit. S el kell mondanom, hogy jóllehet a latin rokonságot 
néha érvként meghivatkozzák, a románok – immár nem Romá- 
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nia – az olasz lapok botránykrónikájában vannak, főleg. Szo- 
morú dolog ez, nem is szívesen beszélek róla – Romániában 
azonban ezt soha egy szóval nem említik. Pedig például 1995 
nyarán Milánóban valóságos utcai harc bontakozott ki román 
menekültek és az olasz polgárok között, a zöldségpiac mögötti 
Forlanini-körzetben. A végén valaki csak felgyújtotta a románok 
barakkvárosát...86 Betyártörténetre emlékeztet honfitársnőnk, a 
megnyerő nagybányai hölgy esete, aki egy fegyvercsempész- 
gyilkos banda (Uno bianca) főnökének a kedvese volt, s csak 
nagy nehezen húzta ki a nyakát az olasz igazságszolgáltatás kö- 
nyörtelen hurkából. Könyvet is írtak róla87, aztán el is felejtették 
az egészet. De hát mindez együtt a román történet. 

                     
86 Elisabetta Rosaspina: Ronde razziste, guerra a Milano. Corriere 

della Sera, 1995. IX. 5. 11. 
87 Marisa Ostolani: „Io, dark-lady per sbaglio”. La Stampa, 1995. 

VII. 11. 14. 
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A ROMÁNIAI MAGYAR NEMZETISÉG 
KULTURÁLIS JELENE 

 
 
A kisebbségi lét filozófiája szerint minden nemzetiség rész- 

ben túlélésért, részben identitásért küzd térben-időben. Ebben 
a folyamatos harcban legfőbb eszközei kulturálisak: elsősorban 
maga az anyanyelve, aztán teremtett környezete: falvai, váro- 
sai, muzeális értékei, tárgyai – melyeket egy csak rá jellemző 
módon és stílusban hoz létre –, szimbólumai. (A legkoncent- 
ráltabban a költő Reményik Sándor fogalmazta meg az anya- 
nyelv és a kisebbségi kultúra viszonyát 1924-es Az Ige című 
versében: „A nyelv ma néktek végső menedéktek, / A nyelv ma 
tündérvár és katakomba.”) A szellemi megmaradás kulturáli- 
san letéteményezett, ebben egy finális folyamat nyilvánul meg, 
amelynek szimbolikus belső és alaki formái az eredetmítoszok- 
ban, a természetről kialakított sajátos felfogásban ragadhatók 
meg. Hitszerű elemeket tartalmazó művelődési tényekről is szó 
van tehát, és amikor e folyamatokat részletesebben fogjuk ele- 
mezni, nem térhetünk ki az egyházak különleges szerepének a 
méltatása elől sem. Ugyanis az egyházak, mint a transzcendens 
üzenet megszólaltatói, mindig is a közösség összpontosításá- 
ban, a magáról kialakított kép ápolásában játszottak kulcssze- 
repet. Természetesen ott, ahol a közösség túlélése és identi- 
tása problémátlan, az szekunder következmény, ahol viszont 
nem, ott mindig is fontos, alkalmasint döntő az egyháznak mint 
világi intézménynek a fellépése, szerepvállalása. Gyakran ez 
összekapcsolódik egyfajta politikai jelentésadási gesztusrend- 
szerrel: az egyházi tisztségviselők napi kinyilatkoztatásáig el- 
menően. Vallási szempontból a romániai magyar nemzetiség is 
rendkívül tagolt: a katolikus, a kálvini református, az unitárius, 
az ágostai evangélikus vallás, a baptista egyház az állam által 
is elismert felekezetei; ezekhez társulnak a különböző szabad- 
egyházak. Ez az elsődleges tényrendszer, amely által a romá- 
niai magyarok is részt vesznek az egységes Európában, ezer 
esztendeje. Ebben természetesen különállásuk is megnyilvánul, 
hiszen a magyar katolikusok Róma alá tartoznak, a kálvini re- 
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formátusok legfontosabb eszmei fóruma a bázeli zsinat, míg 
az unitáriusok legjelentősebb egyházi központjai Erdélyben, 
az Amerikai Egyesült Államokban vannak, de nagyszámú hit- 
községük található a kelet-ázsiai térségben is. Felsorolásom- 
ban természetesen nem feledkezhetem meg a magyar kultúra 
kialakulásában jelentős szerepet vállalt erdélyi zsidóságról és 
örménységről sem – utóbbi a sajátos rítusú örmény katolikus 
egyház alá tartozik.88 Tehát amennyiben Európa kulturális egy- 
ségét tartom szem előtt, abban az erdélyi magyar etnikum a 
többféle egyházhoz tartozás révén van organikusan és történel- 
mileg jelen, mintegy a maga tagoltságában is képviselvén az 
egykori keresztény európai egység eszméjét. 

Azonban az erdélyi magyarok a különböző filozófiai hagyo- 
mányok szempontjából is gyakran szinkronban voltak a hasonló 
európai folyamatokkal, elsősorban az európai racionalizmussal, 
amelyet Apáczai Csere János (1625‒1659) Hollandiából közve- 
tített Erdélybe, megalkotván az első magyar nyelvű Enciklopé- 
diát, emellett írt Magyar logikácska címmel egy igen fontos 
logikai kézikönyvet is, mely a legfontosabb terminusok egysé- 
ges rendszerbe való áttételét tartalmazza. Jelen van Erdélyben 
a kantianizmus is, de főleg Johann Gottlieb Fichte filozófiája, 
hiszen úgy tűnt ‒ s a gondolkodók számára mind a mai napig ‒, 
a szabad egyénről szóló fichtei eszmék a legalkalmasabbak és 
legotthonosabbak. Végül pedig nem feledkezhetem meg arról 
sem, hogy az európai filozófia egyik alapvető értékelméleti mű- 
vét – a mai Szlovákia területén született, a kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetem professzoraként működő kidolgozott 
Axiológiát – Böhm Károly (1846‒1911) filozófus írta, ezzel 
persze iskolát is teremtett. Úgyhogy a XX. század itteni filozó- 
fiatörténetében jelentős gondolkodók: Málnási Bartók György, 
Varga Béla, Tavaszy Sándor mind ebből az iskolából szárma- 
zónak tekinthetők. Felsorolásomból természetesen nem marad- 
hat ki a korán elhunyt, eredetileg marxistaként induló filozófus. 

                     
88 Felekezetek számszerű megoszlásban, Semlyén István 1987-es, 

becsült adatai alapján: római katolikus 950 000, csángók 70 000, refor- 
mátus 800 000, unitáriusok 80 000, magyar evangélikusok 30 000. 
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Bretter György neve sem (1932‒1977). Mondanom sem kell 
talán, hogy mindez a jelentős eszmetörténeti hagyomány nincs 
megfelelő módon sem kiadva, sem ismerve. És talán ebben 
sincs egyedül ez a nemzetiség: a valaha megírt, meg nem is- 
mert és ismertetett, de eredetüket – és talán színvonalukat is 
tekintve – a közös örökséghez tartozó alkotásokról van szó. 

A kölcsönös megismeréshez vezető utak valamikor át- meg 
átszőtték Európát, a tudósítások beszámolnak a távoli vidékek- 
ről, azok etnikai sokféleségéről, társadalmi viszonyairól. Ezek 
egyike volt a francia diplomata, Pierre Lescalopier, aki a III. 
Henrik udvartartásához tartozó nemeskisasszonyt, Mademoi- 
selle Chateauneuföt kívánta Báthory István erdélyi fejedelem- 
hez és későbbi lengyel királyhoz adni. Monsieur Lescalopier 
diplomáciai tevékenysége nem végződhetett sikerrel, ugyanis 
Le Normand úr, aki akkoriban diplomáciai missziót teljesített 
Gyulafehérváron, az erdélyi fejedelmi székhelyen – a fran- 
ciaországi koronaviszályok miatt –, erőtlenné vált. Utazónk 
megemlékezik egy „Franciaországból érkezett olasz lantosról 
is [akinek] jóvoltából váratlanul lesújtott reánk a balsors. Ez 
a lantos titokban elhíresztelte, hogy Chateauneuf kisasszony 
nem rokona a királynak, és mondókájába egyebeket is bele- 
szőtt.” Tény, hogy Lescalopier – amellett, hogy sikertelenül 
teljesítette diplomáciai feladatát – mint utazó igen sikeres volt, 
és kartografikus pontossággal hagyta ránk az erdélyi útján 
tapasztalt nyelvi viszonyokat, a várak, erősségek és városok 
helyzetét. Sőt, bizonyos, a nemesfém termelésével kapcso- 
latos helyi adatokat. Ezek szerint a fejedelem unokaöccse, a 
szatmári várkapitány Báthory István, aki 1571 és 1573 között 
Lescalopierrel együtt Padovában tanult, megmutatta francia 
utazónknak az arany- és higanybányákat, „amelyeket a velen- 
cei Jacomo Grismi és a római Fausto Guai bérelnek, az utóbbi 
tizennyolc éves koráig Párizsban nevelkedett. Látogatóikat bő- 
séges vendéglátásban részesítik.”89 

Íme, milyen közel voltak bizonyos ételemben a távoli tájak 

                     
89 Pierre Lescalopier utazása Erdélybe. Európa Könyvkiadó, Heli- 

kon Kiadó, 1982. 76. 
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a XVI. században! Az arany és a higany egyeztetésének tech- 
nológiájában otthonos párizsi utazó csak úgy szemrevételezte 
az erdélyi bányákat. Közben persze feljegyzéseket készített az 
erdélyi kövekről, amelyek akkoriban feliratostul és fölös szám- 
ban voltak az egykori kohorszok és alék székhelyein. Senki 
nem ért hozzájuk, mivel a népvándorlás kori gepidák, alánok, 
avarok babonásan féltek a mások által készített és csiszolt kö- 
vektől. Hagyták azokat pusztulni a természettel, és maguk nem 
segítették meg annak romboló munkáját, semmi közük nem 
lévén a kövekhez, még annyi sem, hogy mások el kívánták 
pusztítani őket. 

Az alábbi sorok írója azért van nehéz helyzetben, mert szü- 
lővárosának, Kolozsvárnak a főtere nemrég a politikai küzdő- 
tér szimbolikus, ámde ugyanakkor igen valóságos centrumává 
vált: a római emlékek kedvéért le kell-e költöztetni, vagy le 
kell-e rombolni az erdélyi magyarság szimbólumává vált hírne- 
ves szoborcsoportot? Fadrusz János Corvin Mátyás reneszánsz 
magyar királyt és hadvezéreit ábrázoló szoboregyüttesét! A 
nagy király sem gondolta volna életében, hogy még egyszer 
letekinthet híveinek és ellenségeinek táborára. Mindez csupán 
illusztrálja, hogy a kelet-európai történelem és azon belül a 
kisebbségek helyzete nyílt folyamat, és nem kivétel ez alól az 
erdélyi magyarság sem. Mivel az identitását biztosító kulturális 
jelene és jövője politikai és jogi viszonyai alakulásának függ- 
vénye, röviden át kell tekintenünk a politikatörténeti evolúció 
főbb állomásait. 

 
1 

Az erdélyi magyarság nemzeti kisebbségként az 1920. júni- 
us 4-én Trianonban aláírt békeszerződés nyomán jelent meg az 
európai történelem színpadán. E békeokmány nyomán 102 200 
négyzetkilométer terület és 5 265 444 lakos került a kialakuló 
Nagy-Románia állami kötelékébe. (Ezek között 1 704 851 ma- 
gyar és 559 824 német nemzetiségű lakos.)90 Az 1992-es nép- 

                     
90 Erdély rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 577. 
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számlálási adatok szerint Erdélyben – összehasonlításképpen 
‒ 1 598 938 magyar, illetve 108 933 német élt; azonban az 
utóbbi etnikum rohamos kivándorlása miatt számukat ma már 
csak 60 000-re becsülik.91 Itt kell megjegyeznem, hogy az 1994- 
ben elhunyt kiváló kolozsvári szociológus. Ion Aluaş szerint 
Erdélyben 400 000 vegyes házasságban élő magyar van. Álta- 
lában ez a szám marad ki minden statisztikából. 

Mindjárt tisztáznom kell, hogy sok félreértésre ad okot ma- 
gának a kisebbség kifejezésnek a használata: a szó politikai-jogi 
értelmében a magyar kisebbség a magyar nemzet kisebbsége, 
politikai akarata szerint továbbra is a magyar nemzet testrészé- 
nek tekinti magát. A terminus másik értelme szerint azonban a 
romániai magyarok a többségi román nemzethez képest alkotnak 
statisztikailag számszerű kisebbséget (a romániai összlakosság 
7,35 százalékát). Igen bonyolult terminológiai kérdések adód- 
nak a különböző európai kisebbségek történelmi adottságainak 
különbözőségéből, ezért meg kell állapítanunk – mint alapvető 
módszertani elvet, hogy nincs két hasonló európai kisebbség ‒ 
az azonos etnikumokat kivéve. Így például a magyarok manap- 
ság Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, 
Romániában, Ukrajnában és Szlovákiában, hét államban élnek; 
tehát ahány kisebbség, annyiféle. Az európai terminológia sze- 
rint nemzeti kisebbségekről beszélünk, az ENSZ-szóhasználat 
szerint nyelvi, etnikai és vallási kisebbségekről.92 

A romániai magyar nemzeti kisebbség politikai történelmét 
analitikusan szemlélve négy nagyobb periódust különböztetünk 
meg: az első 1920-tól 1940. augusztus 30-ig tart, a német‒olasz 
második bécsi döntésig, amelynek alapján Erdély északi és ke- 
leti részét (43 492 km2) ismét Magyarországhoz csatolták. A ro- 
mán közigazgatási szervek 1945 márciusában tértek ide vissza, 
az 1947. február 10-én Párizsban aláírt békeszerződés megha- 

                     
91 Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. 

Regio – MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1992. 209. 
92 Felix Ermacora: Teremts békét, törődj a kisebbségekkel! (Nép- 

csoport és kisebbségvédelem mint európai feladat.) Regio, 1994. 5. 
évf. 1. szám. 16. 
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tározta Románia új határait. A romániai társadalom kényszerű 
belső átalakulása következtében aztán 1948-tól kezdetét veszi a 
kommunista korszak, amely maga is több szakaszban bontako- 
zik ki. Végül pedig az 1989-es decemberi fordulattól máig tartó 
periódust említhetjük mint a történelmi jelen időt. 

Az első szakasz tartalmát kétségkívül az erdélyi magyarság 
helykeresése, kényszerű beilleszkedési törekvései jellemzik. 
Rendkívüli migrációs folyamat indul el, melynek eredménye- 
ként 300‒400 000 magyar hagyja el Erdély területét, keres meg- 
élhetést Magyarországon. Megrázó az irodalmi tükre ennek a 
folyamatnak; jelentős részük vagonok lakóiként tengeti életét 
tovább. Az elmenekültek között van a teljes magyar közigaz- 
gatási apparátus is. Ennek a népcsoportnak az életében ez egy 
olyan schisma, amely valóban új időszámítás kezdetét jelenti, 
és hatása mindmáig, az immár harmadik-negyedik generációig 
tovább tart. Az erdélyi románság gyulafehérvári nagygyűlésén 
1918. december 1-jén elfogadott egyesülési okmány a román 
állam fennhatósága alá kerülő nemzeti kisebbségek jogait az 
önrendelkezési elv alapján a következőképpen deklarálta: „III. 
1. Teljes nemzeti szabadság az itt lakó nemzeteknek. Mindenik 
nemzet önmagát kormányozza a saját nyelvén, saját közigaz- 
gatással, a saját kebeléből vett egyének által. Minden nemzet a 
törvényhozási képviseletre és az ország kormányzásában való 
részvételre népességének számarányában nyer jogot. 2. Az ál- 
lam összes hitfelekezetei egyenjogúak és az autonómia teljes 
szabadsága megilleti őket.” Mindazonáltal Románia 1923-as 
alkotmánya nem cikkelyezte be ezeket a jogbiztosítékokat, és 
nem cikkelyezte be a szövetséges és társult főhatalmak, va- 
lamint Románia között Párizsban 1919. december 9-én aláírt 
szerződés második és nyolcadik paragrafusait sem; erre a főbb 
politikai pártok vezetői, I. C. Brătianu, valamint Iuliu Maniu 
nyüt útmutatást adtak a román közélet vezető képviselőinek. 
Ennek következtében az 1923-as alkotmány a Román Király- 
ságot egységes nemzetállamnak minősítette, tagadván az állam 
soknemzetiségű jellegét. Programatikus és nem tényszerű ál- 
lamjogi alapdokumentumként ez az alapokmány olyan hagyo- 
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mányt teremtett, amely alátámasztotta a későbbi diszkrimináci- 
ós intézkedések egész sorát.93 

Az 1921. évi földreform a magyar nagy- és középbirtokos 
réteg lába alól húzta ki a talajt, de az egyházakat és a közös 
birtokkal rendelkező faluközösségeket is súlyosan érintette. A 
magyar bankrendszer összeomlásával, a központi államhite- 
lek elmaradásával a kisipar és a kiskereskedelem omlott össze 
strukturálisan. A román nyelv uralkodóvá tételével a közigaz- 
gatásban és az értelmiségi pályákon érvényesítették az úgyne- 
vezett numerus valachicust. Megkezdődött, főleg a magyarság 
által kompakt módon lakott Székelyföldön a betelepítési és asz- 
szimilációs politika. Végül pedig az oktatási rendszer felszámo- 
lásával és visszaszorításával kívánták az állami kultúrpolitika 
rangjára emelt románosítást megvalósítani. 

Az ezernél több magyar tannyelvű állami népiskola megszű- 
nése nyomán például az 1930‒31-es tanévben 483 református, 
297 katolikus, 36 unitárius és 6 evangélikus elemi iskolában 
folyt az oktatás, 76 255 tanuló látogatta ezeket az intézménye- 
ket, a magyar tankötelesek 57,6 százaléka. A középfokú oktatás 
adatai: 23 polgári felekezeti iskola, 17 líceum, 7 tanítóképző, 
4 felső kereskedelmi és 4 gazdasági téli iskola. Ez mintegy 50 
százalékos csökkenést jelent az 1918-as állapotokhoz képest, 
amikor mintegy 116 magyar tannyelvű középiskolát tartottak 
nyilván. Az 1925-ben hozott úgynevezett magánoktatási tör- 
vény előírta, hogy nem csak a román nyelvet, hanem a törté- 
nelmet, a földrajzot, az alkotmánytant is románul kell tanítani a 
középiskolákban. Líceumot végzetteknél román nyelven kellett 
érettségizni, olyan bizottság előtt, melyet más iskolák román 
tanári karából neveztek ki, ami azzal járt, hogy a vizsgázók 
többsége megbukott. 

A magyar hallgatók száma a romániai egyetemeken állan- 
dóan csökkent: 1933‒34-ben még 1443 volt, 1937‒38-ban már 
csak 878. 1938-ban, a királyi diktatúra idején kidolgozott ki- 

                     
93 Tóth Sándor: Jelentés Erdélyből. II. (1987) Magyar Füzetek 
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sebbségi statútum már nem tudta ezeknek a kedvezőtlen ten- 
denciáknak az eredményeit revideálni.94 

Az igen erős állami cenzúra ellenére gazdag irodalmi és saj- 
tóélet bontakozott ki, jelen volt a konzervatív, liberális, szocia- 
lista és európai marxista irányzat is. Létrejött az új kisebbsé- 
gi léthelyzetet teoretizálni igyekvő sajátos ideológiai-irodalmi 
irányzat, a transzszilvanizmus. Fő képviselője a francia láger- 
tapasztalatait híres regényében, a Fekete kolostorban megíró 
Kuncz Aladár volt. Mellette a ma már nemzeti klasszikusnak 
számítható Tamási Áron nevét kell megemlítenem, aki a ki- 
sebbségi létsors etnikai összefüggéseit is érzékeny, az európai 
pikareszk irodalom hagyományához kapcsolódó regényeiben 
mutatta be. De megszületett az arisztokrácia történelmi sze- 
repvesztését megjelenítő monumentális regény, báró Bánfty 
Miklós regénytrilógiája: Megszámláltattál..., És híjával talál- 
tattál..., Darabokra szaggattatol... 

A magyar néptöredék egzisztenciális bizonytalansága és 
részben kilátástalansága furcsa módon rendkívüli kulturális tel- 
jesítményekkel párosult, főleg az irodalom terén. Ugyanakkor 
az erdélyi alkotók nem zárkóztak be: a néha igen rövid életű 
lapokban éppúgy jelen vannak a német expresszionisták, mint 
az olasz futuristák, a francia katolikus egzisztencializmus. A 
nagyszerűen működő lap- és könyvterjesztői hálózat képes min- 
denhova eljuttatni a korszak szellemi termékeit. Nem túlzunk 
azt állítván, hogy ez a periódus paradigmatikus a továbbiak 
számára, az erdélyi magyarság szellemi vezetői a későbbiekben 
is úgy tekintettek vissza erre a korszakra, mint amelyben kilá- 
tástalan helyzetben ugyan, de megpróbáltak Európa akkori leg- 
nagyobb kisebbségi népcsoportja számára járható utat találni. 

Politikai szempontból igen jelentős volt a rendkívüli fel- 
készültségű jogászok kisebbségvédelmi harca, a liberális új- 
ságírók jogvédő munkássága. Ennek legjelentősebb apportja 
a bánsági Lugoson, Jakabffy Elemér szerkesztésében megje- 
lenő Magyar Kisebbség, amely a korszaknak is jelentős jogi 

                     
94 Erdély rövid története. 590. 
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dokumentuma.95 A parlamenti kisebbségvédelem alig hozott 
eredményeket, a népszövetségi petíciós politika sikertelennek 
bizonyult. A kisebbségi tömegek számára mindez olyan pszi- 
chológiai helyzetet jelent, amelyet a legjelentősebb XX. száza- 
di magyar politológus, Bibó István a következőképpen jellemez 
A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című híres tanulmá- 
nyában: „a kisebbségi élet megszűnik teljes értékű emberi élet 
lenni, háttérbe szorított, nyomott életté válik, melyet egy reális 
vagy kevésbé reális remény kompenzál, a fajtestvérekkel való 
egyesülés reménye. A reményből élésnek ez az állapota pedig, 
ha a remény hamarosan nem valósul meg, állandó kilengést 
jelent, a hiú fantazmagóriák és a csüggedt letargia között, s 
tartósan elviselhetetlen.”96 Ebben a helyzetben érte az erdélyi 
magyarságot az európai politika újabb fordulata. 

A második bécsi döntés nyomán Észak-Erdélyhez 1 344 000 
magyar és 1 069 000 román került. Idemenekült Dél-Erdélyből 
mintegy 150 000 magyar, ugyanakkor elmenekült 220 000 ro- 
mán.97 Az úgynevezett kölcsönösségi nemzetiségi politika nyo- 
mán diszkriminációs mérleg alakult ki, amely Észak-Erdélyben 
a románokat, Dél-Erdélyben pedig a magyarokat sújtotta. A há- 
borús politika nyomán a térség erőforrásainak a teljes kihaszná- 
lási törekvései voltak a jellemzők, a mozgósítás, internálás – a 
kisebbségi sorba jutott lakossággal kapcsolatban különösen. Ko- 
lozsváron újra működhetett a magyar egyetem, visszaállították 
az elemi és középiskolai hálózatrendszert, létrejött az Erdélyi 
Tudományos Intézet. Annál sanyarúbb sorsa volt a Dél-Erdély- 
ben maradt mintegy félmilliónyi magyarságnak. A királyi dikta- 
túra idejéből megmaradt Magyar Népközösség, élén a legendás 
hírű Márton Áron püspökkel, próbált számára valamelyes jog- 
védelmet biztosítani. És mint a középkorban, művelődési életü- 
ket kalendáriumok és népkönyvek kiadása jelentette. 

                     
95 Ma már hozzáférhető a kutatók számára: Magyar Kisebbség. 

1992‒1942. Repertórium. Törzsanyag. Szeged, Scriptum Kft., 1993. 
96 Bibó István: Válogatott tanulmányok. II. Magvető Könyvkiadó, 

Budapest, 1986. 231. 
97 Erdély rövid története. 596. 
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Nem lehet itt nyilván feladatom a kisebbségbe szorult ro- 
mánság viszonyainak a bemutatása. Azonban néhány reflexió 
elől nem térhetek ki: a több etnikumú Erdély története bizonyít- 
ja, hogy itt az egyik nemzet vagy nemzetiség sorsa mindig is 
a másikénak a görbe tükre volt, hiszen a viszonyok nemcsak a 
történelmi együttélésben alakultak az egyes nagyobb etnikumok 
között – román, magyar, szász –, hanem a magyar és a román 
államiság mindenkori erőviszonyainak a függvényében is, tehát 
egy többszörösen összetett viszonystruktúra alakult ki, a maga 
rettentően kényes egyensúlyával. A világháborús körülmények 
közötti atrocitások az együttélés sok évszázados jól-rosszul, de 
valahogyan mégis működő egyensúlyát a konfliktusos helyzet 
irányába mozdították el, rendkívül nagy félelmi tőkét halmozva 
fel mindkét oldalon. Ennek nyomai hosszú távon is megmarad- 
nak, hiszen a családtörténetek, a közösségek őrzik a pusztítás 
emlékeit – mind a mai napig. Elgondolkodhatunk továbbá azon 
is, hogy vajon milyen következményei voltak annak, hogy a 
német etnikum – az erdélyi szászok és a bánsági svábok – a 
hitleri politika (Volksraum) által megtévesztve, avagy az erő- 
szakos nyomásnak engedve, történelmi érdekeik ellenében tö- 
megesen állottak a rossz oldalra. (Számarányukat tekintve sok 
német vett részt a német birodalom fegyveres alakulataiban.) 
Mindennek következményeként a bevonuló szovjet hadsereg 
kímélet nélkül csapott le a német falvakra, a háború után pedig 
tömeges deportálás lett a sorsuk. Mindez talán hozzájárult az 
erdélyi civilizáció arculatának megteremtésében oly fontos sze- 
repet vállalt németség eltűnéséhez. Ennek alapján meg merem 
kockáztatni következtetésemet, mely szerint mindegyik etni- 
kum kultúrájának szerves része az együttélési kultúra, amely 
a történelmi intelligencia, bölcsesség és előrelátás alkalmasint 
önző szempontjait is tartalmazza. Lényege szerint azonban to- 
leranciát, a másik értékeinek elismerését és elfogadását, létjo- 
gának feltétlen tiszteletét, méltányosságot jelent. Tudom, hogy 
a történelem mindig az erősebbnek kedvez, de a teljes kép- 
hez hozzátartozik az is, hogy a vallási tolerancia hagyományai 
alapján megvalósult népi együttélésnek köszönhetően Erdély 
nagyjából kívül maradhatott fél évezred pusztító európai konf- 
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liktusain. Túl kényes volt itt az egyensúly ahhoz, hogy igazán 
meg merte volna valaki bontani. Tehát, ha e reflexiókat vala- 
milyen maximába próbálnám szűkíteni, talán azt mondhatnám, 
hogy amilyen mértékkel itt egy etnikum a másikat méri, azzal 
a saját jövőjét is méri. Hodie mihi, cras tibi. 
 

2 
Tanulmányom kereteit messze túllépné az erdélyi magyar- 

ság kulturális történetének bemutatása a kommunizmus és ezen 
belül a román nacionálkommunizmus politikai történetének a 
rendszerében. Ezért csak utalni fogok a periodizáció szempont- 
jából legfontosabb eseményekre. 

Ámbár a szovjet csapatok jelenléte de facto 1958-ig tart, 
és 1947. december 30-ig Románia államformája alkotmányos 
monarchia, a hagyományos baloldali erők (szociáldemokrácia, 
szakszervezetek, „euromarxizmus” és az autochton kommu- 
nisták) jelentős térnyerése ideologizálja a közéletet, és meg- 
kezdi a szovjet mintájú kommunista társadalom számára itt is 
fellazítani a talajt. Erdély értelmisége azonban szívszorongva 
elsősorban arra figyel, hogy mi lesz a kolozsvári egyetem sorsa 
‒ hiszen ettől függ a kisebbség életében mindig is döntő fontos- 
ságú értelmiségi utánpótlás, amely – amint már utaltam rá – az 
identitás legfontosabb őrzője. Egy 1945. május 28-án keltezett 
dokumentumban I. Mihály, Románia királya írja alá a kolozs- 
vári magyar előadási nyelvű állami tudományegyetem létesítési 
okiratát. A következő karok működnek: Irodalom és Bölcsé- 
szet, Jog és Közgazdaságtudomány, Természettudomány, Or- 
vostudomány.98 (Az utóbbi később Marosvásárhelyre költözik 
és önállósul.) Az egyetem ebben a struktúrában működik 1959. 
február 28-ig, amikor is a kommunista diktatúra minden kellé- 
kének felhasználásával és Nicolae Ceauşescu személyes veze- 
tésével – a magyar egyetemet egyesítik a románnal, Babeş‒Bo- 
lyai Tudományegyetem néven. Következik az egyetem magyar 
nyelvű részének lassú, harmincéves elsorvasztási folyamata, 
 
                     

98 ***: Egyetemi okiratok – Kolozsvár, 1945. Korunk, 1992. 1. 
110. 
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melynek végeredményeként, 1989-re, már csak a magyar filo- 
lógiai tanszéken folyik anyanyelvű oktatás. 

Nagyjából hasonló folyamatok játszódnak le a sajtóban is: 
ha az 1945‒1948-as periódusban 18 heti- és napilap működött 
Erdély 14, akkoriban többségében még magyarok lakta városá- 
ban, ez a helyzet 1948 utánra olyanképpen módosult, hogy a 
hat erdélyi nagyvárosban létező kommunista pártlapok vették 
át helyüket, a párt „szócsöveiként”.99 Ezzel együtt megszűnt 
a hagyományos értelemben vett polgári sajtó, a független hír- 
szolgálat és tájékoztatás, a vélemény alakulásának a lehetősé- 
ge. Megkezdődött az ideológiai indoktrináció, amelynek leg- 
fontosabb eszköze maga a sajtó eszköze volt. A tervgazdaság 
megvalósításai – az államosítás után, a kollektivizálás előre- 
haladása (1962-vel befejeződvén), az éber és mindig álmatlan 
osztályellenség leleplezése, az imperializmus és bérencei elleni 
harc, előrehaladás a szocializmus világméretű győzelme felé. 
Ikonográfiában: sarló és kalapács, vörös szín, gyár, traktor, 
újságot olvasó munkáscsalád, rádiót hallgató parasztok. Művé- 
szetben és irodalomban pedig az ún. szocialista realizmus. Az 
1956-os magyar forradalom és az azt követő nagyméretű er- 
délyi megtorlások nyomán azonban az RKP akkori vezetősége 
rá kellett jöjjön arra, hogy az egyoldalú politikai elnyomás és 
diszkrimináció, mely a kisebbségi magyarokat még inkább súj- 
totta, a saját mozgásterét is megengedhetetlen módon leszűkíti 
‒ ezért rátért a „mézesmadzag és korbács” politikájának elvé- 
re. Ennek egyik momentuma a két világháború közötti európai 
színvonalú marxista havilap, a Korunk újraélesztése volt. Az 
újraalakítás egyik résztvevője (Tóth Sándor, Korunk, 1993. 1. 
szám) a következőképpen tekint vissza – teoretikus megfontolá- 
sokat alkalmazva – a kérdés összetettebb, a hatalmi politikának 
az értelmiségi társadalmat teljes egészében asszimilálni kívánó 
törekvéseire, összefüggéseire: „A homogén nemzetállam illú- 
zióját kergető román totalitárius diktatúra nem jószántából tar- 
tott fenn kisebbségi kulturális intézményeket (iskolákat, szín- 

                     
99 Cseke Péter: Egyetlen hatalmunk a (sajtó)nyilvánosság. Korunk, 

1992. 7. 37. 
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házakat, könyvkiadókat, napi- és időszaki sajtót), hanem azért, 
mert tekintettel kellett hogy legyen bizonyos nem rajta múló 
belső vagy külső tényezőkre. Ezeket az intézményeket a lehe- 
tőség szerint csak kulisszáknak szánta, és bízott abban, hogy 
az ilyen kulisszák használatára csak rövid ideig lesz rákénysze- 
rítve. Céljainak leginkább az felelt meg (tehát arra törekedett), 
hogy az ilyen kisebbségi intézményeket – amíg még meg kell 
tűrni létezésüket – rendszerhű kollaboránsok és renegátok mű- 
ködtessék. Ezek az intézmények az autonómia árnyékával sem 
rendelkeztek: az állami igazgatás hálózatába besorolva állami 
felügyelet és irányítás alatt működtek. Az állami hierarchia 
keretében pedig minden egyes kisebbségi kulturális intézmény 
felelősének a főnöke már román volt.”100 

Az iskolahálózat változását a társadalmi rendszer lényegét 
alkotó világnézeti ateizmus határozta meg, ennek alapján az 
1948. évi alkotmány nyomán minden iskola legfőbb feladata lett 
az ateista nevelés az óvodától az oktatás legfelsőbb fokozatáig. 
Már az 1948. augusztus 3-i dátummal megjelent új közoktatási 
törvény minden felekezeti iskolát állami iskolának nyilvánított, 
ennek alapján az állam tulajdonában vett minden iskolát és is- 
kolai célt szolgáló vagyont, rendházat. Pl. így a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Egyházmegye elvesztett 182 elemi és 30 kö- 
zépiskolát – ebből 10 főgimnázium, 12 gimnázium, 3 kereske- 
delmi felsőiskola, 2 tanítóképző, 1 óvónőképző, 1 ipari iskola, 
1 gazdasági iskola, 17 nevelőintézet (internátus), 2 árvaház.101 

A felsorolt analitikus adatok azt kívánják érzékeltetni, hogy ez- 
által megsemmisült az értelmiségi képzésnek egy strukturális 
rendszere is, amely évszázadokon át alakult ki, és híven követ- 
te az igények változását, az új szükségletek alakulását. Egész 
Románia területén a statisztika így alakult: államosítottak 468 
római katolikus, 531 református, 266 evangélikus (szász), 35 
unitárius, valamint 124 zsidó felekezeti iskolát. Összesen kerek 

                     
100 Tóth Sándor: A Korunk újraindulása 1957-ben. Korunk, 1993. 

1. 41. 
101 Csintalan László: A katolikus felekezeti oktatás történelme és 

jelene. Szövetség, I. 8. sz. 1994. aug. 6. 
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számban 1300 tanügyi intézményt.102 A számok fölött azonban 
meg kell látnunk azt is, hogy ezzel a lépéssel nem csak törté- 
nelmi intézményeitől fosztották meg az egyházakat és implici- 
te a magyar etnikumot, nem csak gazdasági alapjának jelentős 
részét számolták fel és tették a jogfosztással tulajdonviszonyait 
tönkre, hanem – és elsősorban – szellemi habitusát változtatták 
meg erőszakosan. Nem kívánok morálfilozófiái fejtegetésekbe 
bocsátkozni, de annyit alighanem racionális filozófusként is 
el kell ismernem, hogy a moralitás Isten nélkül igen nehezen 
megvalósítható valami. A Szentírás és a Tízparancsolat hozzá- 
tartozik a kulturális értelemben vett európai emberhez, és az 
istenfélelem, a kegyesség, a jámborság, a hívő ember saját- 
sága, a szolidaritás nélkül egyetlen közösség, társadalom sem 
maradhat fenn. Továbbmenően, Európa szellemi dimenzióinak 
tekintetében igen fontosnak és megfontolandónak tartom Jean- 
Marie Lustiger bíboros szavait: „A ma annyiféleképpen meg- 
osztott nemzetek, amelyek Európát alkotják, a kinyilatkoztatás 
tanúbizonysága, a bibliai hagyomány és az Evangélium által 
képeznek egységes egészet. Kulturális közösségüket, mint aho- 
gyan sorsközösségüket sem lehet megérteni másként – annak 
ellenére, hogy tragikus szakadékok és törésvonalak választják 
el őket –, mint a kinyilatkoztatás és a keresztség alapján. Eu- 
rópa szellemi arculatáról beszélni manapság azt jelenti, hogy 
valamilyen formában keresztényi eredetét és kialakulását vizs- 
gáljuk.”103 

Az iskolarendszer átalakítása tehát egy szellemi erőszakot 
jelentett, amelyben az Európából való kiszakítás volt a döntő 
elem. Nem a világi elem jelenléte volt ebben a nagyarányú 
változtatásban a döntő, hanem a másik szellemi dimenzió nem- 
választhatósága. Nem tehetem meg, hogy meg ne jegyezzem: 
ez a folyamat a papság százas és ezres nagyságrendű román 
gulágba hurcolását is jelentette.104 

                     
102 Uo. 15. 
103 Cardinal Jean-Marie Lustiger: Les dimensions spirituelles de 

l'Europe. Editions Universitaires, Fribourg, Suisse, 1987. 15. 
104 „A román gulág ekkor a csordultig telt régi börtönhálózat mellett 
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Ezt a folyamatot természetesen követte az iskolarendszer 
nyelvi szempontok szerinti átalakítása is, a magyar iskolák hát- 
rányára, ami főleg a gimnáziumok számának drasztikus csök- 
kentésében nyilvánult meg. Mindazonáltal, főleg a Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pártfőtitkár működési idejéhez kapcsolódó dog- 
matizmus periódusa idején meghirdetett szocialista internacio- 
nalizmus – paradox módon – némi védettséget is jelentett a 
nemzetiségi oktatási intézmények számára, természetesen az 
abszolút vezéreltség feltételei mellett. A döntő fordulat az RKP 
X. Kongresszusán következett be, ahol Nicolae Ceauşescu 
először használta a baljóslatú homogenizáció kifejezést, ettől 
kezdődően a lenini elvek már a látszat szintjén sem jelentettek 
semmit. Még inkább a nemzetiségi intézmények felszámolásá- 
nak irányába mutató fejlemény volt az 1971-ben meghirdetett 
mini kulturális forradalom. Téziseit érvényesítve következett 
be Románia elszigetelése, amelynek nyomán az erdélyi magyar 
kisebbség és a magyarországi anyanemzet közötti kapcsolatok 
minden szinten kezdtek beszűkülni. A kisebbségi iskolák a het- 
venes években válnak vegyes nemzetiségű iskolák tagozataivá, 
ezekben pedig jórészt informális módszerekkel, belső (általá- 
ban csak szóbeli) utasításokkal és megfélemlítéssel manipulál- 
va, fokozatosan sorvasztották a nemzetiségi nyelv használatát. 
A kormányzat ennek végrehajtására jogi eszközül a diszkrimi- 
natív 278/1973-as törvényt használta fel, amelynek értelmében 
az általános iskolákban 25, középiskolákban 36 jelentkező ese- 
tén nyitható csak nemzetiségi osztály, míg a románok esetében 
semmilyen számbeli korlátozás nincs. Az anyanyelv háttérbe 
szorításának egyik módszere a nemzetiségi tagozatokon ok- 
tatott tantárgyak egyre nagyobb hányadának román nyelvűvé 
 

főként a Duna-Fekete-tenger csatorna építésére létesített lágerekből 
állt, ahol a politikai és közrendű elítéltek mellett tízezrével foglalkoz- 
tattak »osztályidegen« származásuk miatt munkaszázadokba besorozott 
hadkötelezetteket s egyéb, ítélet nélkül deportáltakat, továbbá a havas- 
alföldi Bărăgan-síkságra deportált családok (aggastyánoktól gyereke- 
kig) kolóniáiból. Ide szállították például – mint potenciális Tito-ügy- 
nököket – szerbek lakta egész falvak lakosságát a Bánságból.” Tóth 
Sándor: Jelentés Erdélyből. 163. 
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tétele. A hetvenes években az általánosan képző középiskolá- 
kat a dinamikusan fejlődő népgazdasági igényekre hivatkozva 
szaklíceumokká szervezték át. Ugyanakkor, az 1969/6-os tör- 
vény előírásainak teljesen ellentmondó módon – amely törvény 
szerint a nemzetiségi iskolákban csak az iskola, illetve tagozat 
előadási nyelvét ismerő tanszemélyzet oktathat –, a nyolcvanas 
években már döntő többségben a Kárpátokon túli területekről 
neveztek ki Erdélyben a kisebbségi nyelvet törvényszerűen 
nem ismerő tanárokat. A nyolcvanas évek közepétől megindult 
a magyar igazgatók tömeges leváltása is. (1986-ban például a 
többségi magyar lakosságú Hargita megye 23 középiskolájá- 
ból 17-nek az élére került román igazgató.) 1976-ban az 1‒8 
osztályba járó 3 019 776 romániai tanuló közül 171 974 tanult 
magyar tagozaton, míg 1986-ban a 3 030 666 közül már csak 
60 613 (5,64%-ról 2,00%-ra csökkent arányuk). A líceumok 
magyar tagozatain tanuló diákok tekintetében ez a számsor a 
következő: az 1976-ban Romániában tanuló összes diák száma 
901 977, ebből 26 417 tanult magyarul (2,97%), 1986-ban az 
1 226 927 diák közül már csak 16 073 (1,31 %). Az 1970‒1980 
közötti időszakban az egyetemi numerus clausus alapján a hall- 
gatók 8,08‒8,32%-a kellett volna magyar legyen. Az egyes 
évek értékei 5,38‒5,80 között váltakoznak csupán. Összeha- 
sonlításul: 1977-ben a nemzetiségek arányszáma az összlakos- 
ságon belül a népszámlálás szerint 10,9%, a magyaroké 7,9% 
volt. Ezek szerint 1977-ben legalább 12 000 magyar hallgató 
kellett volna legyen Romániában.105 Végezetül a nyolcvanas 
évektől kibontakozó teljes homogenizáció nyomán az erdélyi 
iskolák magyar tagozatait kezdték a Kárpátokon túli területekre 
áthelyezni. Azonban a gyermek- és fiatalságdeportálásnak ezzel 
a pártállami módszerével szembehelyezkedett a magyar szülők 
döntő többsége. Ez a folyamat egybeesett a széles nemzetközi 

                     
105 Ara-Kovács Attila – Dávid György – Joó Rudolf – Kőszegi 

László – Nagy József – Tóth Károly Antal – Vásárhelyi Judit: Jelen- 
tés a romániai magyar kisebbségek helyzetéről. Medvetánc Könyvek, 
Budapest, 1988. 90‒91. 
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tiltakozó akciókat kiváltó, a templomok és falvak lerombolását 
célzó állampolitika meghirdetésével. 

1977-ben mindent összevetve 26 magyar nyelvű lap és fo- 
lyóirat létezett Romániában, ezek közül 11 megyei és központi 
pártlap, 3 tudományos, 2 irodalmi, valamint 9 közérdekű ma- 
gazin. 10 könyvkiadó adott ki könyveket magyar nyelven, 9 
magyar színház, illetve színházi tagozat működött.106 A kultúra 
teljes megsemmisítésére irányuló pártállami támadás nyomán 
a nyolcvanas évek végére már csak két kiadó jelentetett meg 
magyar könyveket, a hetvenes évek közepén meginduló nagy- 
arányú elvándorlás nyomán számos író, művész eltávozott. A 
teljes bezárásos elszigetelődés elől az alkotók egy része a kádá- 
ri Magyarország jóval liberálisabb tájaira menekült. 

Nem mondható azonban, hogy a nyelviséget, identitást első- 
sorban őrző irodalom kapitulált volna, ellenkezőleg. Paradox 
módon, a diktatúra elegendő időt adott arra, hogy a romániai 
magyar írók 1965‒1985 között valóban értékes művekkel gya- 
rapítsák az egyetemes magyar irodalmat, a transzszilván iro- 
dalomnak arra azonban már nem tellett erejéből, hogy – bár 
néhány művet lefordítottak – nemzetközileg is megismertesse 
magát. Ehhez a kor nem kínált elegendő nyugalmat és intéz- 
ményi feltételeket. Elsősorban élni, túlélni és írni kellett. Az 
irodalom mint az érzékenység közege a legfontosabb volt a 
művészetek között, és paradox felvirágzása a romániai magya- 
rok esetében egybeesett azzal a szerencsés körülménnyel, hogy 
1969 végén a magyarság értelmiségi rétegeinek megnyerése, 
illetve politikai elaltatása céljából, némiképpen az 1968-as prá- 
gai bevonulás nyomán visszamaradt félelem hatására létrehoz- 
ták a Kriterion kiadót, amely 9 nyelven jelentetett meg szépiro- 
dalmat és tudományos műveket, közöttük elsősorban nyilván 

                     
106 Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét Évkönyve 1978. 291. Itt 

jegyzem meg, hogy a romániai magyar irodalom angol, olasz és német 
nyelvterületen „létezik”. Ezzel kapcsolatban lásd Gömöri György: A 
romániai magyar irodalom angol nyelvterületen. Korunk, 1994. 8. 
114‒118. Az olasz nyelvű újabb irodalmi lexikon – Edizzioni Associate, 
1996 – az erdélyi magyar alkotókat mind jegyzi, a szócikkszerkesztő 
Cinzia Franchi jóvoltából. 
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magyarul. Így egy 1986-os adat szerint addig 2707 műcím je- 
lent meg 21 534 091 példányban, ebből magyar nyelven 1672 
cím 18 809 201 példányban.107 E szerkesztőségben a romániai 
magyar írók legjava dolgozott, a kétségtelenül legsikeresebb 
romániai magyar politikus, Domokos Géza vezetése alatt. Egy- 
részt a hagyományt feltáró történelmi, folklorisztikai, iroda- 
lomtörténeti munkák százai jelentek meg itt, másrészt szépiro- 
dalom, amely biztosította a két világháború közötti irodalommal 
való folytonosságot. Magyar nyelvre fordították a román iro- 
dalom legjelentősebb alkotásait, külön könyvsorozat szolgált 
erre a célra, mint ahogy a magyar irodalom nem egy jelentős 
művét román nyelven is kiadták. A nehéz helyzetben számos 
vezető román író megbecsüléssel és szimpátiával közeledett a 
kisebbségekhez: közülük most elsősorban Mircea Iorgulescu, 
Nicolae Manolescu és természetesen a fiatal nemzedékhez tar- 
tozó Mircea Dinescu nevét említhetem. Kétségtelen, hogy a 
hetvenes és nyolcvanas években létező közös román‒magyar 
írói szellemi front a két kultúra közeledésének példa nélküli és 
talán soha vissza nem térő jelensége és esélye volt. Valóban lé- 
tezett a kölcsönös ismertség. Az már a komparatisták érdeklő- 
dési körébe tartozhat, hogy a román irodalom szinte teljes egé- 
szében hozzáférhető magyar nyelven: így 1961 és 1970 között 
700 román szerző jelenik meg magyar nyelven, 1970 és 1980 
között csak a Kriterion kiadásában 81 román szerző magyarra 
fordított, valamint 68 magyar és szász szerző románra fordított 
műve lát napvilágot. Nem lehet azt mondani, hogy a kénysze- 
rű körülmények között a szellem munkásai nem tettek eleget 
a morális parancsnak, ezt a hatalmas kulturális tőkét aztán a 
posztkommunista politikusok rendre lerombolták, megsemmi- 
sítették, és igyekeznek a két népet továbbra is a gyűlölet útjára 
vezényelni. Divide et impera! 

Ez idáig csak a kultúrának a nyelviséghez kötődő, esszenci- 
ális részével tudtam foglalkozni. Mindez nem jelenti azt, hogy 
a romániai magyar alkotók a zene, képzőművészet terén nem 

                     
107 ***: A Kriterion műhelyében. Kossuth Könyvkiadó, 1988. 187. 
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alkottak volna. Összefoglaló tanulmányok ilyen irányban is 
születtek.108 
 

3 
Az 1989-es decemberi fordulat a kulturális genocídium teljes 

kibontakoztatásának az állapotában érte a romániai magyar ki- 
sebbséget. Hetven év alatt nemhogy kiteljesedett és prosperált 
volna műveltsége, hanem szakadatlan áldozatok árán alig bírta 
önmaga minimális szellemi jelenlétét fenntartani, a moderni- 
záció európai parancsáról nem is beszélve. Nem előre haladt, 
hanem a megsemmisülés felé hátrált az időben, nyilván nem 
önszántából. 

A romániai magyar kisebbség kulturális jelene egyesek szá- 
mára és olykor a magunk számára is – megdöbbentően törté- 
nelmi kérdés. Fokozottan a múltra vonatkozó adatok tükrében 
kell szemlélnie a jelenét és ennek a legfontosabb oka az, hogy 
nem akarja elfogadni asszimilációjának, megsemmisülésének a 
tényét. Hogy nem akar annál kisebb és kevesebb lenni, ami 
volt: nyilván ez utóbbi kérdés az identitáshoz, az önbecsülés- 
hez, a méltósághoz tartozik, az identitástudat etikai dimenziói- 
hoz. Ezért kulturális múltjának pontos ismerete a jelen ténye, 
de egyben egyfajta rendszerszerű, jövőre orientált tevékenység 
fejeződik ki benne. Ezért a múlt paradox módon itt a jelen és 
a jövő része, valamilyen – részben az elzártságból is fakadó 
‒ mértékkérdés. 

Ugyanakkor a XX. század végén – és az európai multi- 
kulturalitás problémarendszere később kifejtendő módon fi- 
gyelmeztet erre – a kulturális politika gyakran áll az etnikum- 
közi konfliktusok központjában. A művelődésnek, nevelésnek 
allokatív és szocializáló funkciói vannak, amelyek az etnikai 
csoportok státusát és beállítását döntő módon meghatározzák. 
Theodor Hanf figyelmeztet arra is, hogy a kulturális kiváltsá- 
gokat az emberek ugyanolyan elkeseredetten védik, mint aho- 

                     
108 Murádin Jenő: Erdély művészete a XIX‒XX. században; Gazda 

József: Magyar művészet Romániában a kisebbségi lét szorításában. 
Korunk, 1993. 9. 42, 60. 
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gyan a kulturális diszkrimináció ellen harcolnak. Álláspontja 
szerint az iskolai és egyetemi teljesítmények az emberek túl- 
nyomó többségének esetében inkább saját, mint idegen nyelven 
érhetők el. Továbbra is figyelemmel kell lennünk arra is, hogy 
a nyelvi kérdés erőteljes érzelmi töltéssel is bír. „A nyelv sok 
társadalomban – és az erdélyi magyar kétségkívül ilyen – a kul- 
turális önazonosság szubsztrátuma, ahogy a másikban a vallás 
az. A saját nyelv használatának és a saját vallás iskolarendsze- 
ren belüli, zavartalan és magától értetődő gyakorlatának lehe- 
tőségét sok nyelvi és vallási közösségben igen nagyra értékelik. 
Ezzel szemben, ha egy nyelvet vagy egy vallást egy oktatási 
rendszeren belül kevésbé tisztelnek, az illetőkben mélységes 
ellenérzést vált ki. A nyelvileg, illetve vallásilag önálló cso- 
portokban autonóm kulturális intézményeknek kétségtelenül 
könnyebb egy jelképes depriváció érzését csökkenteni, mint 
egy bizonyos csoport által uralt rendszerekben.”109 Amint is- 
meretes, 1990 márciusában pusztító etnikai konfliktus robbant 
ki Marosvásárhelyen – nem véletlenül, a közvetlen kiváltó ok a 
Bolyai Líceum hovatartozásának a kérdése volt. A valamikori 
református főgimnáziumot a magyar közösség magának vindi- 
kálta, ugyanakkor a román közösség ebből politikai entitását 
fenyegető veszélyt vélt kiolvasni. Ugyanakkor a kolozsvári 
egykori katolikus, református, illetve unitárius gimnáziumok- 
ban nagyobb konfliktusok nélkül helyezték vissza jogaiba a ma- 
gyar oktatókat, tanulókat. Gyakorlatilag igazolódik tehát, hogy 
a kultúra kérdései egyre távolodnak a szellem kérdéseitől és a 
dominanciacsoportok hatalmi viszonyainak politikai mezőjébe 
kerülnek. 

A nemzeti kisebbségek kulturális autonómiaigényei nem 
szemlélhetők önmagukban, hanem csak az állammal való vi- 
szonyukban. Alapjában véve – amint egy jelentős magyar 
teoretikus (Schlett István) megfogalmazta – „a kulturális au- 
tonómia másként ki nem elégíthető sajátos kulturális és nyel- 

                     
109 Theodor Hanf: Staat und Nation in multietnischen Gesellschaften. 

Passagen Verlag, Wien, 1991. 147. 
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vi igényeinek, tehát az ebben az értelemben felfogott nemzeti 
identitás védelmének feltételeit, a nyelvi és kulturális jogok 
reálegyenlőségét a kisebbségek számára biztosítsa, és ezáltal 
az államot és a politikai életet tehermentesítse a többség és a 
kisebbség közötti feszültségektől. Azonban arra nem alkalmas, 
hogy a nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó személyt minden 
vonatkozásban képviselje...”110 

Ilyenformán a kulturális autonómiáknak a szerepe önmagu- 
kon messze túlmutat, hiszen az európai együttélés-rendben egy 
konfliktuslehetőséget felszámolnak. Ezek a konfliktuslehetősé- 
gek nemcsak a hagyományos kisebbségek, hanem az úgyneve- 
zett új, különösen Nyugat-Európában a jelenben alakuló etni- 
kumok részéről is kihívást jelentenek. Ernst Nolte véleménye 
szerint különösen az olyan homogén nemzetállamok esetében, 
mint amilyen Németország, Franciaország és Olaszország, je- 
lenthet ma még beláthatatlan problémákat. „A nemzeti egység 
alapjául szolgáló homogenitásról lemondani egy multikulturális 
társadalom építése érdekében azt jelenti, hogy lehetséges, ha- 
talmas konfliktusok tűzfészkeit hozzuk létre. Aki ezt akarja, az 
egyszerűen bolond”111 – állítja a nagy német historikus. Mégis, 
a kérdést valamilyen értelemben globálisan kell rendezni, és az 
európai integráció teoretikusai felismerték e kérdés rendkívüli 
horderejét. 

Állíthatjuk, hogy a jelen pillanatban e tekintetben sajátos 
evolúció tanúi vagyunk. Legalábbis körvonalaikban léteznek 
ma azok a jogszabályok és normák, dokumentumok, intézmé- 
nyek – egy hatalmas instrumentárium –, amelyek a nemzeti- 
ségi kérdés kezelését célozzák. A cél a megelőzés, a jelent- 
kező problémák idejében való felismerése és a beavatkozás a 
konfliktusmegelőzés érdekében. Ilyen értelemben a jogi gon- 
dolkodás és a jogviszonyok megelőzték az európai politikai 
viszonyokat. Ennek a kérdésnek rendkívüli fontossága van: 

                     
110 Schlett István: A kisebbségi autonómia intézményei. Létünk, 

XXII. évf. 4‒5. sz. 1992. júl.‒okt. 269. 
111 Ernst Nolte: E colpa del senso di colpa. L’Espresso, 13 sett. 

1992. 13. 
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hiszen a nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a többségi 
társadalom, illetve a nemzeti állam bipoláris viszonyában meg- 
jelent egy harmadik tényező: az európai jogrend (egyelőre még 
inkább a hivatkozás formájában). Nyilvánvaló, hogy a politikai 
viszonyok felzárkóztatása ezekhez csak a hosszabb történelmi 
időben képzelhető el. Mindenképpen reális keretet visz azon- 
ban az európai egységfolyamatokba. Megjelent továbbá az eu- 
rópai kisebbségek saját szervezete, a FÜEV, amely egyelőre 
azt kívánja tudatosítani, hogy a nemzetek Európája egyben a 
nemzetiségek Európája is, az kell hogy legyen; ennek a tudato- 
sítása nélkül nehezen képzelhető el a kontinens jövője. 

Ez a realitás kétségtelenül megjelenik a nemzeti törvény- 
hozásokban és a politikai gyakorlatban, akkor is, ha – mint 
Románia esetében – a vezető politikai erők nehezen vagy alig 
kívánják elfogadni. A romániai magyar kisebbség szempont- 
jából esszenciális fontosságú tanügyi törvénytervezet például 
‒ amelyet a parlament már elfogadott – továbbra sem teszi 
lehetővé a középiskolai szintű anyanyelvi szakoktatást, korlá- 
tozza az anyanyelven oktatható tantárgyak számát. A felsőok- 
tatásban csak a tanárképzés céljaira szolgáló képzési formákra 
engedélyezi az anyanyelvi tanítást. A jogi, közgazdaságtudo- 
mányi, politológiai képzésben továbbra sincs magyar nyelvű 
szakemberképzés. Önálló magyar nyelvű állami egyetem léte- 
sítését nem teszi lehetővé, jóllehet elnézi például a nagyváradi 
Sulyok István Főiskola működését. (Utóbbiban közrejátszhatik 
az alapító Tőkés Lászlónak, az 1989-es decemberi temesvári 
népfelkelés kirobbantójának, református püspöknek a tekinté- 
lye is.) Végeredményben – az előbbiek fényében e szerencsét- 
len tanügyi törvény hibája nem abban áll főleg, hogy mit enged 
meg és mit nem, hanem hogy a kulturális problémarend leglé- 
nyegesebb elemét, az oktatást továbbra is a politikai konfliktus 
mezőjében tartja. 

Ilyen körülmények között határozták el a romániai magyar 
társadalom oktatási szakemberei az oktatási hálózat újjászerve- 
zését. Jóllehet a tulajdonviszonyok szabályozása terén felemás 
intézkedések születtek és – az ortodox egyházat kivéve – az 
egyházi iskolákat nem adták vissza tulajdonosaiknak, mégis 9 
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katolikus szemináriumban, 7 református gimnáziumban, illetve 
2 diakonisszaképzőben indult meg az oktatás egyelőre az állam 
által biztosított helyiségekben és többnyire nyugdíjas tanárok- 
kal. Az 1991/1992-es tanévben 8777 magyar diák tanult az or- 
szág egyetemein (4,5%), ennek 10 százaléka magyar nyelven. 
A felsőoktatásban 360 magyar előadási nyelvű tanár működött, 
mindezek döntő többsége Kolozsváron. A különböző oktatási 
hálózatokat figyelembe véve, valamint az oktatási szférához 
tartozó nem kimondottan oktató jellegű tevékenységekre is 
gondolva, a romániai magyar értelmiség utánpótlási szükségle- 
te jelen pillanatban a szociológusok számításai szerint 30 000 
fő, amelyet leghamarabb az ezredfordulóig tud kiképezni. 
Ez azonban még csak az egyszerű reprodukcióhoz szükséges 
szám, és kialakításakor nem vették figyelembe a modernizáció 
megkövetelte sajátos kontingenseket, szakmákat. A romániai 
magyar társadalmat és kultúrát továbbra is folyamatosan érinti 
az elvándorlás, az alapvető célország lévén Magyarország. A 
jelen pillanatban itt tanuló diákok létszáma 3000 körül van és 
többjük esetében a hazatérés legalábbis kétséges. A természetes 
asszimiláció különösen az ún. szórványvidékeken, a magyarok 
által gyéren lakott területeken előrehaladott, a nagy bányászvi- 
déken a magyar gyerekek 1/10-e jár már csupán magyar isko- 
lába. A Bánságban 1/3-a. Ebből a szempontból a trendvonalak 
változnak, elsősorban attól függően, hogy hova helyeződik az 
előnyök hangsúlya. Íme, a magyar nyelvű oktatás statisztikája: 
a román iskolahálózatban az óvodától a középiskolák végzős 
osztályáig az 1994‒1995-ös tanévben 211 317 magyar nemze- 
tiségű diák folytatja tanulmányait magyar, 60 433 pedig román 
tannyelvű iskolákban – közölte a Rompres hírügynökség az ok- 
tatási minisztérium kisebbségi igazgatóságának adatai alapján. 

Magyar nyelven a diákok 4,9 százaléka tanul, a magyar is- 
kolai népesség a teljes diáklétszám 6,3 százalékát teszi ki. (Az 
1992. évi népszámlálás hivatalos adatai szerint a magyarság 
aránya 7,1 százalék Romániában.) 

A magyar nyelvű óvónők száma 1458, a tanítóké 3209, a ta- 
nároké pedig 8808, 2451 intézményben folyik kizárólag, illetve 
részben magyar nyelven az oktatás, 1482 a magyar nemzeti- 
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ségű igazgatók és igazgatóhelyettesek száma. Az idei tanévre 
102 magyar nyelvű tankönyv jelent meg, összesen 684 000 pél- 
dányban (Szabadság, 1994. okt. 27.). 

A magyar oktatási rendszer jellemzése nem lenne teljes, ha 
nem említenénk meg azt a 25, az iskolai oktatás feltételrendsze- 
rét megteremteni kívánó alapítványt, amely az 1989-es fordulat 
óta jött létre Romániában. Ezek mellett azonban újraalapítottak 
olyan, a XIX. századi reformkori kezdeményekig visszanyúló 
művelődési társaságokat, mint az Erdélyi Múzeum-Egyesület. 
Sajátos tudományos intézményi modellt testesít meg: a külön- 
böző tudományok koncertjében végül is egy célt követ:112 az 
erdélyi magyarságismeretet, az önismeret tudományos meg- 
alapozását. Jelenleg államosított és elszármaztatott épületeit, 
könyvtárait, tudományos gyűjteményeit igyekszik visszasze- 
rezni. Emellett jelentős nyelvművelő társaságok is alakultak, 
valamint művészeti alapítványok. A leginkább megfigyelhető 
a hagyomány szerkezetének az átalakulása: ebben az irodalom 
szerepének a háttérbe szorulása. Ez csak részben magyarázható 
azzal, hogy az írókat, a hommes des lettres-t fölszippantotta a 
politika, az oktatás és a médiák. Magában az irodalom intéz- 
ményében is jelentős változást okozott a romániai magyar írók 
fokozott részvétele a magyarországi irodalom életében, szerve- 
zeteiben – ámbár ezt természetes folyamatnak kell tekintenünk. 
Kétségtelen, hogy ugyanakkor a román irodalommal összefüg- 
gő kapcsolatok lazultak, a Ceauşescu-korban oly jelentős fordí- 
tásirodalom ma már csak a sajtóban van jelen. A posztmodem 
újhullámos fiatal írók azonban továbbra is vállalják, ámbár jó- 
val kritikusabban az erdélyi örökséget. 

Mi is ez az erdélyi örökség? Kós Károly, főleg a két vi- 
lágháború között alkotó jelentős író, építőművész és egyben 
a magyarok Erdélyben maradásának legfőbb ideológusa, a 
következőképpen fogalmazta meg a transzszilvanizmus alap- 
tételeit: „...a három együttélő kultúra tudattalanul állandó és 
soha egészen meg nem szűnő törekvése volt, hogy faji termé- 

                     
112 Benkő Samu: A romániai magyar tudomány helyzete és az Erdé- 

lyi Múzeum-Egyesület feladatai. Budapest, 1993. 34. 
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szetének megtartásával olyan közösségeket vegyen magára, 
melyek különvalóságaik ellenére is típusosan erdélyivé tegyék. 
Más nép az erdélyi magyar, mint a magyarországi, más a ki- 
rályföldi szász, mint a németországi német és más az erdélyi 
román, mint az ókirályságbeli; fizikumban is más, de mentali- 
tásban éppen az. És ha megmaradt a román románnak, a szász 
németnek és a magyar és székely magyarnak, de egymástól 
való különbözőségük mellett jellemzi őket és minden kulturális 
megnyilatkozásukat a közösség is, melyet a megmásíthatatlan 
és örök természeti adottságokon kívül a közös sors, az élettel 
való közös küzdelmek közös formái determináltak. Ez a meg- 
nyilvánuló közösség éppen az a speciális erdélyi psziché, amit 
egyik erdélyi népnek Erdély határain kívül való nemzettestvére 
sem értett és érthetett meg soha.”113 Ezek az 1929-ben szüle- 
tett szép, idealista sorok váltak a transzszilvanista ideológia 
alapjaivá. Mint minden ideológia, természetesen ez is hamis- 
nak bizonyult. Fontossága azonban nem is igazságtartalmában 
van, hanem abban, hogy egy köréje szerveződött írói-kulturális 
mozgalom fontosnak tekintette, szerves tényezőnek tartotta azt, 
ami az itt élő népeket kulturálisan összeköti, hogy az egyik 
részként beépül a másikba. 

A kulturális hatások és kölcsönhatások kétségtelen tény. 
Mindezek miatt ez a hatásrendszer is egyedülálló európai 
érték, és az utóbbi évek mutatták csak meg igazán, hogy a 
komparatisztikai kutatások számára el sem lehet képzelni az 
erdélyi kultúránál gyümölcsözőbb terepet. Az utóbbi években 
számos nyugat-európai kutató ismerte fel az ebben a civilizá- 
ciós arzenálban található fantasztikus lehetőségeket. Oswald 
Spengler híres módszertani gondolatának, az összehasonlító 
történelmi morfológiának Erdélyben továbbra is tág alkal- 
mazhatósága van, már csak azért is, mert amint a folklórtu- 
domány, az antropológia is felhívja rá a figyelmet, a kifejezés 
és a szimbólum Erdélyben nem egy esetben még tradicionális, 
akár archaikus állapotban is található. Civilizációs idők és ko- 

                     
113 Kós Károly: Erdély. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1934. 

88. 
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rok vegyülnek akár a legtisztább posztmodern állapotleírásnak, 
logikának megfelelően. Az is igaz, hogy ennek az ezredvégi 
állapotnak legfőbb kelet-európai jellemzője egyfajta kulturális 
arcvesztés szubjektumnélkülisége, az akarat és a forma talál- 
kozásának a lehetetlensége. Az európai kultúra személyiségei 
és fórumai sokat tehetnek abban, hogy az erdélyi és erdélyi 
magyar kulturális trezor valódi értékeinek megismerésével és 
megismertetésével az arcvesztés történelmi folyamatainak gátat 
szabjanak. El kell ismerni a nemzetiségi kultúrák sajátos enti- 
tását. 

Ez azonban még mindig nem elég: szervezeteket és intézmé- 
nyeket kell létrehozni, amelyek hozzásegítik az ismertséghez, 
európai projekteket kell kidolgozni támogatásukra és kutatá- 
sukra, tekintettel arra, hogy mindezt a volt kommunista álla- 
mok önerejükből nem tudják – részben nem is akatják – meg- 
oldani. 

A romániai magyarok előtt két intő példa lebeg: az egyik az 
erdélyi zsidóságnak és kultúrájának eltűnése, a másik a szászo- 
ké és a sváboké. Ha 1976-ban még lehetséges volt megjelentet- 
ni egy nagyszerű német költészeti antológiát, ha 1980-ban még 
ki lehetett adni az 1944 utáni német nyelvű költészet történetét, 
ma már ez a kultúra is halott, visszahozhatatlan az időben. A 
romániai magyarok még nem adták fel. Jelszavuk a XIII. Kele- 
men pápáé: sint ut sunt, aut non sint. 
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A NEMZETÁLLAMI KÉRDÉS 
A KOMMUNISTA REZSIMEK BUKÁSA UTÁN 

 
 
A kommunista rezsimek bukása még a jelen kérdése: a mi 

mindennapjainké is és a társadalomtudományoké is. Nehéz va- 
júdás ez, különösen Romániában, amivel nagyon is tisztában 
vannak nemcsak az ún. politikai elemzők, hanem mindazok is, 
akik nap mint nap olvassák az írott és elektronikus sajtót, hall- 
gatják a politikusok nyilatkozatait, beszélgetnek a politikai je- 
lenségről – és reménykednek, vagy lemondtak a reményről. A 
tét az, hogy a „régi rend” helyett mikor és hogyan alakul ki az 
„új rend”, a maga emberre szabott jogi- és államberendezke- 
désével, élhető gazdasági valóságával, folyamatos és beszámít- 
ható törvényhozással, jogszolgáltatással. A „régi rend” felől a 
különféle történelmi hagyományokat őrző nemzeti demokráci- 
ák „új rendje” felé mutató erővonalak által meghatározott tör- 
ténelmi és politikai téridőt átmenetnek, tranzíciónak nevezték 
el, posztkommunizmusnak, amelyben – az immár tíz év alatt 
‒ az egykori kommunista elit másodvonala továbbra is a hata- 
lomban maradt, gyakorolta is azt, önátmentő és/vagy legitim 
utódpártjai pedig ma is jelentős pozíciókkal rendelkeznek. A 
tranzíció politikai fenomenológiájához tartozik, hogy igen so- 
kan válságként élték meg, egyfajta ex-lex állapotként, amelyben 
társadalmi-közösségi hovatartozásuk is bizonytalanná vált. Az 
autoriter-tekintélyelvű nemzeti retorika hívei számára ez ter- 
mészetesen paradicsomi állapotnak bizonyult, amelyben meg 
lehetett ragadni a bizonytalan identitású egyedeket, vagy akár 
egész társadalmi rétegeket, foglalkozási csoportokat – amelyek 
egzisztenciális helyzete nemhogy bizonytalanná, hanem fenn- 
tarthatatlanná vált –, és vissza lehetett ezeket venni – vagy te- 
relni – az örök nemzetbe. 

A nemzeti problematikát azonban meg kell újítani, több 
irányban is. Az első a politikai-retorikus, a második a filozó- 
fiáé és a társadalomtudományoké, a harmadik – nem kevésbé 
fontos – az a társadalmi szükséglet, amely az identitás újrafo- 
galmazását kéri. (Hiszen az emberek számára elképzelhetetlen. 
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hogy a legnagyobb közösséghez valamilyen – akár szimbolikus 
‒ formában ne tartozzanak, szerintem még akár az irányvo- 
nal, elhanyagolás, nemtörődömség vagy a megtagadás formá- 
jában is.) De az irányvonal is megfigyelhető – és különösen a 
globalizációs kihívásra hivatkozó narratívák képviselői hasz- 
nálják ezt érvként –, hogy a nemzet annyi „bajt” okozott az 
utóbbi másfél évszázadban, hogy ajánlatos a nagy diskurzuso- 
kat a civilizációs értékekre alapozni. Nem kell különösképpen 
bizonygatni tehát, hogy a nemzet nemcsak történelmi vagy el- 
méleti-teoretikus kérdés, hanem igenis a gyakorlati ész, a prak- 
tikus választások problémája: tartozni akarunk-e valahogyan 
valahova és hogyan, milyen erős kötődéssel és hatásfokkal? 
Akarunk-e a legnagyobb közösségbe tartozni, és azt milyen ál- 
lamisággal kapcsoljuk össze? 

Az elektronikus korszak és az információs társadalom – egy 
bizonyos szinten – képes megvalósítani a kultúrnemzetet, s a 
harmadik millennium identitásválasztásaiban az opciók számos 
formája lehetséges, a hova- és odatartozás-választás mentális 
stratégiájának számos lehetősége van. De a posztkommunis- 
ta államok tevőlegesen is befolyásolták ezt a választhatóságot, 
avagy az opciók újrafogalmazását, mikor a más államok terü- 
letén élő népcsoportoknak, nemzeti kisebbségeknek a kettős ál- 
lampolgárságát biztosították (horvát, lengyel példa). (A Romá- 
nia‒Moldova reláció, illetve a magyar státustörvény itt külön 
elemzést igényelne.) Jóllehet igen tanulságos annak a jelenség- 
rajza, ahogyan a polgárok lábukkal, eszükkel, szívükkel, szá- 
mításaikkal szavaznak nemzeti hovatartozásuk felől, ahogyan 
hitszerűen szimbolikusan, örökletesen, véletlenszerűen vagy 
adottságként viszonyulnak ehhez, ahogyan a „szent nagycsa- 
ládhoz” kötődnek valamilyen automatizmus révén.114 Azonban e 

                     
114 Csepeli György: Szimbólumok a nemzeti ideológia tudáskészle- 

tében. Regio, 1992. 2. 3‒19. Íme két példa arra, hogy mennyire bi- 
zonytalan, ugyanakkor jelentéses a nemzet megközelítése a nemzeti 
sajátosságok felől: „A románoknál a nemzeti sajátosság döntő vonás: 
a román ember nem képes elviselni túl nagy adag nyers igazságot.” 
„A valóság a román embert ingerlékennyé teszi. Híres asszimilációs 
képessége tulajdonképpen az identitás hiányával határos...” Bizonyta- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 176 

fenomenológiai nemzet felől mi továbbra is el kell hogy jussunk 
valamilyen posztmodern vagy a második modernitáshoz tartozó 
nemzetfogalomhoz. (Itt szeretnék figyelmeztetni arra, hogy a 
szemléleti-terminológiai kérdések igen összetettek. A Románi- 
ai Magyar Évkönyv 2000 számára írott tanulmányomban – A 
magyar nemzet mai körvonalai – egyfajta statisztikai-demog- 
ráfiai-nyelvi realitásokon alapuló nemzetfogalmat használtam,115 
a mai magyar akadémiai kánonoknak megfelelően, amelyben 
igen fontos a történészek által előszeretettel használt a magyar 
nemzet szállásterülete fogalom, amely a magyar jelenkori nem- 
zetstratégiai elképzeléseknek instrumentálisan-operacionálisan 
megfelel. Ez a fajta szemlélet és fogalomhasználat szinte ki- 
zárja a másikat, a filozófiai-társadalomelméleti megközelítést 
és fogalomtárat. Talán ezt a dolgot nem vette figyelembe kri- 
tikusom, Bárdi Nándor, amikor szememre vetette, hogy a há- 
rom legnevezetesebb jelenkori magyar teoretikus – Kis János, 
Molnár Gusztáv és Tamás Gáspár Miklós – nemzetfogalmát 
egyszerűen negligálom.116 De a helyzet inkább az, hogy a két fo- 
galomrendszer nem elegyíthető. Ám vannak itt más nem kevés- 
bé érdekes akcidenciák is: egy utóbbi interjújában, amelyben 
merészen a nemzetállam utilitárius racionalitása mellett érvel, 
Tamás Gáspár Miklós jelzi, hogy romániai magyar partnerei 
‒ romániai tapasztalataik alapján és nyilván tévesen – a nemzet- 
államot az etnokratikus állammal azonosítják.117 (A román állam 
 
                                         
lanság: „A szatíra és a pamflet megmenthetne bennünket. Ha eleget 
ostorozzuk magunkat, a következő nemzedékek talán magukhoz tér- 
hetnek” (Mihai Gălăţeanu: Nemzeti és bűnvádi sajátosság. Korunk, 
2000. 11. 82). „... egy szerintem román nemzeti sajátosságról: a nem- 
törődömségről van szó. Ahhoz képest, hogy mások miként viszonyul- 
nak saját nemzeti örökségükhöz, úgy vélem, a románok sokkal fesz- 
telenebbek. Ez a tény megóvja őket a nevetséges helyzetektől” (Irina 
Nicolau: Miféle, sajátosság, uram? Korunk, 2000. 11. 83). 

115 Egyed Péter: A magyar nemzet mai körvonalai. Romániai Magyar 
Évkönyv 2000. Temesvár‒Kolozsvár, 2000. 33‒44. 

116 Bárdi Nándor. Regio, 2001. 4. 
117 „Romániában elég sokan összekeverik a nemzetállamot az etnikai 
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azonban a XX. század egész folyamán etnokratikus ideológiát 
használt, és etnokratikus államként viselkedett. Ennek Claude 
Karnoouh szentelt több tanulmányt.118) 

Úgy vélem, teoretikus elemzéseinkben nekünk továbbra is 
egy olyan nemzetfogalomból kell kiindulnunk, amely számot 
vet a kelet-közép-európai térség realitásaival, hogy ne legyünk 
doktrinérek, s hogy történelmi szinopszisaiban is kezelhető 
nemzetfogalomhoz jussunk. Gondolom, ennek a kritériumnak 
Bibó István A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című 
híres tanulmányában kifejtett koncepciója felel meg a legin- 
kább. Itt most nyilván nem mehetek bele annak a jelzésébe, 
hogy mely és milyen pontokon bírálható Bibó István törté- 
neti nemzetfogalma, a fontos az, hogy milyen – máig mutató 
‒ belső problematikája van: „A nemzet modern gondolata par 
excellence politikai fogalom: kiindulópontja egy állami keret, 
melyet a nép a demokratizált nemzeti tömegérzelmek erejével 
birtokba akar venni és a magáénak akar tudni. Míg azonban a 
XIX. század elején ezek a tendenciák meglehetősen igazodtak 
a történeti államkeretekhez, és csak a föléjük épült gyökértelen 
államszervezeteket (Habsburgok birodalma, oszmán birodalom 
stb.) igyekeztek lerázni magukról, addig a nyelvi nacionaliz- 
mus megjelenése folytán az összes itteni nemzetek kezdtek 
számot vetni a maguk helyzetével a nyelvi erőviszonyok szem- 

                     
állammal vagy etnarchiával, ami pontosan az ellenkezője a nemzetál- 
lamnak. Minden erdélyi ismerősömmel bajban vagyok emiatt, hiszen 
ők Ceauşescura és Iliescura gondolnak, amikor azt a szót hallják, hogy 
nemzetállam. [...] Románia sosem volt nemzetállam. Nemzetállamnak 
olyan államot neveznek, amely a republikánus politikai közösséget, 
tehát az összes államok politikai közösségét integrálni tudja. Nem volt 
még olyan román politika, amely egyáltalán törekedett volna erre. A 
nemzetállam a nem konföderatív, területi államot jelenti, amelyben a 
politikai nemzet, jelesül minden állampolgár demokratikus közössége 
uralkodik.” „Megoldás igazából”. Lkkt, 2000. 2. 82. 

118 Főleg a következő kötetekben szereplő tanulmányokról van szó: 
Claude Karnoouh: Românii. Tipologie şi mentalităţi. Humanitás, 
Buc., 1994, valamint Duşmanii noştri cei iubiţi. Polirom, Iaşi, 1997. 
Ezeknek hosszabb kritikai ismertetést szenteltem. Lásd Egyed Péter: 
Egy francia professzor felfedezi Romániát. Kortárs, 2000. 5. 64‒71. 
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pontjából is: azok a nemzetek, amelyeknek történelmi határa 
mellett nyelvrokonok éltek, vagy melyeknek már nem is voltak 
történelmi határai, kitűzték az összes nyelvtársak egyesítésének 
programját; azok pedig, melyeknek történeti területén másnyel- 
vűek éltek, kitűzték az egynyelvű nemzeti állam programját. 
Mindkét törekvésnek egy volt a lényege: etnikai tényezőkkel 
alátámasztani a politikai lét bizonytalanságát.”119 (Kiemelés tő- 
lem – E. P.) Bibónak ezt a kissé talányos konklúzióját talán 
úgy tudjuk feloldani, ha az etnikai tényezőt egy politikailag 
meglehetősen excedens elemként kezeljük egy olyan állapothoz 
képest, amelyben nem volt az. A továbbiakban a szerző azon- 
ban hangsúlyozza, hogy „nem a nyelvészeti tényezők”, hanem 
„a nemzeteket itt is, mint mindenütt, politikai tényezők hozták 
létre”. A kelet-közép-európai nemzetek túlnyomó részének „a 
történelem hosszú évszázadain keresztül megvolt a maga állami 
vagy félig állami szervezete és sajátos politikai tudata”. Bibó 
hangsúlyozza, hogy a különböző államalakulatok vagy határok 
közötti hányódás, valamint más történelmi élmények is hoz- 
zájárulnak a nemzet kialakulásához. A nemzet persze a hely- 
hez, „lokalitáshoz” kötött, a nemzeteknek – itt – úgyszólván 
kialakulásuktól kezdve közös öröksége(ük) az ádáz határviták 
is. A nemzetmátrix tartalma tehát: hely-helyzet, politikai for- 
máció, egymásba játszó történelmi-nyelvi-pszichológiai ténye- 
zők, ádáz nemzetköziség (majd pedig – erre később utalunk 
‒ nemzetállami nacionalizmus); vajon mondhatjuk-e, hogy mi 
itt kikerültünk a nemzet eme genuin politikai realitásából?! A 
nemzetek vagy nemzetrészek sokszoros politikai-jogi meghatá- 
rozottsága a viszonylag stabil összeurópai egyensúlyba betago- 
lódva mozdulatlanságra kárhoztatja őket, ez pedig nem mindig 
előnyös. De Bibó említést tesz kevésbé meghatározott nemze- 
tekről is (szlovákok, lettek, észtek, albánok), amelyek mintha 
éppen mostanság bizonyítanák vigurozitásukat, s lehet, hogy 
Nagy-Albánia is létrejön végül, sajátos posztmodem törzsszö- 
vetségként... 

                     
119 Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In: Válo- 

gatott tanulmányok. Magvető Könyvkiadó, 1986. 195‒196. 
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Hangsúlyozzuk tehát, hogy Bibó definíciója korántsem sko- 
lasztikus meghatározás, hanem inkább problémacsomag, amely 
jelentős aktualitást és módszertani értéket biztosít neki. A nyel- 
vi probléma ma is uralja Európát – ha nem is mindig etnikai, 
de valamilyen kulturális sokszínűséget kívánó redivivus munkál 
ebben –, s jelentős biztató fejlemény, hogy az európai jogal- 
kotás – a Bibónak oly kedves jogi nemzetköziség eszméjének 
megfelelően – ezen a téren mintegy megelőzni látszik a politi- 
kai konfliktusokat. (Kolozsvár ilyen értelemben nagyon messze 
van Európától.) 

Amikor azonban azt hangsúlyozzák, hogy a nemzet ma- 
napság hangsúlyosabban a legnagyobb közösség választható- 
ságának vagy megválasztásának a kérdése, akkor azt sem sza- 
bad elfelednünk, hogy az, aki emígy új identitást választana, 
két világbirodalom (bukásának) az örököse. Immár a művelt 
köztudatban is elterjedt az a nézet – Ryszard Kapusciñsky és 
Umberto Eco is nemegyszer hivatkozott erre –, hogy a biro- 
dalmak összeomlása évszázados rengésfolyamatokat von maga 
után. Az egyik ilyen rengésfolyamat az osztrák‒magyar kettős 
monarchia bukása volt, amelyhez a magyar államiság kérdé- 
se is kapcsolódott. Manapság ismét terjedőben vannak azok 
a nézetek, amelyek szerint a Habsburgok „dunai birodalma” 
egyféle modernizációs folyamatot képviselt a térségben – ezt 
az álláspontot főleg történészek képviselik, mint ahogy a kom- 
munizmus is (!) modernizációs folyamat volt.120 Bibó István 
azonban „végzetesnek” nevezte a Habsburgok államalakulatát, 
elsősorban azért, mert semmilyen államrezonnal nem tudta a 
térség etnikai valóságát kitölteni, másodsorban – s az előbbi 
következtében – nem tudott föderációvá átalakulni. A Szovjet- 
unió és a kommunista világrendszer összeomlása többszörösen 
rétegezhető nyílt kérdés. Az egyes szegmensek: a) az Orosz 
Föderáció belső problematikája; b) a Független Államok Kö- 
zösségének valósága és lehetőségei; c) a kettő betagolódása a 
világpolitikába. Ide sorolható az ún. kommunista örökség po- 
litikai-társadalompszichológiai problematikája – hazugság, fé- 
lelem, hiány, erőszak, nacionalizmus –, az öt fék, valamint az 
                     

120 Ezen a véleményen van a már említett Claude Karnoouh is. 
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a nemzedékeket sújtó másfajta biológiai örökség – relatív alul- 
tápláltság, stressz, Csernobil –, amiről az orvosok értekeznek. 
Erre nem térek ki, mert többször is írtam róla.121 

A nemzet mai problematikáját azonban nemcsak az effajta 
örökségek, hanem a globalizációs kihívások, stratégiai-cse- 
lekvési prioritások felől is meg kell közelítenünk. A történész 
Glatz Ferenc szerint a nemzetek valóban integrációk, a kis 
nemzetek valósága ma azonban főleg az őket érintő kihívások, 
amelyek a tudományos-technológiai forradalomból származ- 
nak, az ipari forradalomra épülő „vaskorszak”, tulajdonképpen 
a XIX. század első felének strukturális rendszere most lévén 
lebomlóban. Ezek a kihívások a következők: a termelés szer- 
kezetének megszervezése, a hálózati rendszerekre alapozódó 
újfajta adminisztrációk kiépítése, a kommunikációs kultúra 
„installációja”, avagy az új lingua franca rendszerhez fűződő 
helyes viszony, a kompetitív szellemi teljesítmény, a helyes 
politikai választások (amelyek a megfelelően képzett és orien- 
tált elitekhez kapcsolódnak), a jövő gyakorlati alternatívákra 
való leképezése – avagy mondhatjuk mi örökségünkre és itteni 
helyzetünkre vonatkoztatva: jelenünk optimális felszámolása, 
a kulturális és politikai elitek közötti helyes munkamegosztás, 
valamint a nyilvánosság, közélet, tudomány, kultúra és politika 
rendszerösszefüggéseinek a megteremtése.122 (Ha össze akarjuk 
foglalni, nyilván itt a nemzetnek egy tudásalapú átszervezéséről 
van szó, egy kisnemzeti, második modernizációról.) 

Csak ezeknek a kérdéseknek a megfogalmazása nyomán, a 
problémacsomagok jelzése után tartom módszertanilag helyes- 
nek a klasszikus kérdés artikulálását a nemzetállamok jövőjéről. 
Mai eurostandard felvetésekben ez korlátozott szuverenitás, in- 
tegráció és regionalizmus, dezintegráció és reintegráció. Ebben 
 

                     
121 Egyed Péter: A félelem és a hazugság politikai intézménye, va- 

lamint: Milyen államformához vezet a nacionalista opció? In: Az ész 
hieroglifái. Kriterion‒Regio, Bukarest, 1993. 283‒320. 

122 Glatz Ferenc: Scientific and Technological Revolution and the 
Small Nations. In: Die kleinen Nationen in Europa. Europa Institut, 
Budapest, 1997. 11‒25. 
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az összefüggésben – bármennyire megdöbbentőnek tűnjék is 
‒ a nemzeti kérdés sokat idézett nagy klasszikusainak: Benedict 
Andersonnak, Ernest Gellnernek, Eric Hobsbawmnak, Isaiah 
Berlinnek és másoknak a nézeteit vagy a nagy vitáknak és le- 
vélváltásoknak a tanulságait – François Furet és Emst Nolte az 
egyik példa – csupán történeti és teoretikus értékűnek tarthat- 
juk. (Egyébként Berlin hangsúlyozza is, hogy ők bizonyos ta- 
nulságok felől – üzennek.) Az a korszak, amelyről ezek a néze- 
tek szólnak, már nem az a korszak, amelyben élünk – és ezt nem 
valami millenáris pátosz mondatja velem, hanem a célrendsze- 
rek és a kihívások minőségi mássága. A mozgásszabadság mint 
a modemitást jellemző alapvető szabadságjog ugyan soha nem 
fog elavulni, a hálózati szinkronkapcsolatokkal összefüggésben 
viszont szerepe más értékdimenzióba kerül, mint ahogy szemé- 
lyességünket, a jelenlétet is kiváltja a teljes jogi értékű digitali- 
zált elektronikus aláírás és az in vitro nemzés. 

A hagyományos nemzetállami problematika azonban nem 
szűnt meg, csak átalakulóban van. A monizmus és pluralizmus 
mindig is megmarad filozófiai elvnek és emberi gondolati mo- 
dellnek, opciónak a választható legnagyobb közösség, nyelv és 
kultúra, az azt képviselő állam, valamint a terület vonatkozásá- 
ban. Az etnikailag-lingvisztikailag homogén nemzet, valamint 
állama, azaz a nemzetállam egy matematikailag is igen jól leké- 
pezhető alakzat, amelynek kulcsa egyféle egységesség, egyfajta 
transzparens közösségi princípium. Ebben mindenki mindenkit 
ért elvileg, a hatalmi, az uralkodó elit pedig konszenzuálisan 
képviselheti a közös akaratot. A nemzet az a tekintély, amely 
előtt mindenkinek meg kell hajolnia. Gondolom, e kissé ki- 
élezett megfogalmazásból kitűnik ennek a koncepciónak az em- 
fatikus, mindenki által közérthető és könnyen felfogható vonz- 
ereje – amit talán meg sem kell „érteni”, egyszerűen van –, az 
egy erő, egy akarat. Ezzel szemben a soknemzetiségű állam 
szemléleti problémát is jelent: fajok, etnikumok, nyelvek, val- 
lások, hagyományok, kultúrák, meggyőződések, szokások és 
jogszokások, történelmi örökségek sokaságát összerendezni, 
a specifikus intézményeket létrehozni, fenntartani és működ- 
tetni politikailag-gazdaságilag is sokkal bonyolultabb dolog. 
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mint a közös akaratra, lelkiségre és konvergens szolidaritásra 
hivatkozni:123 feltételezi, hogy a társadalmi együttélést az igaz- 
ságosság, méltányosság és törvényesség elveire alapozzuk – to- 
vábbra is, mely elvek oly régiek, mint az athéni demokrácia. 
(Korunk olyan jelentős gondolkodói, mint Norberto Bobbio 
vagy John Rawls, magától értetődő természetességgel helye- 
zik a fenti princípiumokat – újra – minden társadalomfilozófiai 
gondolkodás középpontjába.) Az alapelvek összefüggésében a 
nemzeti princípium mindig is két dolgot kellett hogy jelentsen: 
az egyik a nemzet külső és belső értékeinek, azaz a létrehozott 
és mások által is elismert értékeknek a tudatos és kritikus ér- 
telmezése, a velük való élés – Adam Michnik és Isaiah Berlin 
egyaránt hangsúlyozták ennek a mozzanatnak az elismerését és 
fontosságát a kommunizmus bukása után –, másfelől egyfajta 
egészséges és tudatos önkorlátozás, civil tulajdonság vagy – fo- 
galmazzunk erőteljesebben – a civilizált társadalmak reflexe, 
tulajdonsága.124 Ennek párosulnia kell azzal az elvvel, amely 
                     

123 A kérdés terminológiai fejlődését, a német és a francia nem- 
zetfelfogások XIX. század végi fatális evolúcióját és egymásnak fe- 
szülését (melynek mintája és példája Ernest Renan és D. F. Strauss 
levélváltása, vitája) ugyanazon unicitási princípium mentén mutatja be 
példás tanulmányában Ádám Péter: Mi a nemzet? Magyar Tudomány, 
1996. 6. 692‒702. 

124 Adam Michnik Egy fogalom határai című tanulmányában így fo- 
galmazott: „Véleményünk szerint a nemzeti emlékezet visszaszerzése, 
a kulturális identitás védelme, a független államiság iránti törekvés 
nem nacionalizmus. A nacionalizmus nem valamely országnak a jo- 
gaiért vívott harcával egyenlő, hanem azzal, hogy valaki másnak a 
nemzeti és emberi méltósághoz való jogát vitatjuk. A nacionalizmus- 
nak csakis egy olyan világképben van értelme, amelyben a nemzetek 
állatok módjára vívják harcukat a fennmaradásért.” Világosság, 1992, 
5. 329. Ugyanott Isaiah Berlin a nacionalizmus két fogalmáról így 
vélekedett: „Leírtam valahol, hogy a sebzett Volksgeist olyan, mint 
egy lefelé hajlított ág, amely nagy erővel csapódik fel, ha elengedik. 
A nacionalizmus – legalábbis nyugaton – az ilyen feszítettség okoz- 
ta sebek miatt keletkezik. Ami Kelet-Európát és az egykori szovjet 
birodalmat illeti, azok napjainkban mintha egyetlen óriási, tátongó 
seb volnának. Az elnyomás, a megalázottság éveire valószínű, hogy 
heves ellenreakciók – a nemzeti büszkeség viharos kitörései, a felsza- 
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Kelet-Közép-Európában kevésbé otthonos, avagy helyesebben 
azzal a meggyőződéssel és magatartással, amely az együttmű- 
ködés hajlamát és kultúráját, művelését és szokását jelenti. A 
konszenzusra való törekvés, a konszenzuskeresés kultúráját 
‒ amely természetesen nem zárja ki az önaffirmációt, de sa- 
játosan beilleszti – mint alapvető demokratikus reflexet inkább 
ismerik azok, akik Nyugaton, Északon vagy akár Dél-Európá- 
ban éltek. A hodie mihi, cras tibi – ma nekem, holnap neked 
‒ klasszikus elve demokratikus értelmezésben azt jelenti, hogy 
ha ma hanyagságom és oda nem figyelésem miatt – a tudatos 
ártó szándék persze ki van zárva – neked történik bajod, akkor 
holnap fátumszerűen fog engem elérni ugyanaz. Szabad létem 
társadalmi feltételeinek fenntartása alapvető demokratikus ref- 
lex, de ha akarjuk, lehet önző individuális érdek is, a fő az, 
hogy meglegyen, és működjék. Azt hiszem, hogy ha a „nemze- 
ti elkötelezettség”, valamint más ehhez hasonló – immár eléggé 
kiüresített és egy populista retorika számára fenntartott – fo- 
galmakat nem töltjük fel vagy nem párosítjuk a „nemzeti fele- 
lősség” fentebbiekben értelmezett és szigorúan egyénre szabott 
meggyőződésével, akkor a nemzeti-nemzetállami problemati- 
ka is egy érdekes elméleti perspektíva (játék!) marad csupán. 
Másfelől a különböző civil szervezetek, NGO-k tevékenysége, 
amely az utóbbi évtizedekben Kelet-Európábán kibontakozott, 
célja az együttműködési kultúra kifejlesztése lévén, igenis hasz- 
nos, fontos és nélkülözhetetlen eljárásnak bizonyult, még akkor 
is, ha bizonyos esetekben az olyan szlogenek, mint a másság 
megismerése, elismerése és tisztelete egyrészt nem szakadtak el 
túlzottan az ismerős internacionalista kultúra fogalmi formái- 
tól, másrészt meg a formális jóemberesség irányába mozdultak 

                                         
badult nemzetek és vezetőik gyakorta agresszív önigazolási törekvései 
következnek.” Uo. 345. Ma már úgy láthatjuk, hogy ez inkább egy 
olyan prediszpozíció volt, amelyet a politikai osztály manipulált, vagy 
amelybe beleolvadt. E kérdés átfogó, ideológiakritikus tárgyalását 
lásd: Balázs Sándor: Multikulturalizmus és egyetem. Erdélyi Múzeum, 
LX kötet, 1‒2. füzet. 1998. 7-8, valamint Salat Levente: Szempontok 
a multikulturalizmus fogalmának romániai értelmezéséhez. Magyar 
Kisebbség, Új sorozat, VI. évf. 2000. 1(19). szám 226‒252. 
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el, holott éppen az ún. interaktív és tranzaktív megismerés von- 
zó tevékenységi formáit kellett volna meghonosítaniuk. Végül 
pedig az ilyenfajta civil szerveződési formákra a végső csapást 
a szinte kulturális ideológiává nemesített multikulturalizmus je- 
lentette, amelyet a román nemzetállam igen jó eszköznek tartott 
az egyes műveltségek további perifériára szorítására és elhall- 
gattatására. 

Sajnos dogmaként kell elfogadnunk, hogy a modern nemzet- 
állam együtt született a nacionalizmussal, kölcsönösen megter- 
mékenyítették és alkalmasint – két világháborús kísérlet erejéig 
is – egzaltálták egymást, persze nem feledkezünk meg a nagy 
nyitányról, a francia‒porosz háborúról. A modern korban más- 
ról, mint politikai nemzetről beszélni értelmetlenség, hangsú- 
lyozza a francia forradalomról szóló híres összefoglalásában 
Lord John Emerich Edward Delberg Acton, és az államnak 
igenis genetikus szerepe van a modern értelemben felfogott 
(politikai) nemzettel kapcsolatban: „Csak az állam által létre- 
hozott nemzet az, amellyel szemben politikai kötelezettségeink 
vannak, s ezért ez az egyetlen, amelynek politikai jogai le- 
hetnek. A svájciak etnikailag franciák, olaszok vagy németek; 
de egyetlen nemzetnek sincs követelése velük szemben, csak a 
tisztán politikai értelemben vett nemzetnek: Svájcnak.”125 He- 
geli fogalmi tisztaságú és mintázatú logikájában a nemes lord 
nem tévedett: ha egyetlenegy esetben (a tiszta vagy a különös) 
a nemzet állam lett, avagy az állam nemzet – mint politikum ‒, 
akkor, ha nem egyéb, ez volt „az európai társadalomfejlődés 
értelme” – Bibó István halhatatlan kifejezésével. A fogalom 
maga: egyszeri, egyetlen és örök. Lord Acton hangsúlyozza, 
hogy vannak a politikai nemzet státusára alkalmasabb népek 
vagy fajok, de ez történelmi kérdés. Az államnak azon kell 
lennie – és ebben a hatalom minden szervének része van („a 
birodalmi parlament hatalmát éppoly féltékenyen kell vigyáz- 
ni, mint a koronáét, és sok funkcióját a tartományi diétáknak, 
valamint a helyi hatóságok lefelé épülő szervezetének kell át- 

                     
125 Lord Acton: Nacionalizmus. In: Az angolszász liberalizmus 

klasszikusai. I. Atlantisz. Budapest, 1991. 150. 
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vennie”) –, hogy a különböző civilizatorikus fokon leledző 
törzsek, fajok, népecskék, népek – inflexió – mintegy minő- 
ségi tényezőkké válva belenőjenek a politikai nemzetbe, bele- 
hajoljanak, ha úgy tetszik, s így az egész összehajol, miben? 
Valami meghatározott minőségben: „Az államban a nemzeti 
hovatartozás azért olyan fontos, mert az a politika minőségé- 
nek alapja. Egy nemzet alkata döntő mértékben meghatározza 
az állam formáját és vitalitását. Bizonyos politikai habitusok 
és eszmék meghatározott nemzetekre jellemzőek, és a nemzeti 
történelem során fokozatosan átalakulnak.” A politikai nemzet 
sajátos magyar változatának koncepcióját kidolgozó liberális 
és konzervatív teoretikusok, politikusok és államférfiak persze 
jobban ismerték Burke, mint Acton műveit, mindazonáltal – a 
különböző máig ható alapos tévhitekkel ellentétben – a politi- 
kai nemzet koncepciója egyáltalán nem magyar találmány, az 
viszont aztán sajátos magyar probléma lett – s e ponton immár 
inkább a történészek elemzései kompetensek –, hogy a nemze- 
tiségek („miért?” – „miért nem?”) akartak a politikai nemzetbe 
‒ a magyarba – belehajolni. 

Lord Acton rendkívül éles elemzései szerint a nacionalizmus 
mint a modern nemzetállamot kísérő fejlemény szinte kikerül- 
hetetlen, mivel az „alapítók”, akik a közösség minden jogát 
maguknak vindikálják, megfeledkeznek arról, hogy ők állam, 
és elkövetnek egy materiális hibát (azáltal, hogy az anyagi és 
erőforrásokból, a jogból, a döntésekből kizárják a többieket); 
ugyanakkor egy gondolkodásbeli, logikai hibát is elkövetnek, 
azzal, hogy szerepüket annak extenzivitásában – az állami élet 
minden szintjére és szegmensére – kiterjesztik, holott itt való- 
ban csakis intenzióról, az állam lényegéről, azaz politikai vita- 
litásáról lenne szó. „A nemzeti jogok legnagyobb ellensége a 
nacionalizmus modern elmélete. Azáltal, hogy az államot teo- 
retikusan azonosítják a nemzettel, az ugyanezen határok között 
élő többi nációt gyakorlatilag alávetett helyzetbe kényszerítik. 
Lehetetlenné teszik, hogy az államalkotó, uralkodó nemzettel 
egyenlőek legyenek, mert abban a pillanatban az állam meg- 
szűnne nemzeti lenni, s ez létének értelmét kérdőjelezné meg. 
Ezért attól függően, hogy az a csoport, amelyik a közösség 
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minden jogát magának vindikálja, a civilizáció és a humanitás 
milyen fokán áll, az alávetett fajokat kipusztítja, szolgaságba 
hajtja, törvényen kívül helyezi vagy függőségbe taszítja.” Ha 
van megoldás erre az áthidalhatatlan problémára és meghalad- 
hatatlan dilemmára, akkor az az, hogy maga az államalkotó 
nemzet „sem áll meg”, hanem – immár az állami eszközök 
birtokában, amelyek mintegy megsokszorozzák erejét – tovább 
kíván fejlődni. 

Egy híres interjújában – és mintegy Bibó Istvánnal egybe- 
hangzóan – Isaiah Berlin azt mondja, hogy a hatalom a nem- 
zetállamokat megelőző korokban bizonyos értelemben civi- 
lizáltabb volt, mint a zűrzavaros XIX., majd a tömegirtással 
terhelt XX. században. Van tehát valamilyen pozitív korreláció 
a nemzetállami ideológia (nacionalizmus) és az azt képvise- 
lő hatalom természete között. Az egység kizárja, nem értheti 
meg a sokaságot. Ezt a sokasági, sokszerűségi, pluralisztikus 
eszmét, logikai modellt államspecifikusan vissza kellene tehát 
venni a nemzetről szóló gyakorlati gondolkodásba, valamint 
az állampolgári, jogkövető magatartásba. (Ilyen értelemben a 
„másodrendű állampolgárságról” szóló közbeszéd a valósággá 
változó rémálom.) Természetesen azt sem lehet kizárni, hogy 
egyesek vagy akár igen sokan arra az álláspontra helyezked- 
nek, hogy igazuk volt azoknak a gondolkodóknak és teoretiku- 
soknak, akik – s ez nagyon is gyakorlati, lehetséges álláspont 
‒ szerint a nemzeti eszme már eddig is túl sok kárt okozott, 
semhogy valami továbbit lehetne és szabadna kezdeni vele.126 127 
Le kell tehát mondani róla, s legfeljebb valamilyen laza kultu- 
rális identitáseszmével helyettesíteni. 

Visszatérve tanulmányom kezdeti gondolataihoz: a nemze- 
ti-nemzetállami kérdés teljes spektrumának a megváltozásához 
egy új korszak perspektívájában – amelynek középponti tartal-

                     
126 Ernest Gellner: Nacionalizmus és politika Kelet-Európábán. Vi- 

lágosság, 1992. 5. 336. 
127 Például nemzeti klasszika (irodalomban, művészetben), valamint 

történelem nem, vallásos kultúra és talkshow igen. 
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mát a kettős örökség, illetve globalizációs kihívás terminusaival 
határoztam meg – szembe kell néznünk legalább három fontos 
aspektussal, amelyek az európai nemzetállami gondolatot beha- 
tárolják és kijelzik: 

1. (Továbbra is) elválik Észak-, illetve Nyugat-Európa nem- 
zetállami realitása a Keletétől. Ha Ernest Gellner szerint – s 
ebben azért egyetérthetünk vele – „Ezt a viszonylag szelídebb 
helyzetet Nyugat-Európa legtöbb részén bizonyos mértékig 
már sikerült elérni (még ha persze vannak is kivételek, gon- 
doljunk Ulsterra vagy a Baszkföldre). Jelenleg nem valószínű, 
hogy olyan helyzet alakulna ki, amelyben nyugat-európai or- 
szágok területi kérdések kapcsán háborús konfliktusba bonyo- 
lódnának egymással. Mintha olyan rend közeledne, amelyet a 
föderalizmus és a kantonizáció kifejezésekkel írhatunk le; amíg 
valamennyi nagyobb kultúra mintegy folytonosságának alapja- 
ként rendelkezik hazai bázisával, addig sem teljes független- 
séget nem kell követelnie magának, sem az etnikai és politi- 
kai határok teljes konvergenciájáért nem kell szót emelnie. Ez 
legalábbis kívánatos végállapota volna annak a fejlődésnek, 
amely az indusztrializáció jegyében átformálta a kultúra és a 
politikum viszonyát. Vihar utáni viszonylagos szélcsend ez.” 
A nyugat-európai nemzetállami kérdés nyugvópontra jutott, a 
keleti azért még nem. 

Az (európai Közép-)Kelet kérdése a mesterséges államala- 
kulatok szétesése nyomán létrejött új problémarendszer (a min- 
ta itt Csehszlovákia, illetve Jugoszlávia, mely államalakulatot 
még mértékadó NDK-s atlaszok sem említettek soha Jugoszlá- 
via Szocialista Föderatív Köztársaságként), immár a nagy eu- 
rópai tabunak számító területi újrarendezések problémáját ve- 
tette fel mint a nemzetállami kérdés Achilles-inát. Az etnikai, 
„tiszta” határok megvonása itt is mindig olyan lehetetlen volt, 
mint mondjuk Egyiptom és Szudán, valamint Etiópia, Szomá- 
lia és Eritrea vonatkozásában. A törzsi határok pedig volta- 
képpen nem lehetnek politikai határok, Albánián belül is van 
egy jelentős civilizációs-kulturális határ az észak- és délalbán 
törzsek között. Az olasz médiában igencsak jól látszott, hogy 
az albánok a maguk államának és annak határainak is „spiri- 
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tualizálói” voltak: fegyverekkel, motoros bárkákkal és egyéb 
szállítóeszközökkel. 

A kelet-európai nemzetállamok egy részének végső, tiszta 
formakialakulását voltaképpen csak a kisebbségi problémák 
akadályozták meg, elsősorban a magyar kérdés. A kisebbsé- 
gi kérdés azonban igen összetett problematika,128 rétegszerű- 
en: a) maguknak a kisebbségeknek, egzisztenciális fennmara- 
dásuknak „belső” kérdése; b) a kisebbség és az anyanemzet 
(többség) kérdése; c) kisebbség és a politikai nemzet kapcso- 
latának problémája (többség) – ilyen értelemben a kisebbség 
kétszeresen az; d) két szomszédos ország kérdése; e) az anya- 
ország európai külpolitikai viszonyrendszerének a kérdése; f) 
az „utódállam” európai külpolitikai viszonyrendszereinek a 
kérdése; g) az európai jogrend alapjául szolgáló princípiumok: 
a határok sérthetetlenségének és megváltoztathatatlanságának 
a problémája;129 h) globális összefüggések – azaz az Egyesült 
Államok szerepének a kérdése Európa-politikai összefüggések- 
ben (döntéshozó – Kongresszus és végrehajtó szervek – State 
Departament). (Az európai uniós szervezetek és intézmények 
‒ Európa Parlament, Európa Tanács, EBESZ – sajátos kisebb- 

                     
128 Ezzel kapcsolatosan dolgozott ki egy többtényezős rendszert ‒ 

igen használhatót – Rogers Brubaker. Fejtegetései két alapvető tanul- 
sággal járnak: 1) milyen elképesztő nagyságrendű feszültséget jelente- 
nek a kisebbségek az államközi viszonyokban; 2) ehhez mérten milyen 
nagyságrendű szándék kell a kérdés nyugvópontra hozásához. Enélkül 
ugyanis az érintett államok külpolitikai erőfeszítései improduktívek, 
kapcsolatrendszerük folyamatosan erodálódik – és végeredményben a 
kisebbségi kérdés explozív nyíltt kérdés marad. Vö. Rogers Brubaker: 
National Minorities, Nationalizing States, and Externai National 
Homelands in the New Europe. In: Nationalism Reframed: Nationhood 
and the National Question in the New Europe. Cambridge University 
Press, 1996. 

129 A határ azonban mind strukturálisan, mind funkcionálisan igen 
bonyolult realitás – elválaszt, összeköt, szűr, szervez –, és ezek az as- 
pektusok ismét csak átértékelődnek az eurorégiók politikájának függ- 
vényében (a perifériák megszüntetése). A kérdéskör összefoglalását 
lásd Rechnitzer János: Határrégiók és nemzetstratégia. Pro Minoritate 
2000. Tavasz. 26‒50. 
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ségpolitikai szerepét megítélni – úgy vélem – nincs még kellő 
történelmi perspektíva.) A fentiek fényében két következtetés 
minden különösebb analízis nélkül is adódik, tekintettel arra, 
hogy itt a faktorok sokaságáról van szó, amelyek igen erős 
korrelációs összefüggésekben vannak: 1) a kisebbségek helyze- 
tét, státusát célzó bármilyen változtatási törekvés hihetetlenül 
lassú politikai mozgást eredményez, hiszen egy egész hálózati 
rendszernek, politikai mezőnek kell meg- és végigmozdulnia; 
2) politikailag mindig is kedvező, hálás helyzetben vannak az 
utódállamok, mert az európai status quóra való bármely hivat- 
kozás (határkérdések) a legerősebb faktorok és érvek felől pre- 
zentálja a kisebbségi kérdést az európai külpolitikában. Nem 
létezhetik olyan politikus, aki kihagyhatná ezt a mérhetetlenül 
hálás, mindig instrumentalizálható helyzetet. A kérdés „inter- 
nacionalista” megközelítésmódja persze más volt: a román és 
a magyar elvtársak egykoron nagyon is egyetértettek abban, 
hogy a román és a magyar nép barátságának az útjában volta- 
képpen csak a magyar kisebbség áll.130 

A kisebbségi kérdés felvetése azonban az európai jogrendben 
megváltozott, s – ez ismét az európai politika „különössége” ‒ 
elsősorban az új bevándorlóknak, főleg a törököknek és a kur- 
doknak köszönhetően, akik harcos radikalizmusukkal, például 
az ausztriai magyar és horvát (békés) kisebbségeknek „vívták 
ki” az őshonos kisebbség jogait. Nyilván közvetett módra gon- 

                     
130 Monumentális monográfiájában – A népi demokráciák tör- 

ténete – Fejtő Ferenc mesterien elemzi, hogy a nacionalista kártya 
megjátszásával Gheorghe Gheorghiu-Dej hogyan ejtette csapdába a 
Kádár-féle magyar politikai vezetést, a romániai magyar kisebbség 
értelmiségi elitjét, majd a román értelmiséget. Mindennek azonban, 
mint a kommunista programokban rendre feltűnő nemzeti-nemzetisé- 
gi programoknak, semmi köze nincs a nemzeti kérdés valóságához, 
mely valóság elismerésétől a kommunisták mindig is irtóztak, mert 
ez a valóság igazán plurális, szemben az Eszme monolitizmusával. 
Amikor aztán mégis szembesülniük kellett vele, csak azt az eszközt 
voltak képesek használni, amely – Lev Sesztov szerint a bolsevizmus 
tiszta lényegeként – az erőszak. Kiadás: Magvető, Magyar Füzetek. 
Budapest‒Párizs, 1991. 118‒119. 
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dolok, amelynek következtében és soha nem látott módon al- 
kotmányos jogszabályban és persze azonnal, gyakorlatilag is 
rögzítették pozitíve diszkriminált státusukat. Az ausztriai ma- 
gyar kisebbség nem is nagyon akarta, de nem is nagyon tudta 
volna megszerezni ezt a státust, az osztrák kormányzati politika 
nem is nagyon akarta ezt neki megadni. (De – így beigazolódik 
az Európa-politika igen lényeges felismerése, hogy itt tudniil- 
lik egyetlen geopolitikai probléma van, az pedig Törökország.) 
Ugyanúgy, ahogyan az ausztriai magyarok államjogi státusba 
kerültek, kerülnek magyar nemzetpolgári státusba az utódálla- 
mok magyarjai, már akik emellett optálnak. Mindez megint 
arra figyelmeztet, hogy az európai jogrend alakulása meg- 
előzheti a politikát vagy a nemzetállami realitásokat. Az eu- 
rópai integrációnak nincs alternatívája, erre figyelmeztetnek 
az egészségügyi-biológiai, természeti kihívások, Kelet-Európa 
szempontjából pedig valószínűleg a három hullámban kirob- 
bant (s a történelmi szcenáriók szempontjából abszolúte nem 
szükségszerű) mészárlások, amelyek a XVII. századi európai 
vallásháborúk mintájára mutatták a végső határt. 
2. Egy kiváló tanulmányában Miklósi Zoltán figyelmez- 
tetett arra – s gondolatmenetemmel párhuzamos érvelése ‒, 
hogy a „nemzeti”, „civil társadalmi” és „politikai fogalomtár” 
konnotációinak szétválasztása és megváltoztatása a rendszer- 
váltás gondolati és valóságos lényegét fejezte ki.131 Azaz – a 
politikai opciókon, ideológiák, platformok és politikai értékek 
választásán túl – az emberek fogalom- és szóhasználata, a je- 
lentéstulajdonítás a politikai fenomenológia szempontjainak 
megfelelően gondolkodásmódjukat, illetve annak megváltozá- 
sát jelzi. A kommunista módon felfogott politika nyűgét lezáró 
nemzeti gondolat ilyen értelemben nemcsak nemzeti gondolat, 
hanem történelmi korszakhatár és politikai többlet, hiszen azok 
a politikai realitások, amelyekre egy akármilyen, de gyakorla- 
tias nemzeti gondolatot alapozni lehet, csak a rendszerváltást 
lezáró gazdasági és politikai stabilizáció, valamint a Magyaror- 

                     
131 Miklósi Zoltán: A rendszerváltás kulcsfogalmai. Világosság, 

2000. 6‒7. 48. 
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szág számára legfontosabb európai és külpolitikai változás, az 
elnyert NATO-tagság nyomán jelentkeztek. 
3. A tiszta jelenkor és annak a nemzetproblematikát érintő 
praktikus kihívásai persze egyáltalán nem jelentik azt, hogy a 
nemzet történeti problematikáját tekintve a viták lezárultak vol- 
na, hogy ne lennének megfontolandó elméleti-filozófiai újabb 
felvetések, ellenkezőleg.132 Tamás Gáspár Miklós 1999-ben 
megjelent kétkötetes munkájának gyakorlatilag felét, az egész 
                     

132 A liberálisok sem kerülhetik meg a magyar kérdést – hangsú- 
lyozza igen meglepő módon Kis János. A nemzetállami szemléle- 
tet mindenképpen meg kell haladni, mivelhogy a fundamentális elv 
szerint: „A nemzeti érdek ma már nem esik egybe a nemzetállami 
keretek fenntartásának érdekével.” (Nem tudom, a szerző számot ve- 
tett-e mondatának erősen kétértelműsíthető jellegével!) Az okkifejtés 
a következő: „Amíg a nemzetállami kereteket adottnak tekintjük, a 
Magyarország határai körül élő magyarokról kétféleképpen gondol- 
kodhatunk. Az egyik lehetőség az, hogy a határokat megváltoztatha- 
tatlannak ismerjük el, s akkor tudomásul kell vennünk, hogy a magyar 
kisebbségeket csak nyelvi és kulturális szálak – közjogi kapcsolatok 
nem – fűzhetik a magyar állampolgárokhoz.” 2001 tavaszán azon- 
ban úgy tűnik, hogy a kiváló liberális gondolkodó kevesebbet mer 
vagy akar elgondolni, mint amennyit a konszenzuális magyar poli- 
tika meg akar vagy tud tenni. „A másik lehetőség az, hogy ebbe a 
következménybe nem vagyunk hajlandók beletörődni, és megkérdő- 
jelezzük a kialakult határokat. Az utóbbi ábrándkergetés és kataszt- 
rófapolitika volna. Az előbbit nagyon nehéz elfogadni. A megoldás? 
Van rá esély, hogy újabb néhány évtizeden belül Magyarország és 
szomszédai ugyanazoknak az állam fölötti integrációknak a tagjaivá 
válnak. Ha a dolgok ebbe az irányba haladnak, akkor fontolóra lehet 
venni azt is, hogy a magyar állam különleges közjogi viszonyt léte- 
sítsen a kisebbségi helyzetű magyarokkal.” De az is lehet, hogy ezt a 
közjogi viszonyt anélkül is meg lehet teremteni, hogy Románia akár 
a NATO-nak, akár az EU-nak teljes jogú tagja lenne. Sőt akkor is, 
amikor a korábbi ígéretek elhalványultak, és a románok továbbra is 
csak vízummal utazhatnak a Schengen-övezet országaiba. A kérdés- 
ben a döntés két tényezőtől függ: 1) Románia immár megkerülhetetlen 
stratégiai állásfoglalása Moldovával kapcsolatban – a jelen pillanatban 
a kettős állampolgárság intézményesítése merül fel; 2) a belső politi- 
kai konszenzus, amit alighanem a státustörvényt véleményező román 
parlamenti szakbizottság fog kifejezni. 
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első kötetet a nemzeti kérdés‒nacionalizmus s a kettő fogalmi 
holdudvarának szentelte. Számos, igen eredeti megállapítása 
van, amellyel természetesen vitatkozni lehet. Ilyen például az, 
hogy a nemzet sokban a politikai választójoggal rendelkező s 
ezt a jogot nyilván gyakorló állampolgárok élményközösségé- 
ből is ered. A nemzeti érzést olyasvalaminek tekinti, amelyek- 
kel többé-kevésbé folytatása a régi típusú etnikai tudatnak stb., 
hiszen éppen e többé-kevésbé vezet a véres nacionalizmushoz, 
mely a maga módján igazából azért elvetendő, mert megszünte- 
ti az erkölcsi korlátokat. Tamás Gáspár Miklós koncepciójának 
nem is annyira rejtett alapja az állampolgár fogalmából eredez- 
tethető, ez nála ugyancsak tudatos résztvevője az állami élet- 
nek, tisztában van a közjóval, magatartása elszántan normatív, 
egyszóval republikánus. Emelkedett eszmény, lehet, hogy nem 
is lenne szabad erről lemondani. Mit tegyünk azonban, ha pél- 
dául Kelet-Európábán mégis a választópolgárok igen gyakran 
nem, igen gyakran meg összevissza választanak – a „lábukkal 
szavaznak” –, még azt sem akarják belátni, hogy legönzőbb 
egyéni cselekvéseiket sem szabadna a közjóra vonatkozás nél- 
kül elképzelni, relatíve alultápláltak, és nem olvasnak?! És 
persze nemzeti küzdelmeiket tovább folytatják, retroaktíve, a 
múltban, a szimbolikus szférában. 

A filozófiai-történeti nemzetproblematikára visszatérve: van 
Tamás Gáspár Miklósnak egy tanulmánya, amelyben sem töb- 
bet, sem kevesebbet nem állít, mint hogy a modern nemzetkon- 
cepció Kant (és Fichte) felvilágosodás kori filozófiai utópiája, 
azazhogy a felvilágosodás univerzalisztikus embereszményét, 
ha globálisan nem is, de a szellemi lényegükhöz jutott nem- 
zetekben talán meg lehet valósítani.133 Ez bizony nagyon szép 

                     
Más gondolati utat választott Molnár Gusztáv, szerinte az erdé- 

lyi régiónak – más geopolitikai adottságai révén – sajátos szerepet 
kell játszania a román államban, mint ahogy az „ún. konszociációs” 
modell alapján az egész román politikai társadalomnak újra kell szer- 
ződnie. Elképzeléseit immár nemcsak tanulmányok sorával, hanem a 
Provincia c. lappal is képviseli. 

133 Tamás Gáspár Miklós: A nemzet: filozófiai utópia. In: Törzsi 
fogalmak. I. Atlantisz, 1999. 347‒375. 
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felvetés, amely mindig is oly drága volt ez európai filozófus 
elméknek. (De például – erről nemegyszer írtam – a latin-ame- 
rikai híres felszabadulás-filozófia egyszerűen a [fehér, európai] 
imperializmus kifejeződésének tartja.) Ebben az érvelésben is 
azt figyeljük meg, hogy Tamás Gáspár Miklós számos argu- 
mentuma terminusok (pl. a vendégbarátság) konnotációi teljes 
megváltoztatásán alapul. (Nem feladatom itt most eldönteni, 
hogy milyen érvényességgel.) Mégis el kell gondolkodnunk 
azon, vajon Kelet-Európa számos problémája valóban nem ab- 
ból adódott-e, hogy amint Larry Wolf állítja egy agyonidézett 
sikerkönyvében, a felvilágosodás Kelet-Európábán kudarcot 
vallott?!134 (Politikai értelemben legalábbis.) Tehát: a nemzet 
virtuális alanyai, a felvilágosult fők és rendek, a nemesi és népi 
értelmiség nem értették meg kulturális valóságukat és szükség- 
leteiket, vagy sajátosan félreértették, s a hamis eredetmítoszok- 
kal (nyilván szépirodalmi formákban) olyan etnikai méreggel 
oltották be a gondolkozást, amelyet később nem lehetett sem- 
legesíteni. 

A nemzetállamok jövője, a nemzetállam és a jövő című dis- 
kurzus, avagy fejtegetés a szükségszerű és továbbra is korsze- 
rű reménnyel szokott zárulni. Nemzeti megbékélés, a határok 
spiritualizálása, föderalizáció, európai charták és kódexek, 
eurorégiók. Hasonlóképpen vélekedik Gellner, Berlin és egy 
nagy ívű tanulmányában a magyar történész, Kosáry Domokos 
is: a nagy program, a nemzeti államok újabb modernizációja, 
a humanitárius államok egy Egyesült Európa, a nagy Haza ke- 
retében, Aranykor? Nem, egy feltétel- és lehetőségrendszer, 
éspedig a nemzet újraszerveződésére, arra, hogy megtalálja új 
politikai, mentalitásbeli, erkölcsi formáját. Bibó István 1948- 
ban ezt írta: „A baj [...] az, hogy a közösségi magatartásfor- 
mák, szokások, fegyelem terén, ahol az asszimiláció igazában 
lezajlik, a magyarság ma egyike Európa leginkább profiltalan, 
illetőleg az utóbbi száz évben formáját vesztett közösségei- 

                     
134 Larry Wolf: Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization 

on the Mind of the Enlightement. Stanford, CA: Stanford University 
Press, 1994. 73. 
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nek.” Azok a problémák, amelyekre egy kitűnő, a bibéi gon- 
dolatra építő tanulmányában Radnóti Sándor135 célzott, mára 
már megszűntek: lehet őszintének lenni, a problémákat ki lehet 
mondani, ezt a magyar társadalmat már nem a némaság és a 
félelem „tartja össze”. Az „örökségek” számos eleme azonban 
megvan, mint ahogy a kihívások is megvannak, mint ahogy az 
esélyek is, az új formának megfelelni. 

                     
135 Radnóti Sándor: A legitimáció keletkezése. In: Bibó Emlékkönyv. 

I. Századvég Kiadó – Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bu- 
dapest, Bem, 1991. 377. 

Megjegyzés az 5. és 7. számú jegyzethez. Igen megfontolandó 
Schöpflin György álláspontja modernitás és etnikai elv összefüggé- 
sében. Szerinte a modernitás – valóban létező – kommunista elve 
redukcionista szovjetorosz elv volt, amely egy igen homályosan fel- 
fogott etnikai identitást az osztályidentitással helyettesített. (Jelezzük, 
hogy ebben például a nagy világvallások modelljéhez áll közel.) Más- 
felől hangsúlyozza, hogy Kelet-Európábán a posztkommunista peri- 
ódusban: „A civil társadalom és az állam gyengesége következtében 
az identitást az etnicitásra kell építeni, bár nem szilárd alapja sem 
a moderni tásnak, sem a szabadságnak”. „A Nyugat megpróbálta az 
etnicitást marginal izálni, és megpróbálta rákényszeríteni a térségre 
azt, amit a hatalomgyakorlás etnicitásmentes szemléletének gondolt. 
Ez a lényege annak az üzenetnek, amit a Nyugat a posztkommunista 
világnak küldött. Érvelésem szerint az üzenet egyszerre volt hibás és 
tárgytalan.” Schöpflin György: Közép-Európa: felemás modernitás? 
Provincia, II. évfolyam, 4. szám. 2001. április. 11. Ehhez azonban 
hozzá kell tennünk, hogy Kelet-Közép-Európa politikai elitjei sem a 
XIX., sem a XX. században nem tudták az etnikumról szóló vitáikat 
finalizálni, etnikumfogalmaik immanens heterogeneitását legalább el- 
méleti szinten felszámolni, és a modernizáció elveit végképp nem tud- 
ták az etnikai elvvel összekapcsolni (az etnoszt hordozó, továbbvivő 
tiszta paraszti lényeg és a bűnös város ellentéte végig megmaradt). 
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A MAGYAR NEMZET MAI KÖRVONALAI 
 
 
A nemzetről szóló mai elképzelések – az 1989-es bársonyos 

vagy véres fordulatok, valamint az ezt követő NATO- és „euro- 
uniós” integrációs folyamatok hatására – terminológiailag és 
tartalmukban is megváltoztak, más megközelítési módozatokat 
kérnek. A magyar nemzetfogalom erőteljesen történeti képződ- 
mény, amin itt csak azt értem, hogy aki a kérdéskörhöz közelít, 
mind a mai napig nem kerülhet meg olyan tipologikus kérdé- 
seket, mint a nemesi nemzet (valamint nemzettudat és nemzeti 
érzés), de szembe kell néznie az 1848-as nemzetfelfogással is, 
hiszen az ún. magyar szabadság – azaz az alkotmányos polgári136 
szabadság – mind a mai napig eleven a nemzeti jogrendben, 
intézményekben, szimbolikában. A történészek dolga ma vi- 
szonylag könnyebbnek tűnik, mint a más társadalomtudományi 
ágakban dolgozó elméleti szakembereké, akiknek szembe kell 
nézniük a politikusok által meghirdetett nemzetstratégiai kihí- 
vással, amely egyelőre cselekvési program, de nagymértékben 
befolyásolja – már ma – a nemzeti kérdés elgondolásának a 
módját. 

Mindezekért azt a megoldást választottam, hogy – néhány 
indokolt esettől, megkerülhetetlen elméleti elemzésektől, szem- 
pontoktól eltekintve – kizárólag az utóbbi tíz esztendő vonatko- 
zó magyar anyagaira hivatkoztam. Ez a szempont bizonyítja, 
hogy mennyire megváltoztak a kérdésfeltevés terminusai. 

 
1. A nemzetről való gondolkodást – bármennyire is visszata- 

szítónak tűnik ma – fél évszázadig a hivatalos állami ideológiák 
uralták, a maguk kontraproduktív sterilitásában. Ebből mind a 
mai napig igen sok „baj” származik, de amint Tabajdi Csaba 
egy, a Kossuth Rádió esti műsorában 2000. április 18-án el- 
hangzott nyilatkozatában hangsúlyozta, a legnagyobb probléma 
„a szolidaritás hiánya a nemzet többségi, magyarországi részé- 

                     
136 Egyed Péter: 1848-as szabadságkoncepciók. Székelyföld, III. 

évf. 10. sz. (1999. október) 75‒86. 
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ről – a határon élő kisebbségek irányában”. Nyilván, a kifejezés 
drasztikus és árnyalásra szorul, s ezzel valószínű a nyilatkozó 
is tisztában van – azaz volt. Ámde rendelkezésünkre állanak 
azok a közvéleménykutatások is, amelyek a magyarországi 
nyilatkozóknak a határon túli kisebbségek iránti negatív pre- 
ferenciáiról tanúskodnak.137 Ezekről a dolgokról bizony beszélni 
kell, mert enélkül még annak a szemléleti keretéről, formájáról 
sem nyilatkozhatunk, ami egykor az etnikailag egységesnek te- 
kintett magyar nemzet volt. Ilyen értelemben rendkívül fontos, 
módszertanilag megkerülhetetlen az, amit Csepeli György a 
nagy hatású és joggal sokat idézett Benedict Anderson-megha- 
tározás nyomán mond: „A nemzeti lét témakörében a nemzet 
neve denotativ funkcióm túlmenően nem egyszerűen pozitív 
konnotációk forrása, hanem egyúttal szimbólumként is haszno- 
sulhat. A nemzet neve olyan csoport létezésének szimbóluma, 
mely a maga teljességében csak képzeleti térben létezik. E cso- 
port magához tartozóként tartja számon a már meghaltakat és 
a még meg nem születetteket. A nemzeti szimbólumként hasz- 
nosuló nemzetnév ezt a már, illetve még nem létezőt is magába 
foglalni képes, öröklétbe vetítve a nemzeti létet.”138 

Csepeli György fogalomkészletét azért tartjuk oly fontos- 
nak, mert – szép paradoxon ez – a nemzeti lét virtualitását a 
maga rendjén és módján természeti adottságnak tekinti, ami a 
magyar nemzet esetében legalábbis kétségtelen adottság, lévén 
hogy ez a nemzet a trianoni békeszerződésig, majd pedig az 
1947-ben becikkelyezett párizsi békeszerződésekig a történeti 
Magyarország keretében egészben vagy részben létezett. Ez 
tehát nem csupán szemléleti adottság, illetve a nemzetről való 
gondolkodás egy egészen fura „nacionalizmus”. A liberális, 
analitikus nyelvezetben megmutatkozó tehertétele indokolatlan. 
Egyéb filozófiai demonstráció tárgya lehetne, hogy ami egy-

                     
137 Lázár Guy tanulmányai 1989-től követik az erdélyi magyarok 

elképesztő „értékcsökkenését a magyarországi megítélésben ‒ minden 
mutató szerint. Értéknegatívabbak csak a romák.” 

138 Csepeli György: Szimbólumok a nemzeti ideológia tudáskészleté- 
ben. Regio, 1992. 2. 11. 
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szer megvolt, az more ontologico nem pusztán lehetett volna 
avagy lehetne; de nem ez itt és most a tárgyunk, hanem – és 
erre a későbbiekben célszerűnek látjuk majd visszatérni – amint 
a liberális filozófia egyik vitathatatlan szaktekintélye állítja, a 
XXI. század uralkodó gondolata ismét a társadalom leend – az 
nacionalista, aki ilyen irányban képtelen újítani! 

A kommunista ideológia szempontjából – különösen ha a 
különböző politikai irodák gyakorlatát tekintjük – a nemze- 
ti kérdés maga volt a botránykő, a métely, az a kérdés, amit 
„nem lehetett megoldani”; ezért a legjobban talán azok jár- 
tak el, akik a szó szigorú értelmében békén hagyták: tuda- 
tosan és cinikusan. Íme, hogyan vélekedett a MSZMP XII. 
Kongresszusán a főtitkár Kádár János: „...Magyarországon a 
különböző nemzetiségű emberek, a lenini nemzetiségi politi- 
ka elveinek, törvényünknek és alkotmányunknak megfelelően 
teljes jogú állampolgárként élnek, dolgoznak és boldogulnak. 
Ugyanezt kívánjuk a határainkon túl élő magyarok számára 
is.”139 Ehhez a halhatatlan jókívánsághoz a kongresszusi hatá- 
rozatokat szerkesztő bizottság még hozzátette: „A hazánkban 
élő nemzetiségek és a szomszédos országokban élő magyarság 
jelentős mértékben hozzájárulhatnak népeink barátságának és 
együttműködésének elmélyítéséhez. A nemzetiségi kérdés in- 
ternacionalista megoldásának fontos eleme a kétnyelvű, kettős 
kultúrájú állampolgárok szabad fejlődése.” Nem öncélú idézési 
szándék vezet a fentebbi halhatatlan mondatok felidézésében, 
ámde mégiscsak egy fél évszázad „uralkodó eszméiről” van 
szó, amelyek rendkívüli károkat okoztak a nemzeti gondolatnak 
a teoretikus végiggondolhatóság, az instrumentális kezelhető- 
ség felől is. 

Ami mármost a kérdés másik oldalát érinti, a romániai ma- 
gyarok vonatkozásában a döntő fordulat az RKP X. Kongresz- 
szusán következett be, ahol Nicolae Ceauşescu először hasz- 
nálta a baljóslatú homogenizáció kifejezést, ettől kezdődően a 
lenini elvek már a látszat szintjén sem jelentettek semmit. Még 
inkább a nemzetiségi intézmények felszámolásának irányába 

                     
139 ***: Együtt a nemzetiségekkel. Kossuth Könyvkiadó, 1984. 45. 
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mutató fejlemény volt az 1971-ben meghirdetett mini kulturá- 
lis forradalom.140 A romániai kommunista totalitarizmus végső 
megoldásra törekedett, a kényszerasszimilációnál messze – ha 
egyáltalán ilyen megfogalmazást lehet használni – radikálisabb 
terv volt a falurombolás, a rendes Endlösung. Ekkor azonban 
éppen a magyarországi társadalom nyújtotta a szolidaritás rend- 
kívüli példáját az 1989 márciusában megszervezett hatalmas 
méretű tömegtüntetéssel – amelynek nemzetközi súlyával erdé- 
lyi nemzettársaik hermetikus elzártságuk miatt csak korlátozott 
mértékben lehettek tisztában. 

Mindezeket persze nem elsősorban a memória kedvéért idé- 
zem, hanem elsősorban argumentumként annak magyarázatára, 
hogy miért volt képtelen a romániai román többségi társadalom 
egy évtizeden át kibontakozni a sovén-nacionalista klisék érv- 
rendszeréből, hogy a demokratikus opciót miért kell gyakorla- 
tilag egyfajta társadalmi tréninggel megteremtem. 

Mindezek alapján és nyomán válhat aztán az is érthetővé, 
hogy a magyar nemzetgondolatnak miért kell egy fél évszázad- 
nyi hiátust kínkeservesen áthidalnia: a gondolati kihívásokról 
és ténybeli fejleményekről – térben és időben – egyaránt szó 
van. 

 
2. Egyik modellértékű tanulmányában Pataki Ferenc amel- 

lett optál, hogy a hagyományos nemzetkarakterológiák kora le- 
járt, a „néplélektan” semmit nem állíthat a nemzeti jellemről, 
karakterről, s ezzel kapcsolatban arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a Mi a magyar? című 1939-es tanulmánykötetben maga 
Szekfű Gyula is kiábrándultán elfordult ettől az irányzattól.141 Pa- 
taki Ferenc ezzel a tudományos opcióval a szociálpszichológia 
narratíva-kutatási szempontjait részesíti előnyben, mint ame- 

                     
140 Egyed Péter: A romániai magyar nemzetiség kulturális jelene. 

In: A jelenlétről. Komp-Press, Kolozsvár, 1997. 217. Szinte azonos a 
gondolatmeneté Nagy Györgynek, tanulmányának címe: Végveszély- 
ben (volt?) a romániai magyar értelmiség? In: Eszmék, intézmények, 
ideológiák Erdélyben. Komp-Press-Polis, Kolozsvár, 1999. 278. 

141 Pataki Ferenc: Nemzetkarakterológia? Magyar Tudomány, 1997. 
174. 
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lyek megnyugtatóan és ideológiamentesen képesek választ adni 
a nemzeti identitás kérdésére, ezek szerint ez kvalifikálható 
fogalom, azaz: „Minden [...] nemzeti kultúra egyúttal történe- 
tileg alakult identitás-modellek sajátos készletét, választékát is 
magában rejti. Ez egyaránt vonatkozik a nemzeti irodalmakra, 
a művészetekre, a folklórra és a nemzeti narratívumokra: így 
vagy úgy mindegyik felkínál az egyénnek sajátos identitás-min- 
tázatokat vagy identitás-elemeket.” A szerző következtetése 
az, hogy az identitást pluralisztikusán lehet választani – ez egy 
igen nemes polgári idea. De: van a fokozatiságnak egy alsó 
határa, amelyen túl egyszerűen elvész annak az értelme, hogy 
valaki egy nemzethez tartozónak vallja magát – azaz nemzeti- 
ségét megválasztja: ez nemcsak a nyelv tudatos megválasztása 
és a hagyományok ismerete és gyakorlása, hanem egy sajátos 
értékvonzati kérdés, ami leginkább a kisebbségi létben válik 
explicitté. Pataki Ferenc sugalmazása szerint – melyben Bibó 
István érvrendszeréhez éppúgy visszanyúl, mint a tudomány 
értéksemleges érvkészletéhez – önmagában a kisebbségi lét 
nem elviselhetetlen – kivéve, ha mégis az, tesszük hozzá. „A 
nemzeti azonosságtudat természetes és szerves képződmény: a 
szocializációs folyamatok szükségszerű terméke. Tartalmaiban 
mindig egybekapcsolódnak a politikai-állampolgári és a kultu- 
rális-históriai mozzanatok. Egyebek között – legalábbis elvben 
‒ azért lehetséges az elviselhető kisebbségi élet, mivel ezek az 
összetevők kiegyensúlyozottan is összekapcsolódhatnak, s az 
egyik nem válik a másik tagadásává, veszélyeztetőjévé.” 

Nos hát, a probléma éppen ebben van: az értékvonzatban, azaz 
a kisebbségi lét per definitionem elviselhetőségében, a másod- 
rendű állampolgárság az emberi méltóságnak a nagy polgárjogi 
dokumentumokban idestova kétszáz éve kodifikált elvét sérti. 

Nem kerülhetjük itt meg az utalást a híres erdélyi vitára, 
amelyben‒ amint ismeretes – Makkai Sándor, Erdély egykori 
nagy hatású püspöke és a jeles protestáns gondolkodó kijelen- 
tette, hogy „a magyar kisebbségi nemzetdarabok teljesen kép- 
telenek az életre, még akkor is, hogyha az életösztön parancsá- 
ra ezzel biztatják vagy hitegetik magukat”. A vele polemizáló 
László Dezső ezzel szemben kijelentette – filozófiailag támad- 
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hatatlan érveléssel: „... nincs bűn személyes felelősség nélkül. 
Általános bűnök nincsenek. A végzet, a sors, az idő csak azokat 
az embereket és népeket pusztítja el, amelyek ezeket a hatal- 
makat látják az utolsó hatalmaknak.”142 Szintén 1937-es Bomlás 
vagy egység című írásában László Dezső nyomatékosan figyel- 
meztetett arra, hogy a nemzeti egység – azaz a nemzet ereje 
az, ha „minél több hatásra tud egy nemzet különböző rétegei 
által visszahatni...” A nemzeti szűklátókörűség ellen a közjó 
felismerésének és követésének fontosságára figyelmeztetett, 
valamint arra a rendkívüli szerepre, amelyet a nemzet felelős 
vezetői viselnek – és László Dezső nem játszott a szavakkal ‒, 
végül pedig kiemelte, hogy a kisebbségi életben az értelmiség- 
nek fokozottan a népi műveltség fenntartása felé kell fordulni 
(ugyanezt mondotta egyébként Kós Károly és Balázs Ferenc 
is), sokoldalú szinopszisokat kell működtetni a többségi kul- 
túrák felé és nélkülözhetetlenül demokratikusnak kell lennie, 
a demokrácia eszményét kell képviselnie politikai habitusában 
és akaratában. 

Ha van kisebbségi gondolkodó, akinek van mondanivalója 
a 2000. év számára is, akkor László Dezső kétségtelenül az 
‒ még akkor is, ha terminológiája itt-ott persze sajátos lefordí- 
tásra szorul. 

 
3. A nemzeti problematika mai szemlézői közül nem keve- 

sen kritikailag közelítik meg Bibó István nemzetfelfogását, a 
már említett Pataki Ferenc – elismerve Bibó halhatatlan tudo- 
mányos érdemeit – azt emeli ki, hogy a magyar gondolkodó, 
azzal, hogy a nemzeti eszme és a demokrácia kelet-közép-eu- 
rópai pályaíveit tartósan, történelmileg divergensen határozta 
meg, kissé túlhangsúlyozta az egzisztenciális félelem (nem- 
zethalál) vagy a nemzedékeken át húzódó közösségi hisztéria 
mozzanatait. Persze ezek mellett a félelmek mellett nem lehet 
napirendre térni: Magyarország második világháborús em- 
berveszteségét egymilliót közelítőnek ítélik a statisztikusok. 

                     
142 László Dezső: Bűneink, betegségeink. In: A kisebbségi élet aján- 

dékai. Minerva Könyvek, Kolozsvár, 1997. 107. 
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Erdély tekintetében: „Az 1941-es és 1948-as adatoknak – az 
anyanyelvi, illetve nemzetiség szerinti felvételek középértéke 
alapján számított – 240‒250 ezres különbözete a magyarok 
számának katasztrofális, csak a Trianon utánihoz hasonlítható 
visszaesését mutatja”.143 A szlovákiai magyarság összefüggésé- 
ben: a statisztikusok 1991-ben 608 221 főről beszélnek, ehhez 
hozzáteszik a két háborút követő évek több százezer fős veszte- 
ségét, valamint azt, hogy drámai módon befolyásolta százezrek 
nemzeti identitását a reszlovakizáció is.144 1992-ben a kárpátal- 
jai magyarság létszámát 156 000-re tette Ljuba Siselina.145 A 
vajdasági magyarságot ért katasztrófa nem számszerűsíthető, 
már csak arra való tekintettel sem, hogy itt nemcsak egyszerű 
népmozgalmi adatokról van szó, hanem egy demográfiai visel- 
kedés prognosztizálhatatlan változásáról is. 

A fentebbiek fényében nehezen lehet azt állítani, hogy 
Bibó Istvánnak ne lett volna igaza. Bibó azonban az önren- 
delkezési elv folyományaként a nemzeti kérdések rendezéséről 
beszélt, ez egy igen komplex gondolat, amelynek tétjét nem 
lehet eléggé hangsúlyozni: kölcsönös visszafogottságokról, 
akár lemondásokról van szó, nemzetek, államok és a kisebb- 
ségek többtényezős mátrixokkal jellemezhető viszonylataiban. „... 
a nemzeti kérdések megoldásaként való sikeres működéséhez 
azonban az érdekelt országok közszellemében kialakuló igen 
kényes lélektani egyensúlyra is szükség van. Szükséges, hogy 
a kisebbségekkel rendelkező többségi államhatalom – az önren- 
delkezési elv súlyát átérezve és annak tudatában, hogy ezek- 
nek a kisebbségi állampolgároknak az elsődleges lojalitása nem 
neki szól146 – önként is lemondjon a lelkes hazafiság látszatainak 
az erőltetéséről s a kisebbség elsődleges nemzeti lojalitásának 

                     
143 Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. 

Regio Könyvek, Budapest, 1992. 129. 
144 Gyurgyák László: A szlovákiai magyarság a népmozgalmi és nép- 

számlálási adatok tükrében. Regio, 1993. 4. 78. 
145 Ljuba Siselina: A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpát- 

aljai magyarság. Regio, 1992. 174. 
146 Hadd jegyezzem itt azonban meg, hogy a kiváló kisebbségkutató 

Szarka László véleménye szerint ez a dolog a szlovákiai magyarok 
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akár közvetlen, akár közvetett erőszakkal való megtörésé- 
ről, és a megosztott lojalitás tényének ellenére is biztosítsa a 
megkülönböztetés nélküli egyenlő bánásmódot és a kisebbségi 
többletjogokat; másrészt147 szükséges az is, hogy a kisebbsé- 
gi lakosság tudatában legyen annak, hogy a megkülönböztetés 
nélküli bánásmódért, a reális kisebbségi jogokért és a területi 
önkormányzatért egy bizonyos korrekt állampolgári lojalitással 
kell fizetnie, s ugyanezt a korrekt magatartást kell az esetleges 
szomszéd vagy egyébként elérhető távolságban levő »fajrokon« 
országnak is tanúsítania.”148 

Az irracionális hisztéria és félelem persze aszimmetrikusan 
más irányú is. Pataki Gábor Zsolt igen pontosan érzékelteti, 
hogy: „A magyar kisebbségek és Magyarország közötti kap- 
csolatrendszer egésze nagyon érzékeny problémaként van jelen 
a románok, szlovákok és szerbek reprezentációjában”, valamint 
hogy „ a szomszédos államok magyarokkal szembeni ellenérzé- 
sei főleg abból eredeztethetők, hogy az ott élő magyar kisebbség 
szállásterülete egybeesik régi magyar területekkel”.149 Szerintem 
azonban még sokkal nagyobb mentalitásbeli tehertétele ezúttal 
immár a többségi viszonyrendszemek, hogy a kisebbségit nem 
képes (vagy nem akarja) nem-kisebbségiként appercipiálni. 
Más megoldás azonban, mint kölcsönösen egyenértékű kultú- 
rák szubjektumainak reciprok felfogása, nem képzelhető el. Az 
utóbbi időben számos kisebbségi teoretikus hajlik arra, hogy a 
kisebbségi identitást egyszerűen mentalitásbelileg fel kell adni 
és az egyetemes (magyar) kulturális identitással helyettesíteni. 
Ezáltal a magyar kultúmemzeti koncepció helyeződik vissza 

                     
vonatkozásában tényszerűen nem így van, egyszerűen másak a szoká- 
saik, de a kérdés térben és időben más kisebbségi magyar lojalitásmo- 
dellek viszonylatában is alighanem finomítható. 

147 Némi malíciával kell utalnom arra, hogy a Bibó-gondolat eme 
részét kevésbé szokták idézni teoretikusaink. 

148 Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak 
orvosságai. In: Válogatott tanulmányok. IV. Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1990. 449. 

149 Pataki Gábor Zsolt: Kis „magyar‒magyar” geopolitika. In: Út- 
közben. Pro-Print, Csíkszereda, 1999. 438. 
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a maga természetes jogaiba – mindenféle felsőbbrendűségi és 
völkisch beütés nélkül, de attól a praktikus kihívástól sem füg- 
getlenül, hogy az információs társadalom és a globalizáció ki- 
hívásaira milyen válaszokat tud adni. 

Noha művét nem egy vonatkozásban igencsak bírálják, el- 
sősorban azért, mert nacionalizmus-szemléletét magát is a ma- 
gyar nemzet- és államszemlélethez, Bibó Istvánt a kettős mo- 
narchia közép-európai víziójához tartozónak tekintik, aki – fura 
demokratikus szemlélet – rangsorolta a térség államait, és sza- 
va sem volt például a szlovákokról. A negyvenes évek bibói 
államjogi tudományos szemléletét is meghaladottnak tekintik, 
s nem kevésbé Az európai társadalomfejlődés értelme című ta- 
nulmányának szocialista alaphangját vagy végkicsengését. 

A bibói problémaprofil azonban meghaladhatatlan. Amint a 
Milan Hodžát idéző is fogalmaz: „Közép-Európa területén a 
történelem folyamán olyan helyzet alakult ki, hogy lehetetlen 
volt kijelölni az etnikai határokat. Minden utódállam soknem- 
zetiségű volt. Ez azt jelentette, hogy Közép-Európában egyide- 
jűleg meglehetősen drámai kisebbségi probléma keletkezett.” 
Valamint: „Az a tény, hogy a térség nagy része a Szovjetunió 
uralmi szférájába került, háttérbe szorította a közép-európai 
népek együttműködésének kérdését. Háttérbe szorította, de 
időszerűségét nem szüntette meg. A közép-európai kis népek 
nyomorúságát még mindig nem váltotta fel jólétük.”150 A bibói 
gondolatkörnek van egy abszolút tanulsága: a nemzeti kérdések- 
re vonatkozó fékek és garanciák nélkül Kelet-Közép-Európá- 
ban nem lesz reális kibontakozás – ez utóbbi kifejezés tartalmát 
most szándékosan nem pontosítottam. Kende Péter véleménye 
szerint immár számolni kell azzal is, hogy az Európai Unió 
mint rendező és föderáló erő „mégiscsak valamiféle szövetségi 
rendszer felé hajtja a térség államait”.151 Kétségtelen, hogy az 

                     
150 Dušan Kovac: Az európai nacionalizmus és a közép-európai kis 

népek nyomorúsága. In: Kis nemzetek és országok Közép-Európában. 
Kalligram, 1998, 60. 

151 Kende Péter: A kelet-európai kis nemzetek három lehetséges útja. 
I. m. 17. 
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elfogulatlan politikai szakírónak is van egy opciója, még ha az 
első látásra nem is tűnik szembe: ez az opció egyáltalán az, 
hogy ilyen kibontakozás lehetséges. Ehhez azonban elenged- 
hetetlen a belső pluralizálódás: „megtanulni, hogy saját kisebb 
közösségünkön belül hogyan férjünk meg a más vallásúakkal, 
más nyelvűekkel, más fajúakkal, más elvek szerint élőkkel. 
Amikor ez megtörtént, már könnyebb lesz a jelenlegi határo- 
kon túlmenő kapcsolatokhoz is felnőni.” Másik jeles szakírónk, 
Schöpflin György is gyakran ilyen értelemben nyilatkozik. Én 
azonban – a kommunizmus testamentumát is szem előtt tartva152 

‒ inkább a szkeptikusokhoz tartozom. Amint a bergamói egye- 
tem professzora, a nagyszerű politika-tudós Stefano Bianchini 
megállapítja, mindaddig nem lehet a kibontakozás útján elő- 
relépni, amíg a nemzet és az állami intézmények között kap- 
csolatot feltételezünk, amíg van pártja és vallása a nemzetnek, 
amíg a nemzeti érdek nevében minden más érdekartikulációt 
meg lehet szüntetni és így tovább.153 (A kilencvenes évek nacio- 
nalizmus-dömpingje: konferenciákban, szakirodalomban éppen 
ennek az érdekartikulációnak, valamint a társadalom erőszak- 
jelenségeinek elemzésével maradt adósunk.) 
 

4. Idézett tanulmányának végén Kende Péter hivatkozott a 
bibói koncepcióra: „a nemzet alig vitathatóan társadalmi kö- 
zösség, éspedig az elemi, alapvető társadalmi közösségeket 
meghaladó méretű, politikai intenciójú közösség...” 

Ezt megelőzően azonban a szerző kidolgozott egy olyan nem- 
zetfogalmat, amelyet feltétlenül érintenünk kell, hiszen inten- 
ciója világos: egy olyan elképzelést kreálni, amely nyilvánvaló 
demokratikus-republikánus garanciák beépítésével küszöböli 
ki a hagyományos német, illetve francia történeti nemzetfogal- 
mak hiányosságait. Ezek a kísérletek egyáltalán nem pusztán 
teoretikusak: a mai magyarországi politikai hatalom – részben 

                     
152 Egyed Péter: A félelem és a hazugság politikai intézménye. In: Az 

ész hieroglifái. Kriterion‒Regio, 1993. 283‒302. 
153 Stefano Bianchini: Sarajevo, le radici dell’odio. Edizioni 

Associate, Roma, 1993. 308. 
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az utódállamokbeli magyarság politikai akaratával találkozva 
‒ egy olyan úton indult el, amely feltételezi a nemzeti kérdések 
teljes spektrumú újragondolását. 

A kérdéskör végiggondolása természetesen nem előzmény 
nélküli. Ez alkalommal hadd hivatkozzam a magyar filozófu- 
sok apportjára: egy 1978-ban született, példás tanulmányában 
Nyíri Kristóf szedte ízekre – joggal – Karl Popper híres mun- 
kájának (The Open Society and Its Enemies. 1945) nemzetfo- 
galmát is. (Popper azonban nemcsak a nemzeti problematikát 
nem akarta megérteni, hanem – többek között – egy jottányit 
sem G.W.F. Hegel történelemfilozófiájából, ami azért elég 
hallatlan dolog, ugyebár.) Nem érdektelen jelezni, hogy kikre 
hivatkozott akkoriban Nyíri Kristóf. Peter F. Sugar így fogal- 
mazott Roots of Eastern European Nationalism című munkájá- 
ban (1969): „A nemzetiségek nemzetekké alakulnak, amikor a 
nemzetiségi tudatot meghatározott politikai lojalitások egészítik 
ki (vagy olykor helyettesítik), mint például – valamely állam 
iránti lojalitás.” K. W. Deutsch szerint: „... amint valamely 
nemzetiségben a már korábban is meglévő összetartozás-érzés 
s csoportszimbólumok mellett kialakul az a képesség is, hogy 
tagjait kényszerítő erővel irányítsa, a nemzetiség gyakran nem- 
zetnek tekinti önmagát, és mások is nemzetnek tekintik.”154 A 
közvetlen üzenet mellett – amely igencsak világos volt: hogy 
semmilyen doktrinér megoldás nem képes a nemzet mint olyan 
evolúcióját letudni, a nemzet igenis mozgásban vagyon – eme 
szerzők már a csoportérzés és az összetartozás-tudat, a szim- 
bolika problémaköre felé mutattak, ami nemzet és kisebbségei 
közötti viszonyban igencsak használható szempontrendszer. 

Téijünk most tehát vissza Kende Péter szempontjaira. Ad 1.: 
a nemzet mint politikai közösség egy adott területen együttélésre 
ítélt emberek közössége, ennélfogva nem diszkriminálhat az ott 
lakók között etnikai, nyelvi vagy ősiségi alapon.155 A kulturális 

                     
154 Nyíri Kristóf: Nemzettudat és „nyílt társadalom”. Magyar Filo- 

zófiai Szemle, 1979. 3‒4. 482. 
155 Kende Péter: Politikai közösség és nemzet. Magyar Tudomány, 

1994. 4. 453. 
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nemzetfogalom vérségi komponensét is ki kell venni mint az et- 
nikai purifikációra felhívó törekvést. Nehéz logikai művelet! ‒ 
hiszen ezek után a kulturális nemzet valóban tisztán választásos 
alapon működő közösség lesz – és a népi írók egyike-másika 
hajlott is erre a megoldásra. Ha azonban tizenötmillió magyarul 
jól beszélő – mondjuk vietnami – embertársunk be akarna lépni 
a magyar nemzetbe – valóban Európa legnagyobb kisebbsége 
születne meg. Mint ahogy az orosz meg is született – de az 
itt és most egy kérdés, őket ugyanis nem engedték „belépni” 
a balti nemzetekbe. Másodsorban, hangsúlyozza Kende Péter, 
az organikus-mitikus elvet a republikánus princípiummal kell 
helyettesíteni, azaz – és erre figyelmeztettünk az előbbiekben 
‒ a társadalom érdektagozódását „az állampolgári részvételre 
és vitára alapozott döntési procedúráknak kell képviselnie”. 
Harmadsorban, ennek a nemzetideálnak a személyes felelősség 
elvére kell épülnie. Negyedszer: a nemzetnek nyitottnak kell 
lennie, csak a külső impulzusok helyes felismerésével, artikulá- 
ciójával és a rájuk adott megfelelő válasszal léphet a versenybe. 
Bibói gondolat, amely végképp az esztétikum területére utal 
olyan szép kifejezéseket, mint amilyen például a nemzeti öncél 
volt. 

Persze van olyan program is, amely – az Egyesült Álla- 
mok-beli tipikus állampolgár-eszmére tekintve – a XXI. század 
integrált Európájából a nemzeti elv minden hiposztazációját 
kitessékeli, mondván, hogy (végső soron) ellenségképet szül 
és tart fenn. Egy a jövőnek szóló prospektív, nagyigényű tanul- 
mánykötet több mint félszáz tanulmányából – (kulcsszó a civil) 
‒ egyetlenegy foglalkozik a fentebb jelzett opciókkal – a nem- 
zeti problematikával.156 Módszertanilag pontosan kifejezi ezt a 
helyzetet Szabó Máté megállapítása – Martin Albrow nyomán ‒: 
„A nemzetállami politizálás iránti érdeklődés visszaesése olyan 
mozgalmakban való elkötelezettség megerősödéséhez vezet, 
melyek az embereket világméretekben mobilizálják, és olyan 

                     
156 Baráth Árpád: Nemzeti tudathasadás(ok) a XX. század történeté- 
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problémákat tematizálnak, melyek a nemzetállam napirendjén 
csak marginális szerepet játszanak.”157 

Kétségtelen, hogy a fentiek izomorf szemléletváltások azzal a 
folyamattal, amelyet Magyarország euroatlanti integrációjának 
nevezünk: Magyarország ma a NATO tagállama és az Európai 
Unió társult tagja, ami azt jelenti – hogy az Agenda 2000-ben 
megfogalmazott uniós kompatibilizációs követelménycsoma- 
gok teljesítése nyomán Magyarország öt éven belül az EU tel- 
jes jogú tagjává válik. Ez óriási nagyságrendű történelmi válto- 
zás, ami alapjaiban változtatja meg Magyarország kontinentális 
pozícióit – és itt a külpolitikai összefüggésrendszernél sokkal 
nagyobb horderejű kérdésről van szó –, függetlenül a válto- 
zás értelmezésétől: hogy Európa vezető hatalmainak valamiféle 
reparatorikus gesztusáról van-e szó avagy nem. Az első és leg- 
jelentősebb következmény, hogy a millió belső gonddal terhelt 
magyarországi társadalom maga fele fordulhat, más választása 
nincs is: rá kell állania az új pályára – ne hagyjuk ki a történel- 
mi tréfa lehetőségét: a trianoni békerendszer rendelkezéseiben 
megállapított vasúti hálózatán belül. 

A nagy kérdés mármost az: vajon a történelmi magyar ál- 
lam politikai örököseként létező Magyar Köztársaság egykori 
nemzetrészeivel vagy nélkülük kíván elindulni ezen az úton. 
(Ez a történelmi időben élet-halál kérdése a leszakadt nemzet- 
részeknek.) A jelek arra mutatnak, hogy – ez az Antall József-i 
örökség – a magyar állam felelős vezetői a velük mellett dön- 
töttek – azonban, hogy milyen úton-módon, milyen fokon és 
hatásfokon és milyen eszközökkel, arról most természetesen 
még nem lehet nyilatkozni. Itt azonban azt is meg kell említe- 
nünk, hogy az utódállamok magyarságának felelős vezetői nem 
szűntek meg – nagyon helyesen – politikai igényeiket bejelen- 
teni, értelmiségük pedig a nemzetiségi kérdések megoldására 
nem egy színvonalas tervezetet dolgozott ki. Közben pedig az 
„istenadta” nép – és alighanem ez volt, mint mindig, az igazi 
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„súly” – igyekezett munkát vállalni, tanulni, utazott, szerzett, 
jött, ment, hozott, vitt. A maga módján képviselte az integrá- 
ciós irányt. 
 

5. Az újabb (amint a fentiekben bizonyítani véljük: újjáala- 
kuló) magyar nemzetfogalom (eszme, gondolat) arkhimédészi 
jogi pontja a Magyar Köztársaság Alkotmánya 6 §-ának 3. 
bekezdése, amely kimondja, hogy a MK felelősséget érez a 
határain kívül élő magyarok sorsáért és előmozdítja a Magyar- 
országgal való kapcsolatuk ápolását. Ez persze akár nemes holt 
betű is maradhatott volna, ha a magyar kormányzati elitek le- 
hetőségeik mértékében nem veszik komolyan. Másodsorban, 
ez az intézményesülni látszó szándék egyáltalán nem találkozik 
egy megfelelő uniós, eurostandard jogalkotással, azaz olyan- 
nal, amely a kisebbségi kérdésnek megfelelő súlyt biztosítana 
az egyes államok törvényhozásában és joggyakorlatában. Azon- 
ban két ilyen jogi alapdokumentum mégiscsak van: 1. Az Euró- 
pa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1201/1993. számú Ajánlása 
az Emberi Jogok Európai Egyezménye Kiegészítő Jegyzőköny- 
vére a nemzeti kisebbségek jogairól, valamint az 1998-tól hatá- 
lyos „A nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezménye”. 
Igen szerény eredmény ez – értékeli a pécsi jogász-filozófus: 
„Elméleti szempontból tehát a dokumentum karakterét az adja, 
hogy lefektet bizonyos nemzetközi zsinórmértékeket, e zsinór- 
mértékek megvalósításában ugyanakkor jelentős mozgásteret 
hagy az államoknak. Kiegészül mindez egy olyan végrehajtási 
mechanizmussal, amely az Emberi jogok európai egyezményé- 
nek végrehajtási rendjéhez képest igen visszafogottnak és sze- 
rénynek minősíthető.”158 

 
Két lényeges megjegyzés kívánkozik ide: nem utolsósorban 

a nagy-jugoszláv államalakulat szétesése, a boszniai és ko- 
szovói háborús cselekmények és népirtás hatására, a politikai 
viszonyokat – az európai történelemben szinte egyedülállóan 
szerencsés módon – itt-ott megelőzték a jogviszonyokban be- 
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következett változások. A kollektív jogokat illetően rendkívül 
színvonalas elméleti diskurzus zajlott – nemzeti és nemzetközi 
keretekben (ez az evolúció nem volt teljesen előzmény nélküli: 
az olyan jeles tekintélyek mint Felix Ermacora vagy Jonathan, 
Eyal régóta jelzéseket adtak a probléma akutizálódásáról). Eb- 
ből a szempontból persze nem várható el, hogy tíz év alatt 
a nemzeti kisebbségek nemzetközi jogalanyiságának a kérdése 
‒ a jogrend alapját képező szuverenitásokkal szemben – meg- 
oldódjék. 

Közben beindult az a nagy horderejű folyamat, amely a ma- 
gyar alkotmány immár korlátozottan garanciális értékű említett 
pontja alapján bizonyos intézményi rendszer kiépítését jelenti. 
1999. március 26-án a Magyar Országgyűlés határozatot foga- 
dott el a Magyar Állandó Értekezlet megalakulásához kapcso- 
lódó feladatokról, a következő folyomány az ún. Státustörvény 
megalkotása, amely a kisebbségben élő magyarok számára ren- 
dezett formában biztosít korlátozott jogokat a munkavállalás, 
az egészségügyi ellátás és a tanulás területén is, azzal a jól 
megfogalmazott másodlagos céllal, hogy ezáltal egy történelmi 
nagyságrendű migrációs folyamatnak elejét vegye. Jóllehet az 
is nyilvánvaló, hogy a magyar népesség demográfiai kollap- 
szusa miatt az utódállamok – minőségi – magyarjainak előbb- 
utóbb részt kell venniük valamilyen demográfiai excedens lét- 
rehozásában – a magyarországi populáció vonatkozásában. Ezt 
a szakemberek és a felelős nyilvánosságot irányító elkötelezett 
tényezők is így látják. „Az ország demográfiai helyzetét, jövő- 
jét reálisan bemutató ismereteknek lenne tehát fogadókészsége, 
s a közvéleményben növelhető lenne az a meggyőződés, hogy 
egy optimálisnak nevezhető népességfejlődés érdekében szük- 
séges és lehetséges áldozatokat hozni.”159 

Igen fontos megjegyezni, hogy a magyar nép szállásterületé- 
vel kapcsolatos igen pontos és nagyigényű tudományos munkák 

                     
159 Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit: Népességcsökkenés és annak 

várható hatása. Magyar Tudomány, 1995. 2. 142. Ugyanebben az ér- 
telemben fogalmaz – a jelenség összetett voltát hangsúlyozva – Cseh- 
Szombathy László A demográfia helyzete és feladatai c. vázlatában. 
Ezredforduló, 2000. 1. 23‒24. 
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és kataszterek is elkészültek.160 Nyilván ezek immanens módon 
is jeleznek bizonyos népmozgalmi lehetőségeket. Ezzel kapcso- 
latban, amikor az Erdélyi Szigethegység különböző részein vé- 
geztünk szociológiai kutatásokat, mondotta volt megboldogult 
professzorom, Ion Aluaş, hogy ha az emberek életkörülményei 
kedvezőtlenül alakulnak, és nem tudnak megfelelő életprojek- 
teket kialakítani, a népesség csúszása – persze generációs fo- 
lyamatokat jelent – megállíthatatlan, és a völgyek kisebb, majd 
nagyobb városai felé tart. Nyilván ez a prognózis egy – kedve- 
zőtlen – lehetőségre vonatkozik. 

Rendkívül értékes áttekintésében, amelynek középponti kon- 
ceptusa a szerződéses magyar nemzetfogalom, Szarka László a 
magyar nemzet evolúciójának egy kedvezőbb alternatívájával is 
számol, amelynek politikai feltétele természetesen az erőszak- 
mentesség. Ez egy bizonyos értelemben szétfejlődési modell: 
„A rövid XX. század nem csupán a magyarság környezetét, ha- 
nem magát a magyarságot, annak csoportszerkezetét, mentális 
struktúráját átalakította. A kisebbségi magyar közösségek a tör- 
téneti kényszerből erényt kovácsoló önszerveződésük eredmé- 
nyei, a többi magyar közösségtől megkülönböztető nyelvi, kul- 
turális adottságaik, készségeik, képzettségük s természetesen 
a szomszédos nemzetekkel való permanens kapcsolataik miatt 
nyilvánvalóan a magyar nemzetközösségen belül is megőrizhet- 
nék immár tudatos közösségként kifejlesztett sajátosságaikat, 
külön pozícióikat, külön státusukat.”161 Meg kell jegyeznünk. 
Szarka László opcióját alátámasztandó, hogy a magyarság is 
nagyon ragaszkodik szülőföldjéhez; erről szól egész irodal- 
munk. Másrészt, ez az evolúciós séma a hagyományos ma- 
gyar nemzetfogalom szempontjából talán nehezen elfogadható, 

                     
160 Glatz Ferenc: A kisebbségi kérdés Közép-Európában tegnap és 

ma. Europa Institut, Budapest, MTA Történettudományi Intézet, Bu- 
dapest, 1992. 5‒62; Kocsis Károly – Kocsisné Hodosi Eszter: Ma- 
gyarok a határainkon túl – a Kárpát-medencében. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1992. 7‒179; Bulla Béla – Mendöl Tibor: A Kárpát-meden- 
ce földrajza. Lucidus Könyvkiadó, Budapest, 1999. 9‒398. 

161 Szarka László: Elemzési szempontok a 20. század végi magyar 
nemzetfogalomhoz. Korunk, 2000. 1. 24. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 211 

ámde más európai nemzetek különböző államalakulatokbani 
történelmi megoszlását tekintve nem az. Itt azonban kulcs- 
helyzetbe kerül a magyar nyelv kérdése, a magyar nyelviség, 
magyarajkúság mint a nemzeti tudat és azonosság sine qua non 
feltétele és alapja. A kérdéssel foglalkozó szakemberek a be- 
szélt magyar nyelv központjait tekintetbe véve pozitív korre- 
lációt mutatnak ki a magyar nyelv közösségi presztízse és a 
nemzeti kötődés között, e szempontból egy bizonyos rangsorba 
helyezik a magyarság különböző csoportjait (nyilván szocioló- 
giai és nem értékszempontokról van szó.)162 

Lanstyák István nagyszerű tanulmánya – akárcsak az erdélyi 
Péntek János munkássága – arra is felhívja a figyelmet, hogy 
nyelvünk státusának, használati színtereinek teljes vertikumá- 
ban működni és cselekedni kell, illetve ennek törvényi és intéz- 
ményi garanciáit is meg kell teremteni. Meg kell tenni ezt az 
integrációs és globalizációs kihívás rendszerében is. 

Filozófiai perspektívából igen nagy horderejű kérdés – a téri 
tagozódás mellett az, hogy ma a magyarság műveltségét te- 
kintve különböző időkben is él – a tradicionalizmustól a poszt- 
modernig vagy késői másodlagos modernitásig. Ez azt jelenti, 
hogy ha valaha a Klebelsberg Kunó által megteremtett népisko- 
lai rendszer egyfajta közös nemzettudatot – szinkronitást – biz- 
tosított, ma egyre nyilvánvalóbbá vált a magyar nemzetrészek 
‒ akár belső – különbözősége. A politikai érdekek artikuláció- 
jakor is egyre inkább megmutatkozott a magyarok sokfélesége. 
Immár nem fér be e gondolatkísérlet keretei közé a szembe- 
sülés az oktatás és a kultúra preferenciáinak problematikájá- 
val, vagy a hagyomány regionálisan különböző megélésének 
a kérdésköre. De az idő ma azt jelenti, hogy a magyarság is 
tömegkommunikációs helyzetben van, és egyre nagyobb töme- 
gei élhetnek az információs hálózati rendszerekkel. Ebben a 
helyzetben rendkívüli felelősség hárul azokra, akik az értékel- 
vűséget képviselik. 

Tanulmányom konklúziójaképpen egy olyan tényre kell 

                     
162 Lanstyák István: A magyar nyelv központjai. Magyar Tudomány, 

1995. 10. 1185 
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kitérnem, amely minden fenti felvetés szempontjából alapve- 
tő feltételezettségként nyilvánul meg. Arról van szó ugyanis, 
hogy 1990‒2000 között a magyarság különböző csoportjai 
identitásuk garanciáját, megmaradásuk törvényi és intézményi 
feltételeit a különböző autonómiaformákban látták és láttatták. 
Ezeket a tervezeteket immár kormányzati tényezőkként mű- 
ködő saját politikai képviseleteik sem tudták kellő eréllyel és 
hatékonysággal képviselni.163 Ezt itt most csak tényként jegy- 
zem meg, egyébként is – valljuk be – tíz év nem történelmi 
idő a kommunizmus fél évszázadához képest. Magyar emberek 
nagy csoportjai számára azonban ez a tíz év életükre vonatkozó 
döntések ideje volt, s a következő még inkább az lesz. A nem- 
zet pedig sok olyan magyar emberből áll, családokból, akik 
nem annyira áldozatot akarnak hozni a nemzet oltárán, mint 
inkább – nyilván kemény munkával – gazdaságilag és polgári- 
lag biztonságban, politikailag szabadon és emberi méltóságban 
akar(nak) élni. Ezek valóságos nemzeti célok ma, és nyilván a 
magyarok ezt meg is akarják valósítani, és nem akárhol. 

Visszatérve arra, amit a fentiekhez alapfeltételnek neveztem: 
a Magyar Köztársaság mai euroatlanti integrációs politikája 
kétségtelenül megvalósítható. Más a helyzet a közvetlen kör- 
nyezetében levő egyes államokkal: a Kis-Jugoszláviában (Vaj- 
daságban) levő magyarság gyakorlatilag házi őrizetben van; 
Romániával kapcsolatban pedig az aktuális – de paradigmatikus 
értékű – példa az ökológiai viszonyoké és jogszabályoké, ame- 
lyeknek rendezetlensége a szomszédos állam lakosságát és 
gazdaságát sújtja. Ha most a helyzet az, hogy a magyar mi- 
niszterelnök szavaival: „mi mondjuk az igent, és ők a nemet”, 
akkor sem kevésbé igaz, hogy az államközi viszonyoknak ezek 
a megoldatlanságai a magyar‒magyar viszonyokat is messze- 
menően befolyásolják. 

Ezen a ponton azonban elemzésem – amelyben igyekeztem a 
társadalomtudomány szakszempontjait megtartani – óhatatlanul 
átmenne a politikai elemzés vagy a politikai jóslatok területére, 
amit ezúttal is el kívántam kerülni. 
                     

163 Egyed Péter: Autonómia – az RMDSZ-programokban. Korunk, 
2000. 1. 40‒44. 
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A TOLERANCIA: ERKÖLCS ÉS/VAGY POLITIKA? 
 
 

Mármost, amint utaltam is rá, nekem semmi kifo- 
gásom bárki vallása ellen, akármilyen is az, amíg az 
illető nem öl meg vagy nem sérteget más embereket, 
mert azok nem hisznek az ő vallásában. De ha vala- 
kinek a vallása igazán végletessé válik, ha valóságos 
kínszenvedést ró rá, és végül is földünket olyan foga- 
dóvá teszi, amelyben kényelmetlen lakni, akkor úgy 
gondolom, legfőbb ideje, hogy félrevonjam az illetőt, 
és megvitassam vele a dolgot. 

(Ishmael szavai. Hennán Melville: Moby Dick) 
 
A tolerancia filozófia- és eszmetörténete egyike a legérdeke- 

sebb, legösszetettebb eszme-összefüggéseknek, amelyek a szi- 
getország (Anglia), a kontinens (Európa), valamint az Újvilág 
(Amerikai Egyesült Államok és Kanada) új és legújabb kori 
politikai evolúcióját jellemzik. A három evolúciós vonalnak 
megvannak a közös gyökerei, azonban külön is választandó- 
ak. A tolerancia kérdésköre nem került ki az aktualitásból sem 
erkölcsi, sem politikai összefüggésben, ami azt jelenti, hogy a 
lelkiismereti és a politikai mezőkben és stadionokban továbbra 
is igen komoly, alkalmasint gyilkos problémák és tétek vannak. 
(„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” – bár csak megkö- 
zelítőleg tudnánk úgy szeretni felebarátunkat, mint önmagun- 
kat. 2001. szeptember 11. – New York, New York, World 
Trade Center, Ikertornyok – a harmadik évezred speciális vi- 
lágháborúja. Muzulmánok és kereszt(y)(!)ének. Civilizációk 
határvonala és lehetséges háborúja. Románok és magyarok. 
Eltűrők és eltűrtek. Tulajdonképpen miért is kellene eltűrnünk 
azt, ha az életünkre, a szabadságunkra, méltóságunkra, a java- 
inkra, a felebarátainkra törnek? Abszolút eszme-e a tolerancia, 
meg lehet-e összefüggéseiben és ellentmondásmentesen alapoz- 
ni, avagy Thomas Hobbes megszívlelendő módszertana szerint 
teoréma, amelyhez meg kell találni a megfelelő demonstrációt, 
de még inkább a hatékony modus operandit?) Gondolom, e 
nyugtalanító listával elégségesen igazoltam a tolerancia-kérdés 
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aktualitására vonatkozó felvetésemet. Módszertanilag sem ke- 
vésbé érdekes a dolog, ugyanis a tolerancia a tolerancia hatá- 
rainak a kérdése, mindez pedig nem kell azt jelentse, hogy azt 
egyszerű politikai instrumentummá fokozzuk le. Nem, emlékez- 
tetnünk kell arra, hogy a tolerancia alapvetően, történelmileg 
lelkiismereti-vallási kérdés volt, és mint ilyen, politikai. Ma vi- 
szont úgy tűnik, hogy a kulturális és etnikai identitás(ok) kerül- 
nek be éppúgy a politika mezejébe, mint a vallás a nagy európai 
vallásháborúk idején. (A szakértők figyelmeztetnek arra, hogy 
ez a legveszélyesebb dolog: bármilyen lehetetlen is, a kulturá- 
lis-etnikai kérdéseket ki kell vonni a politikai mezőből, mert ha 
nem, konfliktusgerjesztők.164) Úgy látszik, hogy a tolerancia kér- 
déscsoport a jelenben két, a szociális tervezés és management 
felől megfogalmazható dimenzióval egészül ki szükségszerűen: 
1. a konfliktus és konfliktuskezelés problémaköre és 2. a tár- 
sadalmi együttélés erkölcsi, jogi szabályozásának dimenziója 
‒ ez utóbbinak is igen jelentős irodalma alakult ki.165 Ugyanak- 
kor a tolerancia hagyományos eszmetörténeti kutatása terén is 
jelentős összefoglalások születtek.166 A posztmodernitásból vagy 
második modernitásból jövő impulzusok nagyon fontosak a to- 
lerancia-problematika újragondolásakor, de nem mentenek fel 

                     
164 „A művelődésnek, nevelésnek allokatív és szocializáló funkciói 

vannak, amelyek nem kizárólag egyének, hanem etnikai csoportok stá- 
tusát és beállítódását is döntően meghatározzák.” Theodor Hanf: The 
Political Function of the Educational System in culturally Segmented 
States. In: Zeitschrift für erziehungs – und sozialwisenschaftliche 
Forschung. 1984. 2. 181‒299. „A kulturális kiváltságokat az emberek 
ugyanolyan elkeseredetten védik, mint ahogyan a kulturális diszkrimi- 
nálás ellen harcolnak. ” Személyelvűségen alapuló kulturális autonó- 
mia: a felhasználás tapasztalatai. In: Staat und Nation in multietnischen 
Gesellschaften. Passagen Verlag, Wien, 1991. 127. 

165 Itt most elsősorban Lányi András programatikus munkásságára 
hivatkozom. 

166 Két kiváló magyar monográfia a sorból: Heltai János: Alvinczi 
Péter és a heidelbergi peregrinusok. Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 
és Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig. Kossuth Könyvki- 
adó, 1992. 
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az alól a kötelezettség alól sem, hogy újraszemlézzük a türelmi 
gondolat eredeti értelmét. 
 

1. Amint ismeretes, az államjogi gondolkodás, államfilozó- 
fia és jusznaturalizmus két alapvető műve John Locke Értekezés 
a türelemről (1667), valamint Levél a türelemről (1685) című 
alkotása. John Locke szerint a mély egyéni hit, az igazi vallá- 
sosság, amely a „helyes és istenes élet formálására törekszik”, 
jelenti a vallási türelem lelki előfeltételét. Alapjában véve egy 
vallásos-lelki diszpozícióról van szó, például a keresztények 
tekintetüket Krisztusra függesztik, de a követés tudatos lelki- 
ismereti összefüggésében. A tolerancia második előfeltételé- 
nek tekinthető Locke-nál az állam és az egyház következetes 
szétválasztása. Ez az alapelv három mozzanatból épül fel: 1. 
Az állam a polgári javak megőrzésére és gyarapítására alakult 
közösség, vagyis lelki ügyekben nem illetékes, mert a lelkiis- 
mereten nem lehet erőszakkal uralkodni. 2. Ebből következik a 
lelkiismereti szabadság, vagyis az államnak a földi élet dolgai- 
val kapcsolatos illetékességével szemben Locke szerint a lelki 
üdvösség kérdéseiben minden ember egyénileg illetékes, azaz 
szabadon választhatja meg azt a vallási közösséget, amely lelki 
meggyőződésének megfelel. 3. A lelkiismeret szabadságából 
pedig a vallások és egyházak polgári egyenlősége következik. 
Köztük semmiféle világi hatóság nem lehet bíró, hanem egye- 
dül csak az Isten. Viszont az egyházi méltóságok hatáskörét 
sem lehet kiterjeszteni polgári ügyekre, ugyanis mindkettőnek 
szilárd és változhatatlan határai vannak. „Coelum et terram, 
res disjunctissimas miscet, qui has duas societates origine, fine, 
materia toto coelo diversas velit confimdere.” E megfontolá- 
sokból származik Locke-nak a katolikusokkal szembeni türel- 
metlensége is. Az állam illetékes polgári ügyekben, tehát sem- 
mi olyan dogmát sem szabad eltűrni a felsőbbségnek, amely 
ellenkezik az emberi társadalommal vagy a polgári közösség 
fenntartásához szükséges jó erkölcsökkel. 

Márpedig – állítja Locke – a katolikusok kiváltságokat köve- 
telnek maguknak, mint például a szószegés kiváltságát, vagy a 
kiközösített királyok elűzésének kiváltságát, ezek pedig ellen- 
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keznek a polgári szabadsággal. A tolerancia gondolata mindig 
párosul az intoleranciáéval, de mindig eldöntendő – filozófiai 
teorémába foglalandó –, hogy – mintegy négyes mátrix ele- 
meiként: tolerancia/intolerancia és vallás/lelkiismeret/politika 
‒ melyik tényből milyen összefüggésben milyen irányban in- 
dulunk el, és abból milyen következmény származik. A dolog 
módszertanilag igenis belátható és kalkulálható, a tét mindig 
igen nagy: eltiport lelkiismeretek, szabadságok, életek. Visz- 
szatérve Locke-ra, az ő intoleranciája nem vallási, hanem egy 
következmény jellegű politikai indoklású intolerancia, és mi- 
nőségileg különbözik attól a helyzettől, amikor egy vallást teo- 
lógiai szempontból tévesnek tartott dogmái miatt ítélnek el. A 
katolikusokkal szembeni intoleranciára pedig nem a katolikus 
hit téves volta, hanem egyes hittételeinek politikai konzekven- 
ciái jogosítanak. Ezért utasította el – ismeretes módon – Locke 
az ateizmust is, mivel annak végső konzekvenciái a társadalom 
életének alapjait bomlasztanák fel. Itt jegyezzük meg, hogy 
a katolikus teológia álláspontja az ateizmussal szemben igen 
árnyalt, sokoldalú és nem ellentmondásmentes. Itt először is 
arra a megfogalmazásra gondolunk, amely szerint, ha az elmé- 
leti ateizmusnak nincsenek misszionárius szándékai, toleráns 
lehet (egészen az aggodalmasságig). De a teológia definiált hit- 
igazságként, dogmaként állítja Isten megismerhetőségét és az 
ateizmus híveit az egyházból kizárja.167 Az egyház álláspontja e 
kérdésben egyre árnyaltabb lett. A II. Vatikáni zsinaton az egy- 
házi tanítóhivatal nagyon komolyan foglalkozott az ateizmussal 
kapcsolatos teológiai meggondolásokkal. A Lumen gentium 16. 
reális lehetőségnek ítéli az „ártatlan ateizmust”, amely nem 
zárja ki az ateistát az örök üdvösségből. A Gaudium et spes 
19.21. kimondja: „az ateizmus esetleg csak egy olyan istent 
utasít el, amelyik valójában nincs is, lévén, hogy az ateizmus 
gyakran az igazi vallási tapasztalat képességének elsorvadásá- 
ból ered, gyakran a teodicea-probléma váltja ki, továbbá: az 
ateizmus gyakran hamis értelmezése a mai ember önmagában 

                     
167 Denzinger‒Schönmetzer: Enchiridion Symbolorum. 32 (1963). 

321‒323. 
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véve legitim szabadság- és autonómiaélményének és annak a 
törekvésének, hogy gazdasági és társadalmi bilincseket aktívan 
lerázzon magáról.” 

John Locke megfontolásainak – akár intuitíve is belátható 
ez – van egy immanens szabadság-irányultsága. Szerinte min- 
denre szabadsága van az egyénnek vallási élete során, amire 
szabadsága van a polgári életben. (A vallási élet itt inkább a 
vallásgyakorlás külső formáit jelenti.) Szabad tehát térdet haj- 
tani, bort inni, vízzel mosakodni, bárányt vágni, szertartások- 
ra gyülekezni, ott beszélni, semmit sem szabad viszont, amire 
a polgári életben sincs joga az embernek. A Locke által leírt 
tolerancia kereteit tehát lényegében a polgári szabadságjogok 
jelentik. Azaz jogi értelemben e tolerancia sem fejez ki mást, 
mint a vallás kérdésében érdekelt társadalmi erőknek az adott 
pillanat erőviszonyaihoz igazított kompromisszumát. 

Megjegyzem, hogy a mi viszonyaink között – politikai fe- 
nomenológia – a centralizált autoritárius álam meglevő ideálja 
továbbra sem „nélkülözheti” a teokratikus apportot. Az orto- 
dox szinódus törekvése, hogy az ortodoxiát alkotmányjogilag 
államvallássá nyilvánítsa, vagy az állami újraelosztás csatorná- 
in privilegizált helyzetbe juttassa – melyben találkozik az állam 
alig burkolt dotációs szándékával –, a legpontosabban fejezi 
ki az állampolgári szabadság retardált állapotát egyfelől és a 
vallási egyenlőtlenséget – nyilván a politikai mezőre gondo- 
lok – másfelől. Mi több, az egyenlőtlenség abban a hallatlan 
nemtörődömségben is kifejezésre jutott – immár a justizmord 
határán, ha nem éppen abban, ahogyan a román állam a nem 
ortodox egyházi javak restitúciójának kérdéséhez viszonyult, 
s amelynek eredményeképpen az erdélyi történelmi egyházak 
felelős vezetői elhatározták, hogy az Európa Tanács jogi fóru- 
maihoz fordulnak. 

A szabadságjogok egyfajta retardációjára utal az is, hogy 
olyan kérdésekben, mint a különböző kisebbségi csoportok 
(„nemi kisebbségek”) integrációja, a történelmi egyházaknak 
a templomon kívüli, mediatizált állásfoglalása ha mérvadó nem 
is lehetett, igencsak befolyásolta a közbeszéd minőségét és idő- 
tartamát, végső soron pedig a jogi kodifikációt. 
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Történelmileg általában igaznak tekinthetjük azt, hogy a to- 
leranciával kezdődő folyamat a racionális szabadságfelfogással 
ér véget, és demokratikus jogállamban, annak liberális (jogi) 
intézményeiben letéteményeződik – és kezdődik újra, tehetjük 
hozzá. James Mill (a nevezetes John Stuart Mill atyja) a John 
Locke által lefektetett alapok (egyéni lelkiismeret+jusz-natu- 
ralisztikus állam) összefüggésében a XIX. század elején meg- 
fogalmazta a modern állam egyik legfontosabb eszközének te- 
kintett nyilvános és racionális vita folytatásának követelményét 
‒ ez működne úgy, mint egy virtuális népgyűlés. Két alapvető 
művében – The Liberty ofthe Press, 1825 és The Principles of 
Toleration, 1826 – is megfogalmazta, hogy a szabad vitán kívül 
nincs, nem lehetséges más igazság-kritérium, minél nagyobb 
demokratikus nyilvánosság előtt folyik e vita, annál nagyob- 
bak az igazság esélyei. A gondolatszabadság elválaszthatatlan 
a sajtó szabadságától – illetve anélkül csupán üres metafora. 
Mindez azonban átvezet a toleranciának ahhoz a kiterjesztett 
értelmezéséhez, extenziójához, amelyhez immár a szabadság- 
fokok problematikája is hozzátartozik, azaz, ha a toleranciáról 
a politikai fenomenológia összefüggésében szólunk, akkor az 
állami, lelkiismereti, valamint etnikai-kulturális intolerancia té- 
nyei – az elemzés tárgyaiként – egyaránt meg fognak jelenni. 

 
2. Az utóbbi évek legjelentősebb monográfiái mind azon az 

állásponton vannak, hogy a tolerancia kiindulópontja a polgári 
szabadságnak és intézményeinek, de maga is újrafogalmazódik 
‒ hogy egy kissé képszerű kifejezéssel éljünk – a szabadságfo- 
kok fluktuációjának megfelelően.168 

Mielőtt azonban a türelmi probléma legfontosabb mai ösz- 
szetevőire térnék, hadd jelezzem legalább körvonalaiban, 
azokat az alapvető összefüggéseket, amelyekre Heltai János 

                     
168 Ezen az állásponton van John Locke jelenkori alighanem legjelen- 

tősebb monográfusa, Walter Euchner (Naturrecht und Politik bei John 
Locke. Europaeische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 1969), va- 
lamint a nagy olasz jogfilozófus, Norberto Bobbio is. Alapvető tanul- 
mánya: Le ragioni della tolleranza. In: Lʼetádei diritti. Giulio Einaudi 
editore, Torino, 1990. 
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irányította a figyelmünket kutatásaiban. (Hosszabb kritikai 
méltatást is írtam róla.169) Heltai véleménye szerint a magyaror- 
szági toleranciaeszme fő forrása a Heidelbergben tevékenyke- 
dő David Pareus műve, az Irenicum sive de unione et synodo 
evangelicorum concilianda liber votivus (Heidelberg, 1614). 
Ez a munka alapvetően a protestáns vallásfelekezetek békéjét és 
egységét célozza, tehát a toleranciagondolat pozitív, tevékeny, 
közelítő strukturális változata mellett van. A szerző összeveti 
az irenizmus alapgondolatát a Locke-éival és megállapítja: „az 
irenizmus nagy részben arra irányul, hogy a vallásszabadságot 
valamennyi felekezet tekintetében rendi joggá tegye, az újko- 
ri tolerancia egyik előkészítő eszmei irányzatának tekinthető, 
amennyiben a rendi előjogok szerves fejlődés esetén – mint 
Angliában vagy Hollandiában – a polgári szabadságjogokat elő- 
legezik”.170 A protestáns toleranciagondolat ilyen értelmű leg- 
jelentősebb képviselői nyilván Alvinczi Péter, Pázmány nagy 
vitapartnere, aztán Geleji Katona István és mások (az Alvinczi 
Péternek tulajdonított két jelentős mű – Itinerarium Catholicum 
és Querela – szerzőségét Heltai kétségbe vonja.) A toleran- 
cia mint teológiai és filozófiai eszme egyik főágon tehát a 
heidelbergi eredetű irenizmus minálunk. Hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy itt az eszmetörténeti tényekről van szó, nem pe- 
dig az erdélyi politikatörténetnek ama sokat citált eseményéről, 
ami I. János törvényeként ismert, azaz az 1568-as tordai or- 
szággyűlésről, az evangélium hirdetésének és magyarázatának 
teljes szabadságáról, a híres indoklásról: „mert az hit Istennek 
ajándéka”. (A törvény a katolikusokra nem vonatkozott.) A 
különböző protestáns zsinatok – amint azt aztán Apáczai Csere 
János esete példázta – igencsak kötelezték, kényszergették a 
híveket a hitben való megmaradásra. 

A kérdés mármost az, hogy vajon protestáns találmány-e 
a tolerancia. Igen is, meg nem is: a tágabb európai társada- 

                     
169 Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. Bu- 

dapest, 1994. Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli. 
Studi Finno-Ugrici, 1995. 287‒291. 

170 Heltai János: i. m. 175. 
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lom- és eszmetörténet felől nézve ez a modernitás szükségszerű 
eseménye volt. 

Az utóbbi időben kevesebbet hivatkoznak Max Weber né- 
zeteire, pedig a vallási türelmesség kérdését ő is az európai 
modernitás, annak evolúciója kulcskérdésének tekintette. Íme 
hogyan vélekedett nagy műve, A protestáns etika és a kapita- 
lizmus szelleme egyik összefoglaló lábjegyzetében: „A türel- 
messég gondolatának egyik fő képviselője a pietizmus... Ha 
most eltekintünk az önmagában véve sosem nagy hatású huma- 
nista-felvilágosodott közömbösségtől, akkor Nyugaton a vallási 
türelmesség gondolata történelmileg a következő fő források- 
ból keletkezett: 1. pusztán politikai államrezon (archetípusa 
Orániai Vilmos171), 2. a merkantilizmus (ez különösen világos 
Amszterdamban és számos más város esetében, azután olyan 
földesuraknál és hatalmasságoknál, akik a szektatagokat mint 
a gazdasági haladás értékes hordozóit karolták fel), 3. a kálvi- 
nista vallásosság radikális fordulata. Az eleve elrendelés tana 
alapjában gátolta meg, hogy az állam a türelmetlenség fegy- 
verével támogassa a vallást, hiszen az állam ilyen úton még 
egyetlen lelket sem tudott megmenteni.”172 

A kérdés történeti dimenzióját jellemezve Max Weber hang- 
súlyozza, hogy az európai kapitalizmust nem a tolerancia, ha- 
nem sokkal inkább az intolerancia jellemzi.173 Azt a kérdést, 

                     
171 Mondanivalónk szempontjából sem közömbös itt Orániai Vilmos 

híres jelmondatát idézni: „Én egy remény nélküli harcos vagyok.” 
172 Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gon- 

dolat, Budapest, 1982. 185. 
173 „...tökéletesen téves az a gyakorta felmerülő nézet, mely szerint 

a tolerancia mint olyan a kapitalizmus előnyére válna. A vallásos to- 
lerancia nem valamiféle modern vagy nyugati jelenség. Létezett Kíná- 
ban, Indiában, a hellenizmus korának nagy előázsiai birodalmaiban, 
a római birodalomban, az iszlám birodalomban, s hosszú ideig csak 
az államrezon által korlátozva (ami ma is korlátját jelenti!) sokkal 
hatalmasabb területeken terjedt el, mint a XVI. és XVII. században. 
S ekkor is a legkevésbé fordult elő olyan vidékeken, ahol a puritaniz- 
mus uralkodott, mint például Hollandiában és Seelandban a politikai- 
gazdasági felemelkedés korában vagy a puritán Ó- és Új-Angliában. 
A Nyugatot – mind a reformáció előtt, mind pedig utána – éppen 
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hogy a tolerancia végül is kinek vált javára, Max Weber egyér- 
telműen válaszolja meg: a hitvalló egyháznak, a lelki közössé- 
geknek, hiszen ezen az alapon alakíthatták ki azt a keresztény 
personát, aki képes Isten akaratának a beteljesítésére. Krisztus 
követésére, ez és nem más tölti ki lelkiségét. A tolerancia gon- 
dolata itt tehát alapvetően a közösségen belül, bizonyos álta- 
lában elismert hitelvek és hitigazságok alapján fogalmazódik 
meg, és a közösségen kívül csak akkor érvényes, ha a másik 
egyén vagy csoport közösséghez kapcsolásának, integrálásának 
a kérdése merül fel. 
 

3. El kell fogadnunk azt a hipotézist, hogy amennyiben a 
vallási türelem és a lelkiismeret szabadsága az általános sza- 
badság előzménye volt, amennyiben a szabadság is mindig 
megoldandó kérdések sokaságát veti fel, visszamenőleg – a 
tolerancia is nyílt kérdés. Senki sem születik türelmesnek, de 
azzá lehet. A nagy paradoxon azonban mindig is az volt, hogy 
az intoleranciával és a türelmetlenekkel szemben nem lehet és 
nem szabad türelmesnek lenni, avagy egy bizonyos határig sza- 
bad csak türelmesnek lenni. Ezek e kérdések újragondolandóak 
a második modernitásban és a mi viszonyaink között is, és nem 
vagyok meggyőződve afelől, hogy az absztrakt filozófiai termi- 
nológia ez esetben a legalkalmasabb módszer, lehet, hogy sok 
egyedi eset elemzése – és itt ama sajátos analitikus nyelvezetre 
is gondolok – kapcsán rajzolódik ki leginkább a türelmi zóna 
határvonala. 

Korunk egyik még élő lelkiismerete, a nagy hatású olasz 
jogfilozófus, Norberte Bobbio azonban nemcsak a kantiánus- 
milliánus hagyomány elméletírója. Igen tevékenyen követte a 
polgárjogi küzdelmeket, a harmincas évektől kezdve, gyakran 
részt is vett bennük, tehát tanulmánya az olasz polgárjogi moz- 
 

                                         
a Szasszanidák birodalmához hasonló vallási intolerancia jellemez- 
te, úgy ahogyan egyes korszakokban Kínában, Japánban, Indiában is 
uralkodó volt – de többnyire politikai okokból. Következésképpen a 
toleranciának mint olyannak biztos, hogy a legcsekélyebb köze sincs a 
kapitalizmushoz. A kérdés az, hogy kinek vált javára.” I. m. 187. 
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galmak egyfajta teoretikus foglalatának is tekinthető, és nem- 
csak toleranciakérdésekben. 

Kapitális tanulmányában Norberte Bobbio azt hangsúlyozza, 
hogy az utóbbi négyszáz év folyamán a tolerancia gondolata 
folyamatos extenzión ment át, a vallásitól a politikai jelenté- 
sig terjedő szemantikai tartományban. Manapság a toleranciát 
a faji, etnikai, nyelvi, kulturális kisebbségek együttélésének 
a problematikájára terjesztették ki, azaz a „másokra”, mint 
amilyenek a homoszexuálisok, bolondok, fogyatékosok. A to- 
lerancia azonban elsődleges jelentésében mégiscsak az eltérő 
nézetek és vélemények kérdése, amely az igazságról való nyil- 
vános vitát igényli, azaz az arról folytatott vitát, hogy milyen 
eszközeink vannak az ellentett igazságok elméleti és gyakorlati 
összeférhetővé tételére. 

(Nézzünk meg egy példát. A fenti értelemben, a románi- 
ai román és magyar entitások/közösségek számára a magyar 
nyelvű – állami – egyetem, illetve az egyházi javak jogi státusa 
nem annyira jogi, gazdasági és politikai kérdések, mint inkább 
‒ Krisztus után 2002-ben – nem kompatibilizálható igazságok, 
avagy tűrhetetlen felvetések. A román fél prejudikációjának 
alapja az ideológiai természetű szeparatizmus, valamint a 
román államrezon. [Köznyelvi változatában „nici o brazdă 
înapoi”, azaz „egyetlen barázdát sem vissza” – a hódítás szen- 
tesített jogának a kifejezése.] A magyar fél igazságának alapja 
az egyetem kérdésében sokoldalú: történeti, jogi, gyakorla- 
ti, demográfiai – végső soron egyfajta jusznaturalisztikus öt- 
vözetben. Iszonyatos távolság választja el a két érvrendszert 
‒ tárgyalóasztalnál is volt alkalmam tapasztalni –, mely utóbbi 
viszont a mindennapok mentalitását és gyakorlatát alaposan ve- 
zérlő zsigeri tényező. Jól kifejezi ezt az a megállapítás, hogy ez 
a két közösség térben együtt él ugyan, időben azonban nem.) 

Visszatérve Norberte Bobbio érveihez: a tolerancia második 
értelme szerinte éppen a prejudikáció logikája, az előítéletesség 
nyomán létrejött diszkrimináció. Ez egy olyan csapdahelyzetet 
eredményez, illetve egy olyan diskurzust, amelynek elfogadása 
mintegy történelem előtti állapotba kényszerít bármely kisebb 
szabadságfokokkal rendelkező közösséget. A türelmetlenségnek 
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két forrása van: az egyik az igazság kizárólagos birtoklásával 
kapcsolatos meggyőződés, a dialógus európai hagyományának 
elutasítása (mely dialógus-elképzelést mégiscsak a szókratészi- 
platóni hagyományból származó racionális filozófiának köszön- 
hetjük), a konszenzus elvének feladása – ha ezeket egyáltalán 
ismerték. A politika szférájában ez mind az államrezont gyen- 
gítő tényezőrendszer. 

A tolerancia a helyes állampolgári magatartás összetevője- 
ként azonban igen sokoldalú önként vállalt kötelemrendszert 
jelent – s ennek a tudata nyilvánul meg nem egy nyugati pol- 
gártársunk arcán, valóban felsőbbrendűséget kifejező mosoly 
formájában, amikor a mi kelet-európai mentális viszonyainkkal 
szembesül. Norberto Bobbio sugalmazása szerint azonban a 
politikai tolerancia egyszerű gondolatától tovább kell lépnünk 
egy valóságos és tulajdonképpeni egyetemes modellig, amely- 
nek valóban egyetemes értéket kell tulajdonítanunk, ez pedig 
az állampolgári együttélés: a tolerancia a választás lehetőségét 
jelenti a rábeszélés, meggyőzés, valamint az erő és ráhatás kö- 
zött. Az ilyen módon felfogott intolerancia mögött nem csak a 
tévedés passzív és beletörődő elfogadása áll, hanem már egy 
tevékeny elköteleződés, bizalom a másik érveinek vagy érv- 
rendszerének hitelességében, egy olyan antropológiai felfogás, 
amely szerint a másik nem csak saját közvetlen és primer érde- 
keit követi, hanem ezen érdekeket a közérdek összefüggésében 
képes szemlélni. Végeredményében ez az attitűd elutasítja az 
erőszakot mint a saját meggyőződés érvényesítésének az egyet- 
len módját. (És itt jegyezzük meg, hogy a modern társadalmak- 
ban az erőszakos érdekérvényesítésnek számtalan kellőképpen 
„csomagolt” módja van, odáig menően, hogy akár egyének, 
akár csoportok – például a román és magyar rendőrségi törvény 
szerint – kellő ellentételezés fejében – eme fegyveres testületek 
bizonyos szolgáltatásait igénybe vehetik.) 

Anélkül, hogy itt történeti érvelésbe bocsátkozna, Norberto 
Bobbio hangsúlyozza, hogy a tolerancia politikai elvének a tu- 
datosítása és elfogadása-elfogadtatása a nagy felvilágosítók és 
utópisták érdeme volt, akik levonták az európai vallásháborúk 
végső konklúzióit és azokat filozófiai megfontolásokba foglal- 
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ták. Hozzátehetjük, hogy az augsburgi vallásbékében a refor- 
misták és ellenfeleik, a prédikátorok felismerése döntő volt, 
de a német választófejedelmeké is: a türelem elvének az intéz- 
ményesítése nélkül az európai emberiség elpusztul. Ez a re- 
formátorok, prédikátorok, császárok, királyok, hadvezérek és 
filozófusok nagy európai öröksége: a türelem nélkülözhetetlen 
szükségességének a gondolata, amelyet – úgy látszik – időről 
időre újra be kell ültetni, implantálni, újraprogramozni kell az 
emberi tudatokban, pszichében, felfogás- és viselkedésmódok- 
ban, magatartásban. Ilyen értelemben a tolerancia elve messze 
túlmutat mindazokon a tanulságokon, amelyekre az eszme- vagy 
politikatörténet utal. Thomas Morus érve egyszerű volt: a jövő 
útja a moderáció, a visszafogottság útja, a vallás szolgálatába 
állított fegyverek elsősorban képesek elpusztítani az emberisé- 
get. Az erőszak útján haladni a sivárságot és a romokat jelenti. 
Bobbio idézi Locke első levelének szépséges érvét: az igazság 
az emberi szellemhez szól, de soha nem a fegyverek nyelvén 
‒ és hozzátehetjük, hogy a fegyvernek van itt egy átvitt értelme 
is. Ha az igazság nem jut a saját fényénél érvényre, soha nem 
juthat érvényre egy másik erejéből. 

A tolerancia mai értelme Norberte Bobbio szerint a demok- 
ratikus jelentés, mely szerint a ráhatás, a kényszer eszközeit 
helyettesíteni kell a meggyőzés, a beláttatás eszközeivel. (Ezek 
az eszközök az információs korban aztán igazán megvannak.) 
Enélkül nem a konfliktusok megoldásához, hanem azok esz- 
kalációjához jutunk. Mindehhez az olasz jogfilozófus az eti- 
kai érvet is csatolja: még ha abszolút érvényesnek is tartom 
a saját igazságomat, a másik személyének a tisztelete akkor is 
abszolútum a számomra. Nyilván, nem könnyű e két elképzelés 
koherenciáját megvalósítani, nem könnyű a racionális dialógus 
és vita társadalmi mechanizmusait újrahonosítani, a „felteszem 
és megengedem, hogy a másiknak is igaza lehet” parancsa 
szerint élni és gondolkodni, azonban e meggyőződésen kívül 
nincs demokratikus morál, hanem csak demokratikus álca. A 
konszenzualitás mint érték egyébként is újraszemantizálódik és 
felértékelődik az ezredvégen, itt csak utalok Robert Nozick és 
John Rawls munkáira. 
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Visszatérve Norberte Bobbióhoz és az általa képviselt 
kantiánus hagyományhoz, nemcsak arról van itt szó, hogy a to- 
lerancia a kisebbik rossz, azaz az együttélés egyik modelljének 
az elfogadása és a másiknak az elutasítása, hanem az egyetlen 
válasz abban az értelemben, hogy a belső szabadság túlságo- 
san magas érték ahhoz, hogy elismerése elől kitérhetnénk. (Ez 
a filozófiai örökségünk a sztoicizmusból származik, és a sze- 
mélyességet a reflexiótól, belátástól, megfontolástól teszi füg- 
gővé, amelynek folyamán saját meggyőződésünkhöz jutunk.) 
Ilyen értelemben a tolerancia nem azért kívánatos, mert társa- 
dalmilag hasznos vagy politikailag eredményes, hanem azért, 
mert erkölcsileg nélkülözhetetlen. A türelmes ember sohasem 
szkeptikus, mert hisz saját igazságában. Nem közömbös, mert 
tevékenységét feltétlen kötelezettségként éli meg, mint ahogyan 
a másik szabadságának feltétlen tiszteletét is. Az olasz filozófus 
következtetése az, hogy a türelem elve a szabad és békés élet 
alapvető princípiuma, amelyben a nagy probléma hagyomá- 
nyosan a békétlenek megtűrése. A tolerancia határa az intole- 
rancia, az intolerancia eltűrése megsemmisíti a toleranciát. Ez 
egzisztenciális paradoxon, és nagyon is tudatában kell lennünk 
a határnak. 

Következnek a nagyon fontos módszertani megfontolások: 
1. A türelem tehát mindig tolerancia és intolerancia együttese, 
aktív és folyamatos összevetés, amelyben a határ megfontolásá- 
ban a szabadság kérdései állanak. Nem lehetünk – nemcsak sze- 
mélyünkben, hanem általában – türelmesek azokkal az erőkkel 
szemben, amelyek életünket, szabadságunkat, biztonságunkat, 
méltóságunkat, tulajdonunkat, embertársainkat veszélyeztetik. 
Ilyen esetben azonban nagyon is kell vigyázni a legalitásra, azaz 
a toleranciát a jogi szabályozók szintjén kell tudnunk leképezni, 
ami viszont igen fejlett jogi ismereteket, állampolgári tudatot 
jelent és mindig problematikus, ha egy összességében az into- 
lerancia felé haladó államban/társadalomban kell képviselni. 2. 
Amikor toleranciáról beszélünk, általában a pozitív toleranci- 
át értjük ezen, azaz a tolerancia tárgyát szigorral és elmeéllel 
megítélő magatartást, a türelem ilyen értelemben tűrt tárgy ösz- 
szefüggésében értelmes csak, nem nélkülözheti a ráirányulás, 
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az intenció mozzanatát, nyugodtan beszélhetünk tehát a türelem 
fenomenológiájáról. A türelem másik válfaja, a negatív toleran- 
cia nélkülözi ezt a fajta szigort, egyféle káros lazaság, amelyről 
aztán a moralisták és pedagógusok könyvtárnyi reflexiót írtak 
össze. 3. Végül pedig, amikor a vallási türelem eredeti jelenté- 
sének megváltozásáról beszélünk, amelynek eredményeként a 
toleranciát ma inkább a Másság tisztelete, a Másság elfogadása 
értelmében használjuk, azt is le kell szögeznünk, hogy ez sem 
lehet feltétlen, hanem a másság tartalmától függő, ami ismét 
csak a megítélés fontosságára utal. Természetesen továbbra is 
érvényes a nagy XVII. század ama programja, amely a lelkiis- 
mereti szabadság pozitív védelmét jogként követeli az államtól. 
És továbbra is érvényes a XIX. század ama célkitűzése, amely 
a modern liberális demokráciáktól megköveteli a különböző ki- 
sebbségek elismerését és törvényi-institucionális védelmét, ami 
nélkül a tolerancia nem működhet a maga világos, átlátható, 
szabályozó funkciójában. 

Ahol azonban a tolerancia problémaköre ilyen fajsúllyal me- 
rül fel, ennyire napirenden van, azt kell mondanunk, hogy ott 
súlyos problémák vannak a társadalmi együttélésben és annak a 
szabályozásában. Van ok a nyugtalanságra. 
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A KISEBBSÉGI JOGOK MINT EMBERI JOGOK 
 
 
Több oka van annak, hogy e tanulmány hosszú lesz és a 

szerző megszokott demonstratív stílusától eltérően, és nem is 
mindig a számára rokonszenves módon, szerteágazó. A szer- 
ző nem jogász, hanem filozófus, a romániai magyar kisebbség 
tagja lévén – mely minőséget, jóllehet bár nem mindig tetszik 
neki, lelkiismeretileg is vállal –, az utóbbi évtizedben külön- 
böző politikai jellegű programok szerkesztőjeként is s e mi- 
nőségeiben akár kényszerűen is végig kellett hogy gondoljon 
számos olyan kérdést, amely kisebbségi helyzetéből, státusá- 
ból, állapotából következik. Kisebbséginek lenni végül is egy 
olyan identitástöbbletet jelent, amelynek vállalása számos ne- 
hézséggel és hátránnyal jár, s az ember szívesen egyszerűsíte- 
ne ezeken. A megoldás legegyszerűbb módja az asszimiláció, 
azonban ez nem kisebbségi, hanem többségi megoldás. A tö- 
rekvés iránya egyértelmű: a jogok és kötelezettségek rendsze- 
rében elhelyezkedő szabad állampolgárnak lenni a legegysze- 
rűbb, ami egyfelől lojalitást jelent, másfelől az államnak azt a 
kötelezettségét, hogy állampolgára biztonságát garantálja. Ez a 
republikánus eszmény azonban kissé leegyszerűsíti a dolgokat, 
hiszen nem kíván és nem is tud számolni a (nemzeti) kisebbsé- 
gekhez tartozó állampolgárok eredendő (csoportképző) mássá- 
gával, amely a nyelvileg és kulturálisan homogén államon belül 
mindig a zavaró heterogeneitást jelenti, megoldandó problémák 
sokaságát. A kisebbségi kérdés kezelésére több lehetőség kínál- 
kozik, s ezek közül a legegyszerűbb egy kisebbségi törvény, 
alkotmány értékű jogszabály. Ez bevett gyakorlat, ugyanakkor 
annak az elismerését jelenti, hogy a demokrácia önmagában 
csak a többségi elvet képviseli, ezért a többség problémájának a 
kezelésére a legalkalmasabb. A kisebbségi probléma kezelésére 
a XIX. század liberális demokrata elképzelései azt a megoldást 
javasolták, hogy a kisebbségek jogvédelme érdekében külön 
jogszabályokat és intézményeket kell létrehozni, azaz egy ins- 
titúció-rendszert, amely útját állja a Tocqueville és John Stuart 
Mill által megnevezett többségi zsarnokságnak. 
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Úgy tűnik, hogy a kisebbségi kérdés kontingens megoldá- 
sai több zavart okoznak, mint amennyit kiküszöbölnek a XX. 
század végének nemzetközi, azaz európai jogrendjében, amely 
többek között a balkáni háborúk újabb sokkját is elszenvedte. 
A kisebbségi kérdés kezelésére általánosabb jogi, jogfilozófiai 
megfontolásokat kell találni s azt az egyes államok törvényho- 
zási és jogszolgáltatási gyakorlatában érvényesíteni. Ha ez nem 
történik meg, az európai egység formálisan sem képviselhető, 
hiszen az európai kisebbségek az európai népesség tíz száza- 
lékát képviselik. Az a megfontolás, amely a legalkalmasabb- 
nak látszik a kisebbségi kérdés megközelítésére, az emberiség 
fogalma és eszméje felől, a nagy emberjogi dokumentumok 
normatív elképzelése felől közeledik a kisebbségi entitás felé, 
minthogy a kisebbségekhez tartozó emberek is emberek, tehát 
szabadságukat, biztonságukat, méltóságukat és tulajdonukat te- 
kintve ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint akárki mást. 
Célszerű tehát e jogokat általános emberjogi alapon deklarál- 
ni és garantálni. A probléma azonban nehezen megoldható, a 
sajátos visszavezetése az általánosra e filozófiai-jogi esetben 
különös megfontolásokat igényel, amelyek alkalmasint igen 
körmönfontak és nehézkesek lehetnek. 

Hol keletkezik a kisebbségi kérdés? A kisebbség minden- 
hol megmutatkozik, ahol nyelvét használja, és mivelhogy a 
nyelvhasználathoz mindig legalább két kisebbségi szükséges, 
a nyelvi kérdés implicite a kollektivitás kérdésévé változik. De 
ugyanígy vagyunk a hagyománnyal, a hagyományt is működ- 
tető kultúrával, a műveltség használata, a művelődés implici- 
te kijelenti, tételezi a közösséget. A kisebbségi nyelveknek az 
egyes államokban való törvényes használata az explicit, pozi- 
tív joghoz tartozik, s gyakran jobban képviselve van a nem- 
zetközi jogban.174 Ugyanígy, a saját kultúrához való jog is jogi 

                     
174 Ezt az álláspontot képviseli következetesen Andrássy György 

Nyelvi jogok (Pécs, 1998) című monográfiájának általános és különös 
megfogalmazásaiban. Íme egy elvi megfogalmazása: „[...] a modern 
állam jogának egésze az adott összefüggésben jobban megfelel – de 
persze távolról sem felel meg teljesen – a modern állam alapvető esz- 
méinek, így a jogegyenlőség és a diszkriminációmentesség elveinek 
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explicitálást igényel a kisebbségek esetében, ez például Romá- 
nia esetében az egyes országos érdekeltségű művelődési intéz- 
mények működését szabályozó kormányrendeletek formájában, 
tehát egyedileg történik. 

Bonyolultabb a történetiség kérdése a kisebbség és többség 
gyakran egymást váltó minőségei, egyazon vagy különböző ál- 
lamalakulatok területén és feltételei közt. A többség igen sok 
esetben és hosszú ideig nem tud lemondani arról a mentali- 
tásról, melynek értelmében „hatalma” van a kisebbség fölött, 
mely hatalom alapja a nemzetközi békeszerződésekben rögzí- 
tett status quo, végeredményben háborús jog alapján kialakult 
állapot. Erről a tartós, mentalitásában is demokratikus jogálla- 
miságra áttérni igen gyakran több nemzedéknyi történelmi időt 
vesz igénybe. Kevesebb problémát jelentenek a nagy európai 
etnikumokba-nemzetekbe évszázadok távlatában beágyazódott, 
„őshonos” kisebbségek, amelyeket tartós együttélési kultúra 
köt össze a többséggel. De a kisebbségi problematika újabb 
aktualitását az is adja, hogy az új európai kisebbségek – ara- 
bok, törökök, kurdok – többségükben mohamedánok – igen 
harcosak, egyáltalán nem jellemzi őket a régiek rezignáltsága 
és fáradtsága, helyzetük gyors és stabil rendezést igényel. Az 
„újak” ilyen értelemben megsegítették a „régiek” problémájá- 
nak rendezését. Ausztriában így az őshonosak megkaptak min- 
den olyan jogot, amelyet száz év alatt kérni sem mertek. 

E kezdő módszertani gondolatok minden kétséget kizáróan 
abba az irányba mutatnak, amely szerint a kisebbségi (közös- 
                                         
is, mint külön-külön az államok belső joga vagy a nemzetközi jog. A 
modern állam helyes nyelvi jogának első elemét így nem annyira az 
ilyen zsinórmértékek műhelyében, az elméletben, nem is annyira az 
ilyen zsinórmértékek tárházában, az ENSZ emberi jogi rendszerében, 
hanem inkább a modern jog egészében, a ténylegesen elismert nyelvi 
jogok együttesében találhatjuk meg.” „Tekintettel arra, hogy a saját 
nyelv használatához való jog egyetemes emberi jogként való elisme- 
rése lényegében csak a már egyébként is elismert legfontosabb impli- 
cit és explicit jogok egyszerűsített újrafogalmazását jelentené, aligha 
emelhetnének ellene kifogást az egyes államok. Ebből a szempontból 
tehát kivételesen egyszerűnek és kivételesen könnyen megoldhatónak 
látszik ennek a jognak egyetemes emberi jogként való elismertetése.” 
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ségi) jogok kellő megalapozása úgy történhetik meg, ha azokat 
az emberi jogokból vezetjük le, avagy azokra próbáljuk vissza- 
származtatni, azaz megfelelően produktív kapcsolatokat hozunk 
létre a nagy emberi jogi dokumentumokban lefektetett és kifej- 
tett jogelvek, valamint azon jogok összessége között, amelyek 
a közösségeket az egyes államok joggyakorlatában feltétlenül, 
explicite és a pozitív jog szerint megilletik, de amely kollek- 
tív jogok implicit leszármaztathatóságából származó elemek is 
hozzácsatolhatok, korroborálva a nemzetközi jog idevonatkozó 
szegmenseivel. A kérdés tehát az, hogy vajon leszármaztatha- 
tók-e a kollektív jogok az emberi jogokból, megalapozhatók-e 
azokban. A modern jogrend egyenesen szükségessé látszik ten- 
ni ezt a megoldást, ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy mindig van valamilyen mesterséges és kényszere- 
dett íze annak, ha a nagy emberjogi dokumentumok – olykor 
egyenesen patetikusan kijelentett – individuális felfogásából 
próbáljuk meg levezetni a kollektív jogokat, mondván azt pél- 
dául, hogy az individuális jogok gyakorlása például nyelvi és 
kulturális téren implikatívumként közösségeket nevez meg, e 
kollektivitásokat explicitálni kell stb. 

Itt azonban meg kell állnunk egy pillanatra, ugyanis ha a 
nyelvi vagy kulturális jogok gyakorlása implikálja a közös- 
ség kijelentését, akkor a nevezett jogok kodifikációja kap- 
csán a nemzeti jogalkotásban meg lehet tiltani azt, hogy eme 
implikatívum explikátummá váljon, ami a közösség megfogal- 
mazására vonatkozó explicit tiltást tartalmazza. 1999 májusá- 
ban aláírásával Franciaország is csatlakozott A kisebbségi és 
regionális nyelvek európai chartájához, azonban nyomban ki is 
bocsátott egy értelmezési nyilatkozatot, amely azt tartalmazza, 
hogy ez a charta az európai nyelvek védelmét szolgálja, és nem 
vezethet a kisebbségek védelméhez és elismeréséhez, illetve a 
regionális nyelvek használóinak sem tulajdonít kollektív jogo- 
kat (ezt nyilván elsősorban azzal kapcsolatban, hogy a német 
[Elzász révén] regionális nyelv Franciaországban).175 De még ezt 

                     
175 Yvonne Bollmann: Lʼallemand, langue régionale de France? Bas- 

tille République Nation, 2001. nov. 19. 6. 
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megelőzően így járt el Románia is, amikor a román‒magyar 
keretegyezményhez csatolt 1201-es Ajánláshoz egy, a fentivel 
megegyező értelmű értelmező záradékot fűzött. 

Mindez azonban nem a román és francia jogászok és diplo- 
maták találmánya volt, hanem az Európa Tanács 1993-as do- 
kumentumához csatolt memorandumból, valamint jelentésből 
származott, amely leszögezte, hogy az Ajánlásban feltüntetett 
jogok olyan egyéni jogok, amelyeket kollektíve gyakorolnak, 
nem pedig kollektív jogok. 

Problémánk megközelítésében azonban ki kell térnünk az 
általában vett emberi jogok kérdésére, azok megalapozásának 
problémakörére. 

A kérdés kiemelkedő nemzetközi jogi szakértői megegyez- 
nek abban, hogy az emberi jogokon manapság az emberi mi- 
voltunkból származó és az emberi méltóságunkkal kapcsolatos 
általános, iránymutató felfogást értik, amelyet lehetséges jogi 
normákba foglalni, mégis inkább az általános emberi morál 
kérdése. Jack Donnelly, a Denveri Egyetem (Colorado) Nem- 
zetközi Stúdiumok tanszékének specialistája a következőképpen 
fogalmaz: „Az emberi jogok a jogoknak egy sajátos osztálya, 
az olyan jogoké, amelyekkel mindenki annak a ténynek a követ- 
keztében rendelkezik, hogy emberi lény. Ezért ezek a legma- 
gasabb rendű erkölcsi jogok (attól függetlenül, hogy elismerik 
őket avagy nem a pozitív jogban). Ezáltal sajátos politikai sze- 
repet játszanak.”176 A nyolcvanas évek neves emberjogi ENSZ 
raportőre, J. Herman Burgers a következőképpen fogalmazott: 
„Általában véve, az »emberi jogok« terminus azokat az elemi 
jogokat nevezi meg, amelyek nélkülözhetetlenek az emberhez 
méltó élethez.” Ezek azonban inkább extralegális szempontok, 
amelyek irányt mutatnak az emberi méltóság parancsaival meg- 
egyező törvények kidolgozásakor, azaz az emberi jogok pozitív 
joggá változtatásakor.177 

                     
176 Jack Donnelly: Human Rights, Individual Rights and Collective 

Rights. In: Human Rights in a Pluralist World. Mecker Ltd., 1992. 24. 
177 J. Herman Burgers: The Function of Human Rights as Individual 

and Collective Rights. In: Human Rights in a Pluralist World. Meckler 
Ltd., 1992. 45. 
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I 
Az emberi jogok fundamentumával kapcsolatos viták jó 

harminc éve igen erőteljesek az európai jogfilozófiában – és a 
dolog hangsúlyosan egybeesik az etnikai reneszánsszal, mely- 
nek okairól csak vitatkoznak a szerzők –, mely jogfilozófiai 
débat saját fórumokkal, lapokkal és a probléma igen jól tagolt 
folytonosságával jellemezhető. Mivel a magyar nyelvterületen 
is inkább az angolszász szerzők munkája az ismeretes, hadd 
hivatkozzam ez alkalommal – mint ahogyan a kötet előző ta- 
nulmányában is tettem – az olasz jogfilozófusnak, Norberto 
Bobbiónak a nézeteire178, aki viszont bevallása szerint a spanyol 
jogfilozófusnak, Grigorio Peces-Barba Martineznek köszönhet 
sokat.179 

Norberto Bobbio néhány olyan módszertani elvet fogalmaz 
meg, amely leegyszerűsíti és kezelhetővé teszi, emberközelbe 
hozza mind az emberjogi, mind a kisebbségjogi gondolkodást, 
leszámol a sub specie aeternitatis felfogás merevségével és ma 
már mindenképpen operacionalizálhatatlan, követhetetlen ap- 
rólékosságával. 

1. A történetiség elvének elfogadása azt jelenti, hogy a tör- 
ténetiségükben viszonylagos jogoknak nem tudunk abszolút 
fundamentumot biztosítani. Maga a viszonylagosságról szőtt 

                     
178 Norberto Bobbio emberi jogoknak szentelt monográfiája, amelyre 

ezúttal is hivatkozom, a Lʼetá dei diritti. 1990. Giulio Einaudi, Tori- 
no. 5‒252. Bobbio azonban azért is fontos, mert a XX. század eszmei 
repertóriumát és ideológiai tárát teljes terjedelmében ismeri és citálja, 
nemcsak olasz vonatkozásban, lévén, hogy ő maga is végigvitatkozta 
a századot. Ezzel kapcsolatban lásd két igen értékes könyvét: Profilo 
ideologico delʼ900. Garzanti, 1990, valamint Maestri e compagni. 
Passigli Editori, Firenze, 1994. 

179 A leggyakrabban hivatkozott művek: El fundamento de los 
derechos humanos. Editorial Debate, Madrid, 1989. (Ez a gyűjtemény 
egy 1988. április 19-én és 20-án Madridban rendezett konferencia 
anyagát tartalmazza, G. Peces-Barba Martinez gondozásában. E kö- 
tetben az illető szerző alapvető tanulmányt közölt Sobre el fundamento 
de los derechos humanos címmel, első összefoglalását pedig 1976-ban 
tette közzé (Derechos fundamentales). 
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elképzelésünk is viszonylagos, és a történetiség azt jelenti, 
hogy az alapot valamilyen visszavezethetetlen sokféleségként 
kell elképzelnünk. (Az európai ember, ha filozófus, mindig va- 
lamilyen – végső – ideára vágyik, amely elképzeléseinek vala- 
milyen legitimitást ad, s ezt a metafizikai elképzelést nem lehet 
kiiktatni belőle.) A visszavezethetetlenség azonban nem jelent 
levezethetetlenséget, s Norberto Bobbio azt javasolja, hogy 
Hobbes módszertanát fogadjuk el, aki a természeti törvényeket 
teorémáknak tekintette, tehát vallási, etikai és politikai kijelen- 
téseinket elsősorban argumentálni kell tudnunk, mert az ennek 
alapján kijelentett jogok nem lesznek ugyan visszavezethetők 
egy végső alapra, és így kisajátíthatok sem lesznek, de kétség- 
telenül a mieink lesznek. 

2. Az olasz szerző szerint az emberi jogok nemcsak hogy 
rosszul definiálhatóak, hanem heterogének is. A szabadság, 
a biztonság, a tulajdon, az egyenlőség – ha például ezeket 
alapvetőeknek tekintjük – igenis korlátozzák egymást, hatással 
vannak egymásra annak a függvényében, hogy éppen melyiket 
védjük, vagy melyiket kell védeni. Ha például felszabadítjuk 
a rabszolgát, korlátozzuk a rabszolgatartó tulajdonjogát, vagy 
olyan korlátozásokat vezetünk be, amelyek a tulajdon alkal- 
masságát, praktikusságát, viszonylagosságát határozzák meg, 
és semmi esetre sem abszolút jellegét, azaz absztraktnak mi- 
nősítik ezt az abszolút jelleget. A probléma tehát az alapvető 
emberi jogok kölcsönös afficiációja. 

 
A rabszolgák felszabadítása, illetve a rabszolgatartók tulaj- 

donjogának ellentmondása feloldhatatlannak bizonyult, hiszen 
a szabadságnak kétféle szubjektuma alakult ki, amely adott jogi 
és államkeretek között nyilván nem létezhetett. A jog jogszerű 
extenziója, illetve az alanyiság megváltoztatása békés keretek 
között nem jöhetett létre – itt most nyilván az Amerikai Egyesült 
Államok példaértékű történetére gondolok –, ennek következté- 
ben a felek olyan erőszakcselekményekhez folyamodtak, amely 
polgárháborúhoz vezetett (1861. március 4. 1865 április 3. kö- 
zött), amely újradefiniálta az államot, elsősorban katonailag, 
hiszen ne feledjük, hogy 1866-ban az Államok Kongresszusa 
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a déli államok rekonstrukciójának folyamatában fölfüggesztette 
az alkotmányt és katonai diktatúrát vezetett be, öt kerületre 
osztva a Délt. De a polgárháborúnak más következményei is 
voltak: az Észak iparának teljes egészében hadiiparrá alakítása, 
a logisztika megtervezése és hihetetlen felfejlesztése, a magas 
színvonalú tömeges kiképzés, a távközlés és a vezetés össze- 
hangolása mind olyan fejlemények voltak, amelyek az Államok 
későbbi katonai szuperhatalommá válását eredményezték. Ezek 
a hatalmas konfliktusok újraképezik az államot, az állam esz- 
méjét is, s alapvető kételyeket fogalmaznak meg a különböző 
állami doktrínákkal, így a liberális állam teóriáival szemben 
is. Ahhoz, hogy az etnikai reneszánsz korában ne jussunk el 
a pusztító konfliktusokig, az szükséges, hogy az állam kellő- 
képpen felkészült legyen, ami más értelmű kifejezés az erővel 
kapcsolatos megfontolásokhoz képest. Felkészültnek lenni pe- 
dig nem a konfliktuskezelést jelenti – hiszen pontosan odáig 
nem szabad eljutni –, hanem a kisebbségi – azaz a más közös- 
ségi – entitások elismerését, felvilágosult, jogszerű kezelését, 
amiért a kisebbséghez tartozó egyének állampolgári lojalitását 
kapja cserébe. Ez az államkoncepció, amint azt a híres kisebb- 
ségi politikus és jogász Balogh Artúr mindig is hangsúlyozta, a 
jogállamé. Példánkra visszatérve: a föderált Észak éppen any- 
nyira volt erős, hogy legyőzze a konföderált déli államokat, 
ahhoz azonban már nem, hogy a hatalmas déli ültetvényeseket 
anyagilag kártalanítsa. Amit azonban feltétlenül meg kellett ol- 
dani, az az egész problémakör teljes jogi rendezése volt (az ún. 
14. és 15. alkotmánymódosítás). Túlságosan is elvezetne ere- 
deti célkitűzésemtől az etnikai konfliktusok kérdésköre, annyit 
azonban meg kell jegyeznem, hogy veszélyességük soha nem 
csak az adott államterület dimenziójában jelentkezik, ezek regi- 
onális konfliktuslehetőségeket jelentenek, amelyeknek összeu- 
rópai implikációi vannak. 
 

Ugyan nem teremthetünk közvetlen kapcsolatot példánkkal, 
mégis az etnikai konfliktusok – amelyek többnyire többségi és 
kisebbségi etnikumok között zajlanak – szintén a kettős jogala- 
nyiság problémájára vezethetők vissza, azaz a kisebbség azon 
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problémájára, amelynek értelmében megvonják tőle az önren- 
delkezési jogot az őt illető ügyekben. Az önrendelkezés kér- 
désére azonban más összefüggésben térünk vissza. A tranzitív 
demokráciák politikai elitjei igen gyakran úgy „néztek szembe” 
a kisebbségi kérdéssel, hogy a többségi nacionalista diskurzust 
erősítették fel. 

Hogyan lehet az alapvető emberi jogok kölcsönös 
afficiációjának a kérdésében továbblépni? Bobbio legeredetibb 
megállapítása e tekintetben az, hogy az emberi jogok státusuk 
tekintetében különböznek a leginkább. „Minden ember szabad- 
nak született” – ez az általános kijelentés persze olyan mó- 
don is megfogalmazható, hogy „minden egyes ember egyenlő 
mértékben szabadnak született” – amely asszertációban im- 
már megjelenik az egyenlőség, de a szabadság egy gyakorlati 
implikatívumaként, amely így már függő, pozícionált emberi 
jog, s az egyenlőtlenséggel, valamint az igazságossággal kap- 
csolatos megfontolásokat kér. 
 
 

II 
 
Az emberi jogok tekintetében van egy igen erőteljes gondo- 

lati konszenzus, amely annak lehetséges legnagyobb extenzióját 
látja indokoltnak. 1992-ben jelent meg a Magyar Tudomány 
emlékezetes száma, Ludassy Mária körkérdésével: Vannak-e 
emberi jogaink? A hozzászólók a kérdés számtalan vetületét 
érintették, nem egy esetben a jogi-filozófiai kérdésfeltevések 
explicit határaira célozva. Az egykori természetjogi érvelésre 
utalva Erdő Péter azt a megoldást részesítette előnyben, mely 
szerint „a dolog, amelynek a természetéhez a jognak igazodnia 
kell, végső soron [...] a társadalom, ennek természete pedig 
történeti jellegű.” Ugyancsak ő emelte ki, hogy a társadalmi 
együttélés igazságos rendjére vonatkozó követelményrendszer 
a maga egészében transzcendens180 eredetű. Az emberi jogok- 

                     
180 Erdő Péter: Vannak-e természetes jogok az emberi jogok mögött? 

Magyar Tudomány, 1992. 2. 231‒232. 
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nak ilyen értelemben tehát az isteni igazságosság eszméjéhez 
is köze van. (Itt egy fontosnak tűnő módszertani zárójelet kell 
nyitnunk. Ha a természetjog klasszikusainak terminológiájával 
próbálunk meg mai emberi jogi kérdésekhez közelíteni, néhol 
értelmetlen, néhol meg egyenesen megmosolyogtató össze- 
függéseket teremthetünk. Ennek a problémának a megoldása 
szerintem a megalapozás filozófiai kényszerére vezethető visz- 
sza, azaz hogy a szabadságjogoknak valami az isteni joghoz 
hasonló feltétlen alapot kellett teremteni, ez pedig a megdönt- 
hetetlen természet volt. Diderot híres mondása szerint: „a ter- 
mészet” nem tévedhet. A módszertani-terminológiai kérdést a 
legtömörebben Heller Ágnes foglalta össze.181) Földesi Tamás 
„konzekvencialista” alapokon érvel az emberi jogok mel- 
lett, kiemelvén, hogy azok következetes (nem szólamszerű és 
megalkuvó) érvényesítése akár az első és második világégést 
is megakadályozhatta volna, ugyanakkor Bobbióhoz hasonló- 
an ő is figyelmeztet arra, hogy az emberi jogok és más tár- 
sadalmi értékek között konfliktusok is keletkeznek. Kitér az 
ún. ECOSOC jogok emberi jogokként való érvényesítésének 
a kérdésére.182 Felveti az emberi jogok kötelezettségekkel való 

                     
181 „Annak elismerése, hogy létezik bizonyos fajta »természetjog« 

(szekularizált) isteni jog, amelyet semmiféle pozitív jog sem sérthet 
meg, legalábbis negatív értelemben gyakorlati elkötelezettséget von 
maga után. Más emberi univerzálék ennyit nem nyújtanak. (Nyil- 
ván a filozófiai értelemben vett természetéhez hasonló extenziójú és 
intenziójú szavunk-referenciánk nincs. – E. P.) Ám még a »természet- 
jognak« is vannak komoly fogyatékosságai, többek között (mint Croce 
rámutatott) az, hogy nem létezik.” Heller Ágnes: Az igazságosságon 
túl. Gondolat, Budapest, 1990. 50. Ennek ellenére elfogadjuk a ter- 
mészetjog eszméjét annak alapján, hogy valamit egyszerűen természe- 
tesnek – azaz erkölcsileg elfogadhatónak tartunk, vagy nem. Heller 
Ágnes érveihez azt is hozzá kell tennünk, hogy a természetjogra, azaz 
az emberi jogra vonatkozó normatív elképzelések egyfajta folyamato- 
san érvényesített szemantikai konszenzuson alapulnak, amelynek alap- 
ján az emberi jogokra rávetítjük az alkalmasnak tartott, a nemzetközi 
jogrendben elfogadott-érvényesített jogi normákat. 

182 Földesi Tamás: Aktuálisak-e az emberi jogok? Magyar Tudo- 
mány, 1999. 2. 135. 
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összefüggésének a problémáját, azazhogy mily módon és mér- 
tékben részesülhetnek emberi jogaikból, alapvetően szabadság- 
jogaikból a közbűntényesek. Nem kevésbé fontos az emberi 
jogok operacionalizálhatóságának a kérdése, hogy valójában 
ezek akkor számítanak jogoknak, ha az ember érvényesítésük 
érdekében bírósághoz fordulhat. Végül pedig Földesi Tamás az 
önrendelkezés és az állami szuverenitás összefüggésének örök 
problémáját is érinti, illetve annak a veszélyét, hogy az emberi 
jogi kérdéseket az állam belügynek tekintse. A nemzetközi jogi 
szakértők hangsúlyozzák, hogy különösen a koszovói háború 
tanulságai nyomán kell újrafogalmazni az állami szuverenitás 
jelenkori doktrínáit.183 Az emberi jogok és a jogszolgáltatás ösz- 
szefüggéseit elemezve Halmai Gábor kiemeli az emberjogi ak- 
tivizmus kétarcúságát, olyan értelemben, hogy a tény morális 
értékmegítélésének prioritása mellett gyakran megfeledkezik a 
jogi szemléletről. Persze ez a bírói gyakorlatban is megmutat- 
kozik, főleg az alkotmányossági összeférhetőség normájának 
érvényesítésekor, ami a leggyakrabban az emberi jogi megfon- 
tolásokat érvényesíti.184 Kardos Gábor az emberi jogok általá- 
nos terjedelmét és az egyes jogágazatokat – szektoriális emberi 

                     
183 Törő Csaba a következőképpen fogalmaz: „Egyetlen állam sem 

kaphat felhatalmazást arra, hogy mindazokat a szenvedéseket zúdítsa 
állampolgáraira, amelyeknek a koszovói konfliktus során tanúi lehet- 
tünk. Az államok szuverenitása nem védheti az olyan helyzetek kiala- 
kulását és fenntartását, amelyekre nem terjedhetnek ki egyetlen állam 
jogosítványai sem. Amit egy államnak sincs joga megtenni, az nem 
lehet önálló cselekvési jogának, szuverenitásának része sem. Követ- 
kezésképpen, ha olyan tűrhetetlen események megakadályozására és 
felszámolására irányulnak a nemzetközi közösség intézkedései, ame- 
lyeket jogszerűen egy állam sem idézhet elő, akkor az ezekbe törté- 
nő arányos és az elérendő célokra korlátozott beavatkozás nem lehet 
az adott állam szuverenitásának csorbítása.” Konfliktusok rendezése 
egyetemes értékek kikényszerítésével. Pro Minoritate 2000. Tavasz. 
65. A szerző igen érdekfeszítő elképzelést fejt ki az állami szuvere- 
nitás megosztásáról, azaz a kizárólagos joghatóság és a nemzetközi 
kötelezettségek összefüggésének megteremtéséről. 

184 Halmai Gábor: Igazságosság és morális jogok. Magyar Tudo- 
mány, 1999. 2. 144 
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jogok – jellemezve mutat rá arra, hogy az emberi jogok volta- 
képpen bonyolult struktúrát képeznek, s létük igazából a bírói 
gyakorlatban, az ítéletekben érhető tetten. Ezért is fontos, hogy 
az emberi jogok evolúciója szempontjából – konkrétan az em- 
berjogi aktivizmusra gondol – egy újnak tekinthető emberi jog 
elfogadtatása egy látványos és sikeres próbaperrel zárul. Ezt 
követően egy generációnyi időnek kell eltelnie, amíg az állam 
„hozzászokik” eme újabb emberi joghoz. Igen fontos Kardos 
Gábornak az a megállapítása, mely szerint „óriási jelentősége 
van annak a hitnek, hogy az embernek vannak veleszületett 
jogai”. A „veleszületettség” ilyen értelmű hitszerű beállítása 
megoldhat egy fontos terminológiai problémát, nevezetesen azt 
a klasszikus örökségből származó gondot, amely az emberi jo- 
gokat a természetiség értelmében tekintette velünk születettnek. 
A kisebbségi-kollektív jogok esetében ez egyszerűen nem így 
van.185 Kelemen János filozófíailag támadhatatlan érveléssel bi- 
zonyította be, hogy az emberi jogokat nem lehet megalapozni, 
hanem azokat mindig is kijelentették. Szerinte, ha emberi jo- 
gokról beszélünk – mely diskurzus mindig is a személy értéké- 
vel kapcsolatos –, akkor posztulátumokba foglaljuk azokat, és 
ezek nem is léteznek a róluk folytatott vita és diskurzus nélkül.186 
Ezt azért is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, mert az európai 
identitás kérdése a közbeszédben éppenséggel ilyen lehetőség. 
Nagy Boldizsár az emberi jogok természeti aspektusát tekintve 
hangsúlyozza, hogy „A különböző (keresztény, mohamedán, 
buddhista, hindu stb.) kultúrákban, illetve az azokban épülő 
politikai rendszerekben egyszerre elfogadott »természetjog«, 
amely [...] nem csupán a keresztény, illetve a felvilágosodáson 
átesett Európában, hanem másutt is »természetes« része lehet 
az általános nemzetközi szokásjognak”.187 Másfelől azt hangsú- 
lyozza, hogy az emberi jogok, úgy, ahogy ma ismerjük, mégis 

                     
185 Kardos Gábor: A pozitivizmuson innen és túl. Magyar Tudo- 

mány, 1999. 2. 146. 
186 Kelemen János: Válasz Ludassy Mária körkérdésére. Magyar 

Tudomány, 1999. 2. 151. 
187 Nagy Boldizsár: A fűzfa és a kultúra árnyék. Magyar Tudomány, 

1999. 2. 154. 
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az euroatlanti fehér kultúra fejleménye, annak az értékrendsze- 
réből nőtt ki. Vajda Mihály azt fogalmazta meg, hogy az „em- 
beri jogok sokkal inkább vannak, mint valaha”, de nemcsak 
jogi, hanem politikai tények is, és az (kisebbségi-közösségi) 
emberi jogok érvényesítése sokkal inkább egy, a Bibó István 
nevével jellemezhető konfliktuskezelő-kompromisszumra ké- 
pes politika, mint a lágy deklarációk és az elvek tologatásá- 
ban kimerülő hangzatos konferenciák eredménye. Ugyanakkor 
Vajda is megfogalmazta azt az összefüggést, ami a legnagyobb 
gondot okozza, hogy tudniillik a hagyományos, individualista 
emberjogi koncepciók, a jogok nagy nyilatkozatainak alapján a 
csoportjogok, a kisebbségi jogok megfogalmazhatatlanok.188 Ezt 
az áttekintő részt azzal zárhatjuk, amivel kezdtük: a „posztmo- 
dern” emberi jogi koncepcióra feltétlenül szükség van, annak 
morális-jogi-politikai dimenziói elmélyítendőek – és a kollektív 
jogok kérdését legalábbis fel kell vetni e felfogás további kiter- 
jesztése alapján, ha az logikailag egyáltalán lehetséges, mert az 
is elképzelhető, hogy ez az út járhatatlan, s akkor a megoldást 
máshol kell keresni. 
 
 

III 
 
Ha a kisebbségi felvetést a sajátosan természetjogi dimen- 

zióban gondoljuk végig, akkor a következő megfontolásokkal 
találkozunk: ha van természettől valóság, velünkszületettség 
vagy beleszületettség, az mégiscsak az, hogy éppen úgy, ahogy 
embernek születünk – bár szerintem emberek inkább leszünk, 
és lehet, hogy nem mindenki lesz az –, éppen úgy egy közösség 
tagjának is születünk, családi, nyelvi, etnikai közösség anonim 
tagjának, ha akarjuk, ha nem. (A farkas sem képzelhető el a 
család és a falka nélkül.) Az emberi jogok individuális felfo- 
gása a liberális szabadságelmélet egyik lehetséges absztrakciós 
felfogása. A demokratikus politikai individualitás persze kizár- 

                     
188 Vajda Mihály: Vannak-e emberi jogaink? Magyar Tudomány, 

1999. 2. 158. 
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ja a másik minőséget, mert technikailag erre az individualitásra 
épül. Egy közösségbe születni diszpozicionális kérdés, mert 
akaratunk csak követi ezt az adottságunkat, de akaratunk ké- 
sőbb mégis csak valamilyen választási aktusban nyilvánít meg 
bennünket egy lehetséges közösséggel kapcsolatban. Hogy 
akarok-e vagy nem egy közösség tagja lenni, az nagyon sok 
mindent jelent: lelkiismereti és akarati kérdés, de cselekvési- 
tevékenységi kérdés is, és végül egy bizonytalan jogi-politikai 
identitás vállalásának a kérdése, már ami szeretett kelet-európai 
régiónkat illeti. Azt is akarhatjuk, hogy ne legyünk egy adott 
etnikai-nemzeti kisebbség tagja, ami nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy egy másik közösséget – az asszimilációt választjuk. Egy 
közösség tagjaként a minimális szimbolikus szférában is defi- 
niálhatom magam, de a közösséghez tartozást végül is valóban 
az határozza meg, hogy gyakorlatilag benne vagyunk, a val- 
lásgyakorlás és egyházközségi tagság mintájára, illetve annak 
valamilyen fokozati erejével. Azt kell mondanunk, hogy a lel- 
kiismereti választás ezt a köteléket valóban a valláshoz közelíti, 
s ez akkor is így van, ha a választás nem az öntudatos egyén 
aktusa, hanem talán nála még jobban meg is valósítja a hagyo- 
mány, illetve a hagyományba-születettség. (És ezek miatt soha 
nem mosolyoghatjuk meg azokat a kisközösségeket, amelyek 
etnikai-nemzeti hovatartozásukat – különösen ha távol vannak 
reális közösségeiktől – vallásként élik meg, ennek külső jel- 
rendszerét egyáltalán nem szabad sámánista hókuszpókuszként 
megítélni.) 

Ebben az összefüggésben az etnikai és a nemzeti(ségi) ho- 
vatartozás természetes és velünkszületett, de a kisebbségi nem 
feltétlenül az: kisebbséginek lenni nem feltétlenül természetel- 
lenes, de nem is feltétlenül természetes dolog, és itt van a prob- 
léma veleje. Makkai püspökünk annak idején a híres vitában 
azt az álláspontot képviselte, hogy a kisebbségi lét inkompatibi- 
lis az emberi méltósággal, László Dezső pedig a vele ellentétes 
állásponton azt, hogy a kisebbségi lét az emberi méltóság pró- 
bája. Sajnos, a gyakorlati állapot e kettő között van, és a min- 
dennapok szimbolikus agressziójának praktikus elviselhetőségi 
problémájává változik, pszichológiai kérdéssé. Nem hiszem, 
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hogy a kisebbségi létnek lehetne valamilyen filozófiája, hiszen 
nincs állandósága, a híres vicc utal erre – és az előttünk járó két 
nemzedékkel meg is esett –, hogy négyszer is állampolgárságot 
változtattak, s lettek hol kisebbségiek, hol többségiek, holott 
ki sem mozdultak falujukból, csak az államhatárt tologatták a 
fejük felett. Ilyen értelemben állítom, hogy kisebbséginek lenni 
mégsem úgy természetes hovatartozás, mint ahogy egy etni- 
kumhoz vagy nemzetiséghez tartozik az ember. (Skolasztikus 
formájú filozófiai kérdésnek tűnik, de mégiscsak megfontolan- 
dó, hogy amikor emberi jogi kérdésekről beszélünk, mennyire 
használjuk, vagy milyen arányban keverjük az antropológiai és 
az etikai emberfogalmat, s hogy miért tekintjük ehhez képest 
az etnikai vagy nemzeti hovatartozást módusznak vagy attribú- 
tumnak, másodlagos minőségnek.) 

Nyelvi-etnikai hovatartozásukkal (akár negatíve is) az em- 
berek inkább szembe tudnak nézni, mint a kisebbségi státusból 
származó identitás- és szabadságproblémáikkal. Ennek is meg- 
van a maga fenomenológiája, amelybe etikai és pszichológiai 
megfontolások mindenképpen belekerülnek. Egy nagyobb nyel- 
vi-etnikai csoporthoz tartozni sokkal inkább velünkszületettségi 
és természeti kérdés és másfajta szabályozók működnek benne 
(kisebb a veszélyeztetettségi együttható és annak tudata), a ki- 
sebbséghez tartozni pedig sokkal inkább történelmi-politikai és 
folyamatos társadalmi következményekkel járó kérdés, és azért 
is másfajta szabályozók működnek benne. (Egyáltalán nem ter- 
mészetes kérdése az a kisebbségi családoknak, hogy milyen 
iskolába adják a gyereküket, van-e olyan iskola, hogyan fog 
érvényesülni az a gyerek és így tovább. Természetes az, ahogy 
a többségi szülő beadja a többség iskolájába a többség nyelvét 
beszélő gyerekét és kész. Természetes, mert gyakorlati és egy- 
szerű.) 

Ha az államot vezető politikai-hatalmi elit nem érti meg, 
nem akarja elfogadni, hogy a lojális kisebbség önrendelkezé- 
si törekvései teljesen más tartalmúak, mint a nagy közösségek 
(népek, nemzetek) hasonló törekvései, akkor állandó konfliktust 
kreál állam és kisebbségek), többségi nemzet és nemzetiségek 
között. A kisebbség önrendelkezése ugyanis mindig restriktív, 
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csak arra irányul, hogy az őt illető – elsősorban nyelvi-kulturá- 
lis, vallási, önszerveződési – kérdésekben maga dönthessen, az 
ezeknek a szükségleteinek a biztosításához szükséges anyagi, 
szervezési és információs feltételek biztosítását kéri, valamint 
azt a jogosítványt, hogy ezek felhasználásáról maga dönthes- 
sen. Ez az autonómia értelme és tartalma, nem azok a formák, 
amelyekről a politikai vita elsősorban folyik. Az autonómia 
mindannak a biztosítása, amivel egy kisebbségi közösség nem 
rendelkezik. Ez végül is nem hatalommegosztási kérdés – mi- 
vel a leadott jogosítványok nem terjednek ki az állami élet nagy 
összefüggéseire – pénzügy, külügy, hadügy, jogszolgáltatás ‒, 
viszont az állampolgári lojalitás révén igencsak hatalmasabb le- 
hetne az állam, legalábbis Bibó István így gondolta el a dolgot. 
A kisebbségi autonómia nem egyebet jelent, mint a személyes 
és intézményi szükségleteknek egy saját anyagi és informáci- 
ós erőforrásrendszeren belüli biztosítását, melyen belül a ren- 
delkezési jog az övé. A szó modern értelmében demokratikus 
államnak ilyen értelemben egyenlőtlenül kell elosztania, ami 
nem mást jelent, mint hogy a kisebbségi közösségnek nem csak 
állampolgári jogon kell kapnia. Ha ezt diszkriminációnak ne- 
vezzük, akkor mindig vitába keveredünk az emberi jogok orto- 
dox képviselőinek azon álláspontjával, mely szerint az emberi 
jogok szerves összefüggése az egyenlőség eszméjével kizár 
minden másodlagos megfontolást – azaz az egyenlőség egyen- 
lőtlenség általi biztosítását. (Tekintélyes embeijogi szakértők 
azonban nem.189) Az államnak tehát folyamatosan és egyenlőt- 
                     

189 Így Peter van Dijk a következőképpen fogalmazott: „Mindany- 
nyian tudjuk, hogy a tárgykör nemzetközi jogszolgáltatásának és dokt- 
rínájának megfelelően az egyenlőség elve nem vonatkozik csupán a 
formális, hanem a szubsztanciális egyenlőségre is. Ez nem csupán 
azt jelenti, hogy azok az egyenlő személyek, akik hasonló helyzetben 
vannak, egyenlő bánásmódban kell részesüljenek, hanem azt is, hogy 
amilyen mértékben az állapotuk és a helyzetük eltér, olyan mértékben 
kell nem egyenlő módon kezelni őket: egy ilyen egyenlőtlen bánásmód 
éppen egy olyan méltányos eredmény visszaállítását szolgálja, mely 
figyelembe veszi a helyzet- és állapotbeli különbségeket. A különböző 
nemzeti kisebbségi törvénytervezetek értékelése a témakörre vonat- 
kozó nemzetközi egyezményekkel való megfelelés szempontjából.” 
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lenül kellene újraelosztania a kisebbség felé, hogy önmagát ne 
a többség oldalán és a többség‒kisebbség konfliktusrendszeren 
belül definiálja, aminek a következménye az lenne, hogy stabi- 
litást, nem pedig konfliktust teremt. Végeredményben a nyelvi- 
kulturális funkciók sem gyakorolhatók anyagi és erőforrások, 
kapcsolati és információs források nélkül. Az az érv, hogy a 
redisztribúció során a közösséget törvényesen illeti meg egy bi- 
zonyos kvantum a közösséget alkotó adóalanyok adózó állam- 
polgárainak adóiból, amilyen tetszetős, éppoly alkalmazhatat- 
lan államigazgatási szempontból, hiszen az tradicionálisan egy 
költségvetési szerkezet szinte megváltoztathatatlan sémái és az 
állami prioritások szerint oszt el és elsősorban az állampolgárok 
felé. Hogy a kisebbségi közösségek valóban beleszólhassanak a 
redisztribúcióba, ehhez valóban arra lenne szükség, hogy álla- 
mi elismerést kapjon politikai szubjektivitásuk, illetve közjogi 
alanyiságuk. A kifejezés keményebb értelmében ezt jelenti a 
kisebbségi jogok problémája, azt jelenti, hogy az alkotmány- 
nak nem egy szubjektuma van (a nép, vagy a különbözőképpen 
definiált többségi nemzet190). 

                                         
Magyar Kisebbség, III. évf. 1997. 1‒2. (7‒8.) szám. 256. 

190 Így amikor a magyart mint a legnagyobb romániai magyar nem- 
zetiséget képviselői az alkotmány kollektív szubjektumaként akarták 
elfogadtatni, társnemzeti népcsoportként, még a legjobb román elem- 
zők sem értették, hogy miről van szó – egyszerűen kinevették a dol- 
got, lehetetlen román nyelvi megmódolása alapján („co-popor”, „co- 
naţiune”). Így aztán a különböző kisebbségi törvénytervezetek alkotói 
rendre visszatértek a bevett terminológiához (nemzeti-etnikai kisebb- 
ségek). Ezeknek a tervezeteknek a többsége, ideértve a nemzetközi 
szakértői véleményezéseket is, megtalálhatóak a Magyar Kisebbség 
III. évf. 1997. 1‒2. (7‒8.) számában. Itt jegyezzük meg azt, hogy e 
tervezetek közül éppen a Romániai Magyar Demokrata Szövetségé 
találtatott a legkönnyebbnek, éppen felemás álláspontja miatt. Amint 
a tervezetet véleményező Gabriel Andreescu, Valentin Stan és Renate 
Weber megfogalmazta: „A kisebbségekhez tartozó személyek jogai 
és szabadságjogai nem lehetnek egy időben közösségi belpolitikai és 
emberi (szabadság)jogok.” 180. Mások, mint J. E. Kuipers, azt hang- 
súlyozták, hogy ez a törvénytervezet túl politikus, programatikus és 
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A liberális demokráciák kultúrájában felnőtt nemzetközi 
jogászok zsigerileg irtóznak a kollektív jogok problematiká- 
jától. Ezzel egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy adott 
helyzetekben és hiposztazációkban ne ismernék el azokat, és 
ne lennének képesek a kérdést kezelni. Ez teljesen érthető, ha 
tekintetbe vesszük a liberalizmus klasszikusainak a félelmét az 
egyéniséget veszélyeztető tényekről, ami e hagyomány közép- 
ponti ténye. 

A már idézett szerzőink közül Jack Donnelly azon az állás- 
ponton van, hogy minden emberi jog kollektív jog, amennyi- 
ben az egyéni jogokról beszélni in abstracto értelmetlenség. 
Azokat mindig a társadalomban gyakorolják. A kollektivitás itt 
tehát a társadalom, ennyiben azért Jack Donnelly megkerüli a 
közösségek sajátosságainak, a sajátosságaik által definiált kö- 
zösségeknek a problémáját. J. Herman Burgers azt javasolja, 
hogy a kollektív jogok kifejezést azon esetekre érvényesítsük, 
amelyekben egy kollektív entitás valóban a szóban forgó jog 
alanya lehet. A legismertebb eset az önrendelkezésé, amelynek 
az alanyai a népek. Burgers másik példája a nemzeti, etnikai, 
faji vagy vallási közösségek ama joga, hogy csoportként ne 
lehessen elpusztítani őket, és amelyet a Genocídium elleni Kon- 
venció véd. (Ismerjük el, hogy elég morbid példa.) Viszont a 
szerző nyomban hozzáteszi: semmi okát nem látja annak, hogy 
ilyesfajta kollektív jogokat ne lehetne emberi jogokként elis- 
merni. Azonban restrikcionálni kell azt a lehetőséget, hogy a 
kollektivitásra vonatkozó jogi képzeteket a nagy kollektívumok 
tényéből, működéséből vonjuk el. „Végeredményben el kell 
ismernünk, mégis, hogy az emberi jogok eszméje dinamikus 
konceptus, amelyik továbbfejlődik. Az eszme középponti ér- 
telme az emberi lény méltó életéhez szükséges nélkülözhetetlen 
feltételekre utal. Ezek a feltételek olyan érdekeket is tartalmaz- 
hatnak, amelyek emberi közösségekhez tartoznak.”191 Douglas 
 

                                         
általános, nem a meglevő szabályozók tényéből indul ki. A helyes 
út az lett volna, ha a nemzetközi jogi szabályozók érvényesítésének 
keresnek jogi realitást a román törvénykezésben. 

191 J. Herman Burgers: i. m. 46. 
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Sanders (a vancouveri egyetem jogászprofesszora) főleg a ka- 
nadai tapasztalatból indult ki. (A kérdés itt az volt: vajon a nyel- 
vi-kulturális túlélés kérdése – a kanadai franciák és bennszülött 
őslakosok esetében – milyen fajta kollektív jogokat instituál, s 
mi ezeknek a tartalma. Québec hajszál híján kivált Kanadából.) 
Szerinte a csoportjogok egyszerű szummája az egyéni jogok- 
nak, amelyek a képviseletben mutatkoznak meg. A kollektív 
jogok kérdése bonyolultabb, ugyanis elsősorban a közösség 
definíciójára van szükségünk. „Kollektívumoknak azokat a kö- 
zösségeket nevezhetjük, amelyeknek a céljai transzcendálják a 
tagjait érő diszkrimináció megszűnését, mert tagjait nemcsak a 
külső diszkrimináció, hanem egy belső kohézió is egyesíti.”192 
A kisebbségi kultúrák fennmaradása instituálja a kollektív jogo- 
kat, de csak ha egy adott kormányzat politikailag is megfogal- 
mazza ezt a jogi-politikai kérdést, egyébként a „nem hivatalos” 
állampolitika az asszimiláció. 
 
 

IV 
 
Az emberi jogok és a kisebbségi (kollektív) jogok között 

teremthető összefüggés, ez tehát egy járható út, erre utal a 
nemzetközi jogi gyakorlat is. De nem bizonyos, hogy a kol- 
lektív jogok megfogalmazásának emberjogi alapja az, amely a 
közösségi jogok tekintetében a legkonzisztensebb és legkohe- 
rensebb megoldásokat eredményezi. Íme hogyan vélekednek a 
romániai emberjogi szakértők, akik álláspontjukat a 17. számú 
jegyzetben érintett körülmények között dolgozták ki. „A szak- 
irodalomban folyik egy még el nem döntött vita: lehet-e vagy 
sem a kollektív jogokat emberi jogoknak tekinteni? Az általunk 
elfogadott álláspontot a következő elvekben lehet összegezni: 
a) Az emberi jogok rendeltetése az, hogy megmentse az em- 
beri lényeget. Ez a meghatározás két állítás összekapcsolása: 
1. az emberi jogok bizonyos funkcióval vannak felruházva, 2. 

                     
192 Douglas Sanders: Collective Rights. Human Rights Quarterly, 

13(1991). 368‒396. 
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e funkció a társadalmi kontextus által megtámadható emberi 
méltóság megmentéséből áll. 

b) Az emberi lényeg kollektív dimenziójú, olyan értelem- 
ben, hogy nem csupán egyéni jogok közös gyakorlásáról van 
szó, mivel a közös gyakorlás lényegi jelentőségű a szóban for- 
gó jogok megvalósulása szempontjából. A kulturális élet, a 
csoport sajátos nyelvének használata az emberi lény kollektív 
dimenzióinak példája. 
c) Éppúgy, mint ahogy – egyéni jogokként – az emberi jo- 
gok kiegyenlítik az egyén és az államhatalom közötti aszimmet- 
riát (és ezáltal megmentik az emberi lényeget), a kisebbségek 
kollektív jogai kiegyenlítik a kisebbség és a többségi hatalom 
közötti aszimmetriát, s így megmentik az emberi lényeg kollek- 
tív dimenzióját. E megoldás, amelyet a funkcionális kritérium 
esszencialista értelmezésének nevezhetünk, a mi szempontunk- 
ból pozitív válasz arra a kérdésre, hogy értelmezhetjük-e em- 
beri jogokként a kisebbségek kollektív jogait.” Ez az álláspont 
sok ponton megkérdőjelezhető és szinte semmit nem old meg. 
Az első nagy probléma az emberi lényeg meghatározása, és 
most nem is arra gondolok, amivel Arisztotelésztől Kanton át 
Heideggerig viaskodtak a filozófusok, hanem az emberi lényeg 
heterogenitásának a kérdésével, in actu. Amikor egy közösséget 
térben és időben, helyzethez és személyhez kötötten szimboli- 
kus agresszió ér, akkor az a közösség az emberi lényegét sértő 
cselekményként éli azt át és fogalmazza meg. Ugyanakkor egy 
másik közösség ezt nem így fogja értékelni, az emberi lényeg- 
nek pedig mindig valami homogén módon megfogalmazható és 
képviselhető tartalomnak kellene lennie – ámbár erről Richard 
Rorty egészen másként vélekedett. A b) pontban megfogalma- 
zott implikációs elmélettel kapcsolatban azt kell hangsúlyozni, 
hogy a jogi szabályozásban meg kell formálni, instituálni az 
implicit jogot, hogy az valóságos és általános érvényű jogként 
explicite működhessen. Pontosan arról van szó, hogy a kol- 
lektív jog nem áll össze az egyedi esetekre vonatkozó százféle 
szintű és típusú szabályozásból, azaz hogy itt egy művelődési 
ház építését engedélyezzük, ott egy fél osztály egészként való 
működését, majd meg kormányrendelettel az elkobzott egyhá- 
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zi vagyon egyes elemeinek a visszaszolgáltatását. Ezek egyedi 
eseti intézkedések, de pontosan a kollektív jog nem származik 
elő belőle. Végül pedig a c) paragrafus nagyon is elvont ösz- 
szefüggést állapít meg annak a leírására, ahogyan a kisebbségi 
entitás és a többségi államhatalom aszimmetriája reálisan fel- 
épül, hiszen a kisebbség politikai érdekképviselete révén részt 
vehet a hatalomban akkor is, ha kollektív jogait ignorálják. S 
a mai romániai politikai elit pontosan ezt a modellt javasol- 
ja a magyar érdekképviseletnek, kis megegyezéseket politikai 
protokollumokban, ámde extra legem. 

Ez teljesen az ellenkezője annak, amit a romániai magyarság 
két világháború között tevékenykedő jogászai, vezetői javasol- 
tak s amire Balogh Artúr is hivatkozott. 

Következtetésünk előtt azonban tekintsük át, hogy a kifejezés 
pozitív értelmében mi tartozik a kisebbségek kollektív jogaihoz. 
Ezek a következők: a kisebbségek joga a létezéshez; a kisebb- 
ségek joga, hogy elismerjék őket; a kisebbségeknek az önazo- 
nossághoz való joga; a kisebbségek nyelvének elismerése; a ki- 
sebbségek nyelvén való feliratozás joga; oktatási intézmények 
létesítéséhez való jog; közszolgálati tömegtájékoztatásban való 
részvétel joga; saját tömegtájékoztatási eszközökhöz való jog; 
az állami és a helyi közigazgatási hatóságokban való politikai 
képviselet joga (Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségi Szak- 
bizottságának – DHMIN listája). Itt már egy elég koherens, 
történetiségében dinamikus összefüggésrendszer bontakozik ki, 
amelynek van egy bizonyos struktúrája az egyszerű létjogtól 
a társadalom politikai struktúráiban való részvétel jogának a 
szabályozásáig. Meg kell jegyeznünk, hogy a legteljesebb a 
FUEV szakértőcsoportja által 1994-ben kidolgozott, kisebbsé- 
gi-közösségi jogokat kodifikáló tervezet, címe: Népcsoportvé- 
delem Európában. Az európai emberjogi konvenció kiegészítő 
protokolljának tervezete.193 

A fentebbi elemzések fényében az a következtetésem, hogy a 
kisebbségi-közösségi jogok hagyományos emberjogi alapokból 

                     
193 Korunk, 1995. 10. 114‒125. Nem tudtam kideríteni, hogy mi lett 

a sorsa ennek a nagyszerű tervezetnek. 
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filozófiai-logikai világossággal nem vezethetők le. Ezeket majd 
egyszer deklarálni kell, éppen úgy, ahogy az emberi jogokat a 
nagy elődök kinyilatkoztatták, s el kell fogadtatni a nemzetközi 
közösséggel. Ugyan miért ne lehetne megtenni? – az európai 
integráció jogalkotási folyamatai jelentik talán a legnagyobb 
esélyt. 
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VISSZA AZ ELSŐ EURÓPÁBA 
 
 
Sok vita folyt annak idején arról, hogy vajon mikor kezdő- 

dik a harmadik évezred. Erre a kérdéskörre gondoltunk – még 
ha kimondatlanul is –, amikor egy konferenciát szerveztünk 
Sepsiszentgyörgyön, Magyar műveltség Erdélyben – 2000 cím- 
mel. A millenniumok kérdése azonban szellemi kérdés, nem 
matematikai, s a harmadik ezredév Európa jegyében kezdődik, 
mármint nekünk európaiaknak. (Ezzel az identitással persze 
más kontinenseken szoktuk eddig meghatározni magunkat.) De 
hát ki ez a talányos magunk?! Bizony erről kell majd többet 
gondolkodnunk azoknak az új fejleményeknek a világában-vi- 
lágosságában, amelyek Közép- és Kelet-Európábán a népeket, 
nemzeteket és nemzeti kisebbségeket egymáshoz közelítik, ha 
akarják, ha nem. Nem biztos még az sem, hogy mindenki tuda- 
tában van annak: miként kell majd együtt élni, hogyan fogunk 
együtt élni az Európa-házban. 

Nagyon különös helyzetben van az, aki az európaiságról 
gondolkodik... Egyrészt önmagában kell átértékelnie a történe- 
lem fontosságát. Különösen a mi erdélyi történészeink szokták 
hangsúlyozni, hogy a múlt a jövőnk, hogy azon állunk. Nem 
vonom kétségbe ennek az álláspontnak az igazát, ha a múltban 
megteremtett művelődési értékeinket jelenti, mindazoknak az 
áldozatát, akik a népek, népcsoportok túlélését biztosították. 
(Egyik szép példája ennek a magyar végvári kapitányoké, akik 
akkor is adtak vajʼ egy rhénes forintokat az egyetemjáró diá- 
koknak, ha egyébként hószámra nem tudtak zsoldot fizetni ka- 
tonáiknak.) Ismétlem, a múlt szellemi értékeivel kell majd bán- 
ni, mert egyébként Európa elég sok robbanóanyagot használt, 
termelt és vermelt el történelme folyamán. Ezek után inkább a 
képzelőerőnkre, fantáziánkra lesz szükségünk, az agykutatók- 
filozófusok tudják a legjobban, hogy milyen szánalmasan kis 
mértékben használjuk a jó képzeletünket. De talán most gyor- 
síthatunk: az európai integráció ugyanis egy olyan lehetőséget 
ajánl nekünk, ami a kicsinyek erőfeszítését megsokszorozhat- 
ja, átírhatja lehetőségeinket. Átírhatja például abba az irányba, 
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hogy a kelet-európai kis népek – így a román és a magyar – ne 
egymás rabságának feltételei, hanem egymás szabadságának a 
feltételei legyenek, hogy ne a félelem kösse össze őket a vakság 
és a süketség bilincsével, hanem azon túl, hogy békében meg- 
férnek egymás mellett, még egymás hasznára is lehessenek. 
Ugye, milyen szánalmasan minimális álmok?! 

Térjünk hát akkor vissza valamilyen nagyobb stílre és pers- 
pektívára. 

Az európaiságot valamikor a kereszténység jelentette, de 
meg is osztotta Európát, a katolikus, ortodox és protestáns 
Európára tagolta, annak minden politikai következményével 
együtt. A kereszténység persze ma világjelenség egyrészt, más- 
részt nagyon szikár adatok jelzik, hogy Európa lakosságának 
mekkora része maradt hivő és vallásgyakorló. 

A múltból a legszebb talán a városépítészet, a művészetek és 
irodalom, a tudományok és a filozófia, a könyvnyomtatás, a gó- 
tika, a reneszánsz, a barokk és a romantika világa, a formáké, 
majd az élet futurista és expresszionista habzsolásáé. Európa 
felépítette önmagát, majd porig rombolta a Nagy Háborúban, 
majd a második világháborúban. Szerencsére akadtak, mégis, 
olyan politikusai, akik rájöttek arra, hogy a dolog így nem mehet 
tovább, akik képesek voltak paktumokat és konszenzust, majd 
pedig intézményeket teremteni – részben a Szovjetunió ellené- 
ben, majd annak széthullása után felismerve, hogy Közép- és 
Kelet-Európa népeivel is kezdeni kell valamit, mert ellenkező 
esetben a kontinens fele állandó és kezelhetetlen veszélyzónává 
válik, mint ahogy azt a két újabb – korlátozott – Balkán-háború 
bebizonyította. Ez volt a végső érv. (Előbb azonban az Eu- 
rópai Közösség, az 1989-es fordulat világtörténelmi jelentősé- 
gét felismerve, tárgyalásokat kezdett az élen járó országokkal, 
amelyekkel már 1991. december 16-án társulási szerződéseket 
írt alá – öt évre követte őket Románia és Bulgária. Az európai 
menetrend első állomását Europe Agreements-nek nevezték. A 
második megálló az 1993-as júniusi koppenhágai csúcs volt, 
ahol a koppenhágai kritériumokat meghatározták, azaz: 1. a 
csatlakozni kívánó országoknak stabilan működő intézmény- 
rendszerrel kell rendelkezniük, amely garantálja a jogállam és 
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az emberi jogok tényleges érvényesülését, és biztosítja a ki- 
sebbségek védelmét, jogaik tiszteletben tartását (politikai krité- 
riumok); 2. működő piacgazdasággal kell bírniuk, és képesek- 
nek kell lenniük megbirkózni az Unióban meglévő piaci erők 
versenyével (gazdasági kritériumok); 3. képesnek kell lenniük 
eleget tenni a tagságból származó kötelezettségeknek (ami az 
acquis communitaire adaptálását és alkalmazását jelenti), bele- 
értve a politikai, valamint a gazdasági és monetáris unió céljait 
is (jogi, intézményi kritériumok).* (Az már csak a rendszerek 
                     

* Ugyan nem tartozik írásom szűkén vett gondolati rendjéhez, még- 
is, pontosan az európai menetrend kötelező pontosságának okán köte- 
lességemnek érzem az állomásokat megjeleníteni. 

Az első meghatározó uniós programdokumentum az Agenda 2000 
volt, az EU-reform, jövőstratégia és bővítés kérdéseiről. A csatlako- 
zási tárgyalások megindításának feltétele az ún. országvélemény lett. 
Az 1997. december 12‒13-án tartott luxemburgi csúcson az állam- és 
kormányfők jóváhagyták az 5 + 1 állammal való tárgyaláskezdést. A 
luxemburgi csúcs meghatározta a csatlakozási stratégiát, s ennek for- 
májául a Csatlakozási Partnerséget nevezte meg. Ez utóbbi keretében 
az Unió technikai és anyagi forrásokat biztosít az előcsatlakozási prog- 
ramok végrehajtására (PHARE – közigazgatási és igazságszolgáltatá- 
si, SAPARD – mezőgazdasági szerkezetváltoztatási, ISPA – infrast- 
rukturális fejlesztéseket finanszírozó programok). (Ismeretes, hogy 
ezekkel Románia nagyon rosszul „élt”, mi több, felhasználásukhoz- 
eltulajdonításukhoz 16 esetben tapadt korrupciós botrány, amelyben 
eljárást kezdeményeztek.) 
A csatlakozási tárgyalások két szakaszból állanak: 1. A közösségi 
joganyag átvilágítása („acquis screening”) az EU 29 fejezetben össze- 
foglalt joganyagára vonatkozik. A pozíciós papírok alapján megtörtént 
egyeztetések után következik az ideiglenes lezárás, amelynek során 
lehetségesek a könnyítések, a derogációk. 2. A végleges lezárás a 
csatlakozási szerződés aláírásával. A csatlakozási tárgyalások fejeze- 
tei: Áruk szabad mozgása. Személyek szabad mozgása. Szolgáltatások 
szabad nyújtása. Tőke szabad mozgása. Vállalati jog. Versenypolitika. 
Mezőgazdaság. Halászat. Közlekedés. Adózás. Tudomány és kutatás. 
Oktatás és képzés. Távközlés és információs technológiák. Kultúra 
és audiovizuális politika. Regionális politika, strukturális eszközök. 
Környezetvédelem. Fogyasztóvédelem. Bel- és igazságügyi együttmű- 
ködés. Vámunió. Közgazdasági kapcsolatok. Gazdasági és monetáris 
unió. Statisztika. Szociálpolitika és foglalkoztatás. Energia. Iparpoliti- 
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bővülésének szabályából következett, hogy menet közben kel- 
lett ráébredni arra: a bővítés alapvető reformot kér, ami immár 
nemcsak a brüsszeli bürokrácia működését illeti, egyféle euró- 
pai államot kell létrehozni, amelynek most már a formájáról 
vitatkoznak. 

A kelet-európai kisállamok nyomorúságával (Bibó István 
halhatatlan kifejezése) voltaképpen akkor tudunk szembenéz- 
ni, ha a koppenhágai kritériumok figyelembevételével pillan- 
tunk rá a csatlakozni kívánó államok (és bennünket elsősorban 
nyilván Románia és Magyarország sorsa érint) tehertételére. 
Különösen Románia vonatkozásában tehetők ki a kérdőjelek 
majd mindegyik kritérium után... Olvassuk csak vissza. Ro- 
mán‒magyar viszonylatban a kapcsolatrendszernek van aztán 
egy saját matematikája, amely a román‒magyar államközi kap- 
csolat, a román‒romániai magyar kisebbség, Magyarország és 
kisebbségei, valamint a magyar‒magyar viszonyok mátrixá- 
ból származik. Voltaképpen a megoldások itt matematikailag 
                                         
ka. Kis- és középvállalatok. Közös kül- és biztonságpolitika. Pénzügyi 
ellenőrzés. Költségvetés. Intézményi kérdések. Egyebek. 

A helsinki csúcson (1999. december 10‒11-én) döntés született ar- 
ról, hogy a másik öt közép- és kelet-európai országgal is megkezdik 
a csatlakozási tárgyalásokat, valamint Máltával. Ugyanakkor leszö- 
gezték, hogy az EU 2003. január elsejétől áll készen az új tagállamok 
fogadására. 

A nizzai csúcson (2000. december 7‒10.) lezárták a belső reformo- 
kat, megszületett a bővítést lehetővé tevő nizzai szerződés. Elfogadták 
az Európai Bizottság Bővítési Stratégiai Dokumentumát, amelyben 
tárgyalási útitervet („road map”) is elfogadtak. Ez egy három féléves 
terv a legfelkészültebb országok számára. 

Göteborgi csúcs (2001. június 15‒16.): a végső cél meghatározása, 
azaz, hogy a 2004-es európai parlamenti választásokon az első körben 
meghatározott országok tagként vegyenek részt. 

Koppenhága, 2002. december 13.: lezárulnak a csatlakozási tár- 
gyalások. A végső körben, a megajánlott hatszázmillióval szemben, 
a lengyel pénzügyminiszter még egymilliárdot kért, jelentősen növel- 
ve a többi csatlakozó étvágyát (a kérés hallatán a dán miniszterelnök 
majdnem elájult). A lengyel sasok alaposan megtépték az európai má- 
jat. Tudósítók szerint a tárgyalásoknak határozottan marhavásártéri 
jellege volt. (Forrás: Népszabadság, 2002. dec. 17.) 
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kalkulálhatók lennének, ha elsősorban a romániai politikai és 
kormányzati elitek hoznának világos és végérvényes stratégiai 
döntést belső és külső politikai viszonyaik rendezése érdeké- 
ben. Nem igaz, hogy képtelenek rá, valószínűleg azonban men- 
tálisan-pszichikailag felkészületlenek. A döntés itt elsősorban 
a kisebbségek státusát kell hogy érintse – ezeket a jogokat az 
alkotmányban vagy alkotmány értékű jogszabályban kell garan- 
tálni. Másodsorban Romániának világos és végérvényes, elvi 
és gyakorlati álláspontot kell elfogadnia a tulajdon tekintetében 
‒ ami végeredményben emberi jogi kérdés is. Harmadsorban 
a regionalizációban kell előrelépnie, mert e nélkül nincs re- 
alitása a belső gazdaságfejlesztésnek, és nem lehet profitálni 
az eurorégiós lehetőségekből. Végeredményben Romániának 
le kell mondania a történelmileg korszerűtlenné vált nem- 
zetállami, valamint a kommunista örökségről. Ez a román 
(auto)revizionizmus. A kérdések elodázását legalábbis kisebb- 
ségi vonatkozásban igencsak segíti az, hogy az európai jogalko- 
tás – amely sok tekintetben képes volt ez alkalommal a politikai 
viszonyokat „előzni” – a kisebbségi kérdésben nem kívánt és 
nem is tudott előrelépni, ennek pedig az az alapja, hogy a ki- 
sebbségi kérdés emberjogi alapokon nem kezelhető, politikai 
entitásokként megjeleníteni a kisebbségeket pedig ellentmond 
annak a status quónak, amely az európai egység kiindulópontja. 
(Ennek a problémának volt a kijelzője a magyar státustörvény, 
kedvezménytörvény, amely a magyar kisebbségeket politikai- 
lag kezelte entitásként – amennyiben egy állami törvény jog- 
alanyként kívánta megjeleníteni, s ezzel nem tudta áthidalni azt 
az ellentmondást, ami a magyar törvények hatályossága és a 
között van, hogy a magyar nemzeti kisebbségek egy másik ál- 
lam területén élnek. Ez váltotta ki az európai jogvéleményezők 
és jogalkotók aggodalmát, de gondolom, a hisztériát az, hogy 
végül is felmerült annak a lehetősége, hogy az európai kisebb- 
ségeket is európai jogalanyoknak kell tekinteni, azazhogy bi- 
zonyos autonómiákat garantálni kell, amit a nemzetállam soha 
nem akar. De volt itt egy másik érdekes fejlemény is: hogy vé- 
gül is magyar‒román államközi viszonylatban a státustörvényt 
feltételesen alkalmazni lehetett – az Orbán‒Năstase-paktum ‒, 
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annak volt köszönhető, hogy két igen tehetséges és nyitott po- 
litikus tárgyalt. De hol a többi? Van itt azonban még egy igen 
fontos dolog: ha a kilencvenes évek elején igen sok elméleti 
vita folyt a magyar kultúrnemzet koncepciójáról, a támogatá- 
sok rendszere, majd pedig a státustörvény valóban afelé mutat, 
hogy a civil társadalom és a kulturális szféra szintjén igen közel 
került egymáshoz a magyarországi magyar társadalom és az 
utódállamokban lakó kisebbségei. A kérdés demográfiai vetüle- 
teiről itt nem kívánok beszélni, úgy vélem azonban, hogy a ma- 
gyar politikai elitek hallgatólagosan elfogadják, hogy a magyar 
társadalom demográfiai kollapszusát a következő ötven évben 
az utódállamok aktív generációi és munkavállalói „pótolják”.) 

Azoknak, akik továbbra is vállalják kisebbségi státusuk 
nehéz identitástöbbletét ott, ahol élnek, tisztában kell lenniük 
azzal, hogy az európai uniós státus – már amikor Románia szá- 
mára is eljövend – nem oldja meg automatikusan gondjaikat. 
Európai állampolgárságuk jogi lehetőségeivel élve viszont több 
lehetőségük lesz a jogvédelemre, kulturális örökségük megőr- 
zésére, az értékteremtésre. Már ha meg akarnak maradni. Az 
elvándorlás és a beolvadás lehetősége éppen úgy adott, csak- 
hogy titkosabb és így nem számszerűsíthető. S aztán egyszerre 
földrengésszerűen pattan ki a valóság, mint a romániai magyar 
kisebbség esetében, mely kisebbség létszáma 1992‒2002 között 
ugyanannyival csökkent, mint a két világháború között. S itt 
még vannak ilyen „bombák”: a beolvadók és az elvándorlók 
mellett azok, akik nem itt születnek és akik itt halnak meg – az- 
azhogy e négy tényező kumulatív hatása. 

Ami a közeledés perspektíváját illeti: az EU természetesen 
azt preferálja, ha az államok az egymás közötti függő, kérdé- 
ses vagy éppen vitás problémákat közvetlen tárgyalások útján 
rendezik. A balkáni tárgyalási stratégia azonban mindig is azt 
tekinti sikernek, ha nem sikerül haladni egy olyan kérdésben, 
amelyben nem lehet kedvező fejleményt elérni (a híres vagy in- 
kább ijesztő bükkfanyelven: „a felek jobban megismerték egy- 
más álláspontját”), ha a kivárás a siker, ha rá lehet játszani a 
nagyhatalmi összefüggések módosulására, vagy éppen egy ked- 
vező nagyhatalmi konstelláció felől lehet újra tárgyalóasztalhoz 
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ülni. Az EU-menetrend azonban pontos idői paraméterekhez 
kötötte-köti a tagfelvételt, itt tehát alapvető kérdések eldönté- 
sében és megoldásában nem lehet a végtelenségig halasztásra 
játszani – ennyiben a merkantil európai szellem most inkább 
besegít a folyamatok idői paramétereinek betartásában. 

Egy megjegyzés még ide kívánkozik: Közép- és Kelet-Eu- 
rópa országainak csatlakozása nehezen lett volna anélkül el- 
képzelhető, hogy többé-kevésbé ugyanazon katonai szövetség- 
hez tartozzanak. A NATO-ról van szó. Persze azon is van mit 
gondolkodnunk, hogy a legújabb korban mind Magyarország, 
mind Románia is tartozott már egyugyanazon katonai szövet- 
séghez, a „háromhatalmi egyezmény” kereteiben, illetve a 
Varsói Szerződésben, most pedig egy harmadikhoz fog. (Kis 
országok a nagyhatalmi politikai mezőben: nem kell tartani- 
uk szuverenitásuk korlátozásától, mert az az utóbbi száz évben 
mindig is korlátozott volt.) S „köztes” problémáik maradtak... 
Ha van esély arra, hogy ez a két ország végre azonos törté- 
nelmi irányba tartson, akkor az a közös politikai és jogi alap. 
Európa azonban csak lehetőség. 

A román sajtót és politikai irodalmat szemlézve azt találjuk, 
hogy a román értelmiséget alapjában véve két dolog foglal- 
koztatja a csatlakozás problémakörében. Az egyik a késés, az 
elkésettség. De hát egykor a magyar értelmiség lamentója is 
az volt, hogy „mi mindig későn érkeztünk”. A másik kérdés 
az európai (állam)polgárság kérdése, cetăţenia europeană. Ez 
azonban megint a román gondolkodás nagy újkori kérdését je- 
lenti: Mi a román? Ki a román? Melyek kulturális sajátosságai? 
Azzal a furcsa ideológiával akarja továbbra is meghatározni 
magát – „românismul, spiritualitatea românească” –, mely- 
nek alapja a fratricid mítosz? Ez aligha lehetséges. Az európai 
kapcsolathoz európai értékrend kell, amelyre minden polgár 
közgondolkodását valahogyan rá kell állítani. Nem elég itt a 
demokratikus tréning, voltaképpen egy nemzeti oktatási kultu- 
rális programra volna szükség, egyébként még egy nemzedé- 
ken belül sem változik meg a mentalitás és a közgondolkodás. 
S ez bizony politikai veszélyforrás, aminek csak egy aspektusa 
a nyugati embereknek, sajtónak és politikai fórumoknak az a 
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rettenete, amikor a Romániából kiáramló bűnöző előőrsöket el 
kell hogy viseljék. Nyomasztóan hamar végbement a szervezett 
alvilág „csatlakozása”. 

Ha a mentális-értékrendi kérdésekről beszélünk, nem szabad 
azonban arról sem megfeledkeznünk, hogy különösen a múlt 
század húszas-harmincas éveinek európai irodalma és filozófiá- 
ja a válságról, végről, katasztrófáról szólt, arról, hogy az euró- 
pai értékrend annyira megsemmisült és kiürült, hogy ezzel az 
egésszel nincs amit kezdeni. (Lásd ezzel kapcsolatban Balogh 
Magdolna kitűnő könyvét: Kiúttalan utakon. A katasztrofista 
irodalom Közép- és Kelet-Európábán. Balassi Kiadó, Budapest, 
1993.) Botorság lenne megfeledkezni arról, hogy van egy ilyen 
európai forgatókönyv is. Az egyesülés azonban lehet felkészü- 
lés is az igen nagy nagyságrendű veszélyekre és kihívásokra, 
és egy ígéretes kezdetben jobb talán a dolgoknak ezt az oldalát 
megfontolni. 

 
Továbbra is azt hiszem, hogy mindannyiunk kötelessé- 

ge megtanulni az európai identitást, akár egy mítoszt. Vissza 
kell térnünk a kezdetekhez: Európa, mint ahogy édesanyja is, 
gyönyörű, „tág szemű”, „széles arcú” mediterrán Holdisten- 
nő volt, amíg Zeusz el nem rabolta, akivel aztán három fiút 
nemzett: Sárpédón lykiai királyt, aki utóbb átment Krétából 
Kis-Ázsiába, Minószt, a bölcs krétai törvényhozó királyt és 
Rhadamanthüszt, a Boldogok Szigetének uralkodóját. Aligha- 
nem a törvény származott a kezdetek Európájától, ide tehát 
nem is lenne elvetendő dolog visszatérni. 
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ROMÁN–MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK 
 
 
A román‒magyar irodalmi kapcsolatok csak egy része ‒ 

igaz, hogy a számunkra legfontosabb része – a két nép évezre- 
des történelmi kapcsolatának. Amint Makkai László, a kérdés 
kétségkívül legjelentősebb történész szakértője megfogalmazta: 
„Nincs Európában még két nép – a németeket és a cseheket 
sem véve ki –, amelyek olyan nagy felületen érintkeznének 
egymással, mint a magyar és a román. A magyar és a román 
népterület ma szeszélyes nyúlványokkal, kisebb-nagyobb szi- 
getekkel ékelődik egymásba, tehát nem két zárt néptömb határ 
menti érintkezéséről, hanem összeszövődéséről, együttéléséről 
van szó, ami a történelem folyamán mindkét fél számára állan- 
dóan életbe vágó kérdést jelentett.194 

A közös történelemben a legfontosabb csomópont kétség- 
telenül Erdély volt, és a két etnikum együttélésének jogi sza- 
bályozására már a XIV. század második felében sor került, 
amikor is az Anjou (nápolyiasan Angiò) uralkodóházból szár- 
mazó magyar király, Nagy Lajos a román pásztortársadalmat 
mintegy „beépítette” a feudális magyar társadalomszervezetbe. 
A művelődési kapcsolatok kezdeteiről csak feltételezéseink le- 
hetnek, bizonyosságunk, ami van, az a kölcsönszavaké, illetve 
az átvételeké a különböző mesterségekben és művészeti ágak- 
ban – ha vannak. Hosszú történet ez, még megírásra szorul 
és nem kevés fantázia kell hozzá, olyanféle, mint amilyen a 
Jókai Móré volt, vagy nagy festőnké, Barabás Miklósé, akik az 
együttélésben – jóllehet annak politikai szempontból vett prob- 
lematikusságát a Horia‒Cloşca-parasztlázadás, illetve az 1848‒ 
49-es klasszikus erdélyi polgárháború után senki kétségbe nem 
vonhatta – a mindennapok etnikai adottságát látták, amelynek 
természetével mindannyi félnek tisztában kell lenni Erdélyben, 
azt megjeleníteni, kutatni művészet és tudósi kötelesség. 

                     
194 Makkai László: Magyar‒román közös múlt. Héttorony Kiadó, 

Budapest, 1989. 1. 
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1. AZ ELSŐ KAPOCS: A FOLKLÓR 
 
Feltételezhetjük, hogy az irodalmi kontaktus a népi együtt- 

éléssel kezdődik, tehát a XIV. századdal. Ebben a periódus- 
ban indult meg a nagy erdélyi városépítkezés, a Kárpátokon túl 
pedig a nagy kolostorok felépítése, az ortodoxia nagy vallási 
központjainak a kialakítása. Ezzel kapcsolatos a két leghíresebb 
magyar, illetve román ballada, a Kőműves Kelemenné, illetve a 
Manole mester születése, az előbbi az erdélyi vajdaság katonai 
központjának számító Déva vára, a második az argyosi (argeşi) 
kolostor felépítésével függ össze. A kutatók véleménye eltér 
abban, hogy melyiknek a motívumkincse bukkan fel a másik- 
ban, egyesek szerint mindkettő egy harmadik mintából táplál- 
kozik (a magyar kaukázusi, a román görög forrásokból)195, a mi 
szempontunkból azonban talán nem is ez a leglényegesebb. A 
keveredés például olyan módon valósult meg, hogy a Manole 
mester Erdélyben kolinda formában is él, az eredeti változattól 
a magyar ballada irányába módosított szerkezettel.196 

Avram P. Todor véleménye szerint a székely balladák és 
a román „cântece bătrâneşti” között is számos motivikus ha- 
sonlóság bukkan fel, az előadásmód is több vonatkozásban 

                     
195 Domokos Sámuel: Magyar‒román irodalmi kapcsolatok. Gondo- 

lat Kiadó, Budapest, 1985. 235. 
196 Megható önvallomásában fogalmazza meg kiváló néprajztudó- 

sunk, Faragó József, hogy itt valóban egy, a szemléletet, a fantáziát 
egyaránt megmozgató titokzatosságról van szó: „Másodikos gimna- 
zista lehettem, amidőn román irodalmi olvasókönyvünkben Manole 
mester balladájához értünk. Ez és Kőműves Kelemen balladája tudva- 
lévően egymás közeli rokona, s én hasonlóságaik meg különbségeik 
láttán tanácstalanul töprengtem, hogy ugyanaz a történet miként jelen- 
het meg egyszerre magyar meg román balladaként is – erre a kérdés- 
re azonban akkor senkitől semmiféle választ nem kaptam. Bizonyos, 
hogy nemcsak e két ballada mián lettem folklorista, de jelképesen ott 
állanak egy olyan tudományos pálya elején, amelynek egyik fő vonu- 
lata a magyar népballadák gyűjtése és kutatása, a román népballadák 
tanulmányozása és magyar népszerűsítése, valamint a két balladaköl- 
tészet összehasonlítása.” Egy pálya a népballadák jegyében. Helikon, 
X. évf. 1999. 8. (286.) évf. 6. 
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megegyezik. Ugyanő hívja fel a figyelmet arra, hogy amikor 
a magyar gyűjtő, Kriza János székely népballadákat tartalmazó 
híres, revelációként fogadott népköltészeti gyűjteménye megje- 
lent, a román Iuliu Grozescu lopással, valamint a román balla- 
dák szó szerinti átvételével vádolta Krizát.197 

(Nem illik zárójelbe, mégis minden alkalommal fel kell hív- 
nunk a figyelmet arra, hogy az elmúlt században a magyar‒ro- 
mán kapcsolattörténetnek Avram P. Todor volt az egyik leg- 
kiválóbb és legszerényebb, emberi és tudósi tisztességében 
mérvadó művelője. Nemcsak elfajult vagy elfajuló időkben 
kell hozzá igazodni. Dávid Gyula szentelt példás tanulmányt 
neki.198) 

Az, hogy az irodalmi motívumok nemzeti tulajdonban vannak 
vagy lehetnek – elterjedt vélemény volt. Ez alól a tudomány- 
ban csak azok mentesültek, akik az indoeurópai összehasonlító 
perspektíva felől közeledtek a vizsgált kérdésekhez, ezen kívül 
a magyar kutatók persze távolabbi (eurázsiai) összehasonlítá- 
si szempontokkal is kellett hogy éljenek vizsgált jelenségeik 
megközelítésében, feltárásában, leírásában, értelmezésében. 
És természetes, hogy Julianus baráttól kezdve Kőrösi Csorna 
Sándorig – igyekeztek elmenni a forrásokig. 

A népköltészet mellett a reneszánsz korában nagy elterjedt- 
ségnek örvendtek bizonyos, a moralitás-irodalomhoz tartozó, a 
népkönyvekben, kalendáriumokban terjedő, általában erkölcsi 
tanulsággal végződő szentimentális históriák. Ez esetben gö- 
rög‒latin eredetű, a bibliai történetekkel összekeveredő, egyes 
írásbeliségekben, kultúrákban az ősi mítoszi vagy mondakincs- 
csel összekeveredő közös kincsről van szó. 

Nem tanulság nélküli az alábbi történet sem. Ion Baracról 
írott tanulmányában Ion Colan megjegyzi, hogy Barac Árgírus 
és Ilona (Arghir şi Elena) történetét Gyergyai (Gergei) Albert 
XVII. századi magyar írótól vette át, aki átvétele eredetéről 

                     
197 Avram P. Todor: Confluenţe literare româno‒maghiare. Editura 

Kriterion, Bucureşti, 1983. 44. 
198 Dávid Gyula: Avram P. Todor öröksége. In: Erdélyi irodalom, 

világirodalom. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2000. 254‒276. 
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közismerten a következőket állítja: „A Tündérországról bőség- 
gel olvastam, / Olasz krónikákból kit megfordítottam...” Első 
ízben 1763-ban jelent meg és számos magyar író felhasználta, 
beleértve a nagy Vörösmartyt.199 Ion Colan azonban azon az ál- 
lásponton volt, hogy Gyergyai-Gergei ezt nem olaszból vette 
át, hanem a román népköltészetből fordította. Történetének 
hősei bocskort viselnek és süveget, korbácsuk van, a szöveg- 
ben pedig román vocativus-formák – ezt másként nem lehet 
magyarázni. Egy görög kutató – Papadopoulosz Arisztidesz 
‒ azonban nevetve mondotta nekem, hogy eddig csak arra nem 
figyelt fel senki, hogy Árgírus az alighanem a görög árgírosz- 
ból jő, ami közismerten ezüstöt jelent, s van is náluk egy ilyen 
című ballada. Ezüstkirályfi és Szép Heléna történetét meg már 
Homérosz Íliászából ismerjük. 

Itt minden esetben a zárt közösségekben mind a mai napig 
élő irodalmi hagyományról van szó. A XVIII. és XIX. század- 
ban elsősorban a betyárballadák teremtése-alakítása folyt, de e 
sorok írójának gyermekkorában még alkalma volt megfigyelni, 
hogy miként folklorizálódott két székely katonaszökevény, a 
szovjetorosz megszállók, illetve a sziguranca elől menekülő, ve- 
lük harcba keveredő Pusztai és Jeges története (Háromszéken). 

Kapcsolat- és fordítástörténeti szempontból a Kulturkampfnál 
mégiscsak sokkal fontosabb a figyelem és kommunikáció. 
Avram P. Todor szerint a legrégebbi magyar népköltészeti for- 
dítás, a Zoiţa legendájáé 1842-ből származik. 

 
 

2. MEGŐRZÖTT FORMÁK, ÁTVETT IRODALMI MINTÁK 
 
A XVI. századtól kezdve származnak az első adataink ar- 

ról, hogy a román világi énekek (a ioculatoresek működése 
nyomán) immár ismertek a magyar nyelvterületen. Ebben a 
tekintetben a legfontosabb a nagy reneszánsz magyar költő, 

                     
199 Stoll Béla kutatásainak nyomán sincs okunk kétségbe vonni azt, 

amit Gergei Árgírusának eredetéről állít. Lásd Pogány Péter: A ma- 
gyar ponyva tüköre. Magyar Helikon, 1978. 26, 31, 34, 36. 
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Balassa Bálint, aki román dallamokra is költ (a Radvánszky- 
kódex, szerelmes verseinek 1874-ben előkerült gyűjteménye 
egy román világi ének címét és kezdő sorát is megőrizte). A 
Petrovay- és Kájoni-kódexek tovább bővítették a példák sorát. 
A XVIII. századtól nagy elterjedtségű népi énekeskönyvek, 
Cantionalék feltehetően mindkét nyelvi közegben elterjedtek. 
Ismeretesek az ún. makaróniversek is, amelyekben román és 
magyar sorok váltakoznak. Hadd idézzünk itt egy kevésbé 
ismert példát, egy betétet a XVII. század végén a kolozsvári 
unitárius gimnáziumban előadott latin és magyar nyelvű szín- 
játékból (Magyar versek, mellyekben le rajszoltatik az világ- 
nak amaz réghi zurzavarbol valo eredete s az utan esett gyakor 
változása és egyenetlen állapottya, melyek declamaltattanak 
az kolosvari uniti. Scholában lévö Poetica classis alumnusi ál- 
tal 1698 esztendőben kárácson hovának XXXXIX [!] napján): 
„Mondván jersze barátom la unguraszka csata, / mert meg 
elünk mikor lesz, hid el, primavara, / mennyi magyart találok, 
meg fosztom ku putjere / Hippet hoppot hogj mongjon, meg 
ütöm pe szpatye. ! ... ! Heti majka lo szekér cse am udzizit 
[!] vére, / Adunatuszau ispanul de ketra padure, / Zo pe noj 
na szpinzura hajda berbeteste, / De a vini csineva ku kurtse 
loveste. / / Alélé cse veszte, szo mie mnyi frike, / Cse gindest, 
mei Todore, naj auzit veszte, / Remun et verzö situ ka vele 
gate, / Nu mintsezk ieu latine dzik pre csinszteme. / / Azért 
ezek igj lévén, olah a gloriát, / Elveheti, zöldellö virágos 
laureáját, / Az kik véghez vihetnek illy nagyságos munkát, / 
Éllyenek, kévánom, enekelvén polánt.”200 Tévedés ne essék: az 
előadó ezt a történetet a románok dicséretére, glóriájára adja 
elő – mint ahogy megteszi ezt a székellyel és a szásszal is. Az 
epikai történet örök szépsége szerint ez az erdélyi román ember 
jól leüti (azaz hátból megüti) az összes magyarokat, persze jő 
az ispán is az erdő felől a tetteseket felakasztandó, mitől ők 
igen félnek, egy részüket, úgy néz ki, elkapták, a másik meg 
elfutott és így glorifikáltaték. 

                     
200 Varga Imre nyomán közli Cinzia Franchi: Occisio Gregorii In 

Moldavia Vodae Tragedice Expressa. Pallas-Akadémia, 1997. 89. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 262 

Az egyik makaróniversről a hagyomány azt tartja, hogy a 
kuruc korban keletkezett, magyarázata pedig az, hogy Rákóczi 
fejedelem Libertasos zászlai alatt a magyarok mellett igen nagy 
számban küzdöttek román parasztkatonák is, de még olyan hí- 
res betyár is, mint amilyen Pintye Gligor volt.201 

Az első, teljes egészükben románra fordított magyar irodal- 
mi művek a XIX. század elején kezdettek elterjedni. Az egyik 
a magyar felvilágosodás irodalmához tartozó Csokonai Vitéz 
Mihály műve, a Békaegérharc – ez a komikus mese-eposz –, a 
másik Fazekas Mihály epikus költeménye, a Ludas Matyi volt ‒ 
nyilván a népi ízlés is közrejátszott ebben, hiszen e művek iga- 
zán mulatságosak, jót lehet derülni rajtuk. Ekkor eme opusok 
már az erdélyi protestáns iskolák közvetítésével is terjedtek, 
mely iskolákban igen sok román diák – köztük közismerten a 
negyvennyolcas román forradalom kiválóságai – tanult. A már 
idézett Barabás Miklós hírt ad arról, hogy a bukaresti társasági 
körökben is ismert művekről, irodalmi mintákról is szó van.202 
Egy társasági eseményt idézve, amelyben az angol és magyar 
nyelv összevetése folyt, az előbbi előnyére, és mely társalgás- 
ban egy püspök is részt vett, jegyzi fel Barabás Miklós: „Erre 
nagy meglepetésemre a Vlegyiká is pártomra állt, dicsérte a 
magyar nyelv szépségét és ennek bebizonyítására olyan szép 
és tiszta kiejtéssel szavalta Csokonainak A reményhez írt ódá- 
ját, hogy szebben egy magyar költő sem szavalta volna el.”203 
(De valamit a székely cselédeknek is köszönhetünk, nem lebe- 
csülendő nyelvszociológiái és művelődéstörténeti tény ez sem: 
„Sok székely cseléd volt Bukarestben, mert jól fizették őket s 
jobb hasznukat vették, mint a cigány és oláh paraszt cselédnek, 
így aztán sok bujár és rokona tudott többé-kevésbé magyarul.) 
Az akkori Bukarest szellemét idézve azt sem feledhetjük, hogy 
ünnepelt jelenség volt Liszt Ferenc, a Sturdza-családnak, Ha- 

                     
201 Kőllő Károly: Két irodalom mezsgyéjén. Kriterion Könyvkiadó, 

Bukarest, 1984. 35. 
202 Jancsó Elemér: Studii literare. Editura Kriterion, Bucureşti, 

1988. 93. 97. 
203 Márkosfalvi Barabás Miklós Önéletrajza. Kaláka Könyvek, Sep- 

siszentgyörgy, 1998. 83. 
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vasalföld fejedelmi famíliájának vendégeként pedig igen jól 
érezte ott magát gróf Széchenyi István, a liberális magyar főúr 
is, amint erről Naplójában is megemlékezett. 
 
 

3. AZ INTÉZMÉNYEK SZEREPE 
 
A román irodalmi műveltség kibontakoztatásában jelentős, 

mondhatni döntő szerepe volt a budai Egyetemi Nyomdának, 
amely 1777-től működött. Fennállása alatt több mint 200 ro- 
mán nyelvű, cirill és latin betűkkel nyomtatott könyvet adott 
ki. Ezeket a könyveket egész Moldovában és Havasalföldön 
terjesztették, jelentős könyvügynöki és könyvárusi hálózat mű- 
ködött közre ebben. A legjelentősebbek ezek között – a román 
nemzeti tudat kialakulása szempontjából is azok – az erdélyi 
triásznak, Samuil Micu-Clainnak, Gheorghe Şincainak és Petru 
Maiornak a művei voltak. Azonban nemcsak műveikkel, ha- 
nem igencsak konkrétan, korrektorokként, cenzorokként is 
részt vettek 1804‒1821 között ennek a nyomdának a működé- 
sében. (Értsük ezen azt, hogy fontos szerepük volt az egységes 
nyelvi és irodalmi norma kialakításában.) 

A fordítások útjában álló akadályok elhárításában a leg- 
nagyobb szerepe azonban két szótárnak lehetett. Az egyik 
Kolozsváron jelent meg 1822‒23-ban, két kötetben. Címe: 
Dicţionariu Rumănesc Latinesc şi Unguresc, szerzője Ioan Bob 
de Copelnic, Erdély görög katolikus püspöke volt. A másik, 
a Lexicon Budense Petru Maior monumentális vállalkozása, 
teljes címe: Lexicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemţescu, 
seu Lexicon Valachico-Latino-Ungarico-Germanicorum, 1825- 
ben jelent meg, 400 sűrűn nyomtatott ív terjedelemben. 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a XIX. század elejére az 
utazások, a sajtó, a könyvnyomtatás, az irodalmi társaságok és 
törekvések létrejöttével és kibontakozásával megteremtődtek a 
kölcsönös megismerés204 anyagi és szellemi feltételei, ugyan- 
                     

204 Itt meg kell jegyeznünk, hogy ez a terminus – kölcsönös megis- 
merés – a létezett szocializmus egyik parancsa volt, és mint ilyen, elég 
szerencsétlen ideológiai konnotációt kapott. Főleg a reformkorban 
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akkor nem egy esetben az intézményei is. A reformkor a nagy 
kibontakozás kora. 

Az 1848‒49-es magyar forradalom és szabadságharc, va- 
lamint annak egyik helyi fejleménye, az erdélyi polgárháború 
azonban tragikus módon, politikailag szembeállította a két né- 
pet és a két társadalmat. Ez sokkal nagyobb baj volt, mintha 
állam az állammal került volna konfliktusba. Hatásai másfél 
évszázadig befolyásolták a román‒magyar együttélést. 

A könyvnyomtatás mellett igen jelentős volt az irodalmi tár- 
saságok szerepe. Ezek között említhetjük az 1791-ben Aranka 
György vezetésével Erdélyben alakult Nyelvmívelő Társasá- 
got, amely programjába a kővetkező célkitűzéseket vette fel 
(többek között): a román grammatika kiadása, a románok tör- 
ténetére vonatkozó kéziratos hagyaték összegyűjtése, a román 
dialektusok kutatása, a román népi építkezés tanulmányozása, 
az erdélyi néphagyományok kutatása. A felvilágosodás raciona- 
lista szellemiségét tükrözi a XVIII. század kilencvenes éveiben 
Nagyszebenben megalakult Societate filosofească a neamului 
românesc, amelyben a román értelmiségiek fogalmazták meg 
illuminista programjukat. 

 
 

4. KÖLCSÖNÖS FORDÍTÁSOK ‒ 
AZ IRODALMI KAPCSOLATOK LÉNYEGE 

 
A komparatisztikai kutatások jóvoltából immár olyan mo- 

nográfiák is rendelkezésünkre állanak, amelyekben a magyar, 
illetve a román irodalom legjelentősebb lírikusainak, Petőfi 
Sándornak és Mihail Eminescunak a másik irodalomban való 
jelenléte lemérhető. Dorothea Sasu-Zimmermann közread- 
 
ta Petőfi román fordításainak teljes bibliográfiáját. E szerint 

                                         
azonban azok a szellemi emberek, akik a szótárakat megalkották, iro- 
dalmi alkotásokat fordítottak, vagy éppen csak emberségesen egyenlő 
feltételek között oktatták a mindkét népbeli nebulókat – az együttélés 
valóságos szükségleteit ismerték fel, annak az érdekeit képviselték 
‒ igen magas szakmai színvonalon. 
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1849‒1973 között 1657 alkalommal tűnt fel Petőfi-vers a ro- 
mán sajtóban, de jegyezzük meg, hogy első ízben a költőről a 
románok 1849-ben szerezhettek tudomást, amikor is a Gazeta 
Transilvaniei 1849. február 28-án közölte a költő – személy- 
leírását! Az osztrák hatóságok körözvénye volt ez, így hát a 
román olvasók előtt a magyarok nemzeti költője körözött bű- 
nözőként jelent meg. A legjelentősebb fordítók: Şt. O. Iosif, 
Octavian Goga és Eugen Jebeleanu munkássága nyomán aztán 
széles körben ismertté vált, de kezdetben a román közönség 
Petőfit erős radikalizmusa és demokratizmusa, egyszerűsége és 
népisége miatt szerette – művében modellt látván saját nemzeti 
törekvéseihez.205 

(Ezzel azonban Friedrich Nietzsche is így volt: Petőfink 
verseit neki Meltzl Hugó küldötte volt el, a kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetem híres tanára, a minden komparatista 
kézikönyvben első helyen idézett Összehasonlító Irodalomtör- 
ténelmi Lapok kiadó-szerkesztője.) 

Eminescu magyarra fordítása 1885-ben kezdődött, tehát még 
életében (amint ismeretes, 1889-ben halt meg a román költő- 
zseni, de életének utolsó hat évében már nem alkotott). Össze- 
sen 35 magyar költő és műfordító ültette át verseit, némelyiket 
számos változatban és alig megszámlálható sokaságban ismeri 
a magyar közönség.206 Eminescu magyar fordítói között a leg- 
jelentősebb lírikusok szerepelnek: Áprily Lajos, Dsida Jenő, 
Szilágyi Domokos. Persze, az erdélyi magyar közönség nem- 
csak fordításokból ismeri, hanem az igen elterjedt és népszerű 
Eminescu-dalok révén is. 

Petőfi mellett Ady Endre és József Attila ismertsége jelentős 
a román irodalomismerők körében, míg a magyar közönség 
(itt nyilván az egész magyar nyelvterületre gondolok, hiszen 
az erdélyi magyarok eredeti román nyelven tanulják a román 

                     
205 Dorothea Sasu-Zimmermann: Petőfi în literatura română (1849‒ 

1973). Editura Kriterion, Bucureşti, 1980. 6. 
206 ***: Eminescu a magyar irodalomban. Kriterion Könyvkiadó, 

Bukarest, 1989. 458. 
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irodalmat) elsősorban Panait Istratit, Ion Luca Caragialét és 
Tudor Arghezit ismeri – valamint a kezdetben magyar nyelven 
író Liviu Rebreanut – a statisztikák fényében. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Ion Luca Caragiale átül- 
tetése – a nyelvi és mentalitásbeli problémák miatt – mindmáig 
megoldatlan, és nemcsak a konzseniális fordító hiányának kér- 
dése ez. Többről van itt szó, arról, hogy miként kulcsa ez a drá- 
maíró a román alkatnak és a román szellemnek, és miként zárja. 
Aki fordítja, annak egyszerre kell szelídnek és kegyetlennek, 
fennköltnek és aljasnak, nyíltnak és magába roskadtnak, derűs- 
nek és búskomornak stb lenni, valamiféle szent balkáni esztéti- 
kában. „A legkifejezettebben nemzeti író, aki a legmélyebben 
átérezte a román alkatot.” „Valami nagy rosszat is tett a nemze- 
tének.” Mindkét megállapítás Mihai Raleától, a két világháború 
közt élt jeles esztétától származik, aki e skizofrén elképzeléssel 
kívánta elutasítani a zseniből a kritikai gondolatot.207 Mivelhogy 
a politikai machinéria minden titkát ismerte, nyilván, hogy a 
Ceauşescu-korszakban műveit nem engedték játszani – egy 
nemzeti klasszikust letiltottak a román színpadokról. 

 
 

5. NÉHÁNY STATISZTIKAI ADAT 
 
Az immár a két világháború között, a harmincas években ki- 

bontakozott komparatisztikai kutatásoknak és adatközléseknek 
az eredményeképpen, amelyben kétségtelenül Veress Endre 
játszotta a legfontosabb szerepet, immár rendelkezünk a ro- 
mán irodalom magyar bibliográfiájával is. Domokos Sámuel 
monumentális gyűjtőmunkája eredményeképpen jött létre a ro- 
mán irodalom magyar bibliográfiája. Ezek szerint 1831‒1961 
között 438 román író, 1961‒1970 között 700 szerző és a rájuk 
vonatkozó kritikai bibliográfia került bemutatásra.208 De ehhez 

                     
207 Mihai Ralea: Caragiale világa. Caragiale vétke. In: Korszellem 

és önismeret. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988. 93‒97. 
208 ***: A román irodalom magyar bibliográfiája. 1961‒1970. 

Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 
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még hozzátehetjük, hogy csak Romániában és csak a Kriterion 
Könyvkiadónál – 1970 és 1980 között – 81 román szerző ma- 
gyarra fordított, valamint 68 magyar és szász szerző románra 
fordított műve jelent meg.209 

A létezett szocializmus a maga torz jelenségeivel és ideo- 
lógiai meggondolásaival egy fordítói nagyüzemet működtetett 
– végeredményben hasznosan –, hiszen melyik irodalom mond- 
hatja el, hogy – a kifejezés szellemi értelmében – teljes egé- 
szében lefordított egy másikat? Alighanem ez történt, mármint 
hogy a román irodalom teljes egészében hozzáférhető magya- 
rul is.210 Kétségtelen tény az is, hogy a nyolcvanas években 
a romániai magyar írók egyre inkább kényszerből fordítottak, 
hiszen népünk legagyonlőttebb fiának az irányításával – Mircea 
Dinescu halhatatlan kifejezése – irodalmukat meg őket is meg 
akarták semmisíteni. Ebben az összefüggésben a „kölcsönös 
fordítások” a romániai magyar irodalomnak mint intézmény- 
nek a működtetési módja volt. 

Kétségtelen, hogy a román irodalom a magyar literatúra 
recepciójában nem mutat ilyen mértékű koncentráltságot és 
bőséget. Ez azonban a fordítói hagyomány természetével is 
magyarázható. Ha a mára tekintünk, azt mondhatjuk, hogy a 
kifejezés nemes értelmében szabadság van, szakmai értelem- 
ben természetesen nem. A romániai magyar írók azokat a kor- 
társaikat fordítják, akiket értékeseknek találnak, szívük-lelkük 
joga és ízlésük alapján. Irodalmi lapjainkban ennek az „újhul- 
lámos” teljesítménynek számos szép példáját találhatjuk. A 
komparatisztikai kutatások azonban nagyon hiányoznak, erre 
kívánunk figyelmeztetni folyamatosan, akkor is, amikor oly 
sok politikus csak az ékek veregetésével van elfoglalva. 

                     
209 Az erre vonatkozó leghitelesebb adatokat tartalmazó – ma már 

ritkaságszámba menő – kiadvány: A Kriterion műhelyében. Kossuth 
Könyvkiadó, 1988. 

210 Ezeket az összefüggéseket részletesebben is kifejtettem A belső 
határ című írásomban. In: Odi et amo. Magyar PEN Klub, Budapest, 
1996. 117‒124. 
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ANDREI PLEŞU MINIMA MORALIÁJA 
 
 
A mai román filozófiai életben – amely nem büszkélkedhet 

igen nagyszámú alkotóval – Andrei Pleşu kiemelkedő egyé- 
niség. A művészettörténész-művészetfilozófus kortársai közül 
a legérzékenyebbé vált – az idők folyamán – a kérdésfeltevés 
etikai-morális formája iránt, méghozzá olyan körülmények 
között, amikor ezt két irányból is erőteljesen kompromittál- 
va láttuk és látjuk: az egyik a totalitárius hatalom esztelen kí- 
sérlete volt a szocialista erkölcs és méltányosság kódexének 
kidolgozására és gyakorlatba ültetésére, a másik pedig a mai 
román közélet nagyobbik részének reménytelenül kilátástalan 
és menthetetlen korrupciója. Mindkettőnek az a gyakorlati kö- 
vetkezménye, hogy amennyiben az ember valami egyszerű, de 
mégis értékpozitív dolgot akar elérni, ab initio szövetkeznie 
teljesen reménytelen dolognak látszik. 

Ilyen körülmények között lehetetlen és abszurd kísérletnek 
tűnik az erkölcsös cselekedetnek a restitúciója, a tettben és gon- 
dolatban egyaránt. Andrei Pleşu, a Petre Román-kormány mű- 
velődési minisztere viszont képes volt lemondani, amikor a ha- 
talom, amelynek képviselője volt, ismét teljes pőreségében és 
amoralitásában mutatta meg magát. Politikai tett volt, amikor 
1988-ban megjelentette Minima moralia címmel kis restitúciós 
röpiratát, amely mintegy tükröt tart a korjellem képviselői elé. 
Később – egyébként másokkal egyetemben – ezt a kis munkát 
egyik legkiérleltebb alkotásának tartotta. Az 1994-ben meg- 
jelent Tescani-i napló a Minima moralia abszolútumutalásait 
tovább bővíti, úgyhogy a kettő együtt immár körvonalazhatóan 
kirajzolja a gondolkodó felfogásának horizontját. 

Mielőtt a kérdések szűkített elemzésébe fognék, hadd je- 
gyezzem meg, hogy a huszadik század közepének román 
gondolkodóinál jól megfigyelhető módon bontakozik ki a gon- 
dolkodó pozíciójáról alkotott szinte normatív erejű felfogás. 
Ebben kétségtelenül Constantin Noica, az 1909–1987 között élt 
filozófiatörténész-filozófus a paradigmatikus alkotó, aki élete 
jelentős alkotó időszakát a Fogarasi-havasokban lévő Păltinişen 
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töltötte. Ide zarándokoltak a román gondolkodás legjelesebbjei; 
Noica ideatikus világát idézi fel Gabriel Liiceanunak a Păltinişi 
napló című könyve, de hosszan megemlékezik róla Pleşu is a 
Tescani-i naplóban. Szellemi auráról, valóban működő körről, 
a gondolkodás közösségéről van szó, amelyet csak erősít az, 
hogy az ideatikus alap igen nagy mértékben azonos: az orto- 
dox metafizikának arról a rendszeréről van szó, amelyet egy- 
felől a század német egzisztencializmusa, másfelől az ortodox 
egyházi tanítás határol. A kantiánus morál immanens erkölcsi 
maximájával, valamint csillagos egével szemben bennünket el- 
sősorban a föld és a hit jellemez – mondja ezzel kapcsolatban 
Pleşu. 

A naplóforma mindenképpen a magányos kontemplálóé, 
aki, távol a (fővárostól), a természettel, az ideákkal, az Úr- 
ral és néhány kiválasztottal társalog, fölismeréseit szeretné 
revelatívaknak tudni vagy látni, és alkalmasint rezignáltan ve- 
szi tudomásul, hogy az isteni kegyben nem részesült. A tisz- 
ta filozófiai rezignáció alapján állapítja meg Constantin Noica 
1976-ban: „Egész életemben azt vártam, hogy isteni kegy (har) 
szálljon rám, hogy birtokába kerüljek annak a gondolatnak, 
amely gondolkodói erőfeszítéseimnek értelmet adna. Hatvan- 
éves elmúltam, és a gondolat, amint látom, nem érkezett meg. 
De Ion Creangă rendkívüli gondolatával vigasztalom magam, 
aki szerint: »Látszik, mégis, hogy megjött, mivelhogy nem jött 
meg.«”211 Mindezt szükségesnek láttam megemlíteni annak jel- 
zésére, hogy Pleşu nem magányos alkotó, hanem a román gon- 
dolkodók szellemi leszármazásrendjébe tartozik, e hagyomány 
kiváló képviselője. 

A Minima moralia – ámbár a szerző intenciói között fel sem 
tűnik e szempont – az általam ismert fenomenológiai elemzé- 
sek egyik legjobbika. Hosszasan tagolja és körülírja a morá- 
lis hozzáértés szintetikus fogalmát mint egy olyan képességét, 
amely mindenki számára megnyilvánítja morális tekintélyét, 
állhatatosságát, megingathatatlanságát, méghozzá egyetlen 

                     
211 Constantin Noica: Jurnal de idei. Humanitás, Bucureşti, 1990. 

237. 
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gesztusba sűrítve. (Mely gesztus az interszubjektív viszonyok 
egyik leggyakoribb jelensége.) Minden szempontból megen- 
gedjük, hogy esendőnek nyilvánítanak, oktalannak, hozzá nem 
értőnek, baleknak. „Tűrhetetlennek tartjuk viszont kimondani, 
de főleg hallani, hogy morálisan ingatagok vagyunk, megvesz- 
tegethetők, tisztességtelenek, erkölcsi szempontból kétségbe 
vonhatók. [...] Úgy véljük, hogy bármit tettünk volna és bármit 
tennénk, alapvető lényegünk pozitív, romolhatatlan marad. Az 
erkölcsi bűnt elnézendő emberi vétségnek tekinthetjük, amely 
azonban nem alaptermészetünkben gyökerezik, amely malgré 
tout, tiszteletre méltó.”212 Az egyetlen tekintély, amelyet az 
egyéni tudat soha vagy majdnem soha nem von kétségbe, az 
erkölcsi tekintély. Mindennek a végeredménye, hogy ha meg is 
engedjük az eredendő bűnösséget, mégis a morális tekintélyben 
egy eredendő jóságmagot és nemességet fenntartunk. A morá- 
lis hozzáértés adottság volta, valamint az önfeljogosításé eleve 
rendezetlenné, kaotikussá, megmagyarázhatatlanná teszi erköl- 
csi viszonyainkat. Egy finom és vak álokoskodás révén még a 
nyilvánvalóan bűnös cselekedeteinket is a végtelenségig igazol- 
juk. Ez a kérdésnek az egyik oldala. (Csupán figyelmeztetni 
szeretnék a platóni dialógusok nevezetes helyeire, elsősorban 
a Gorgiaszéira, amelyben az igazságosság problematikájában 
fogalmazódik meg a kapitális kérdés: miért van az, hogy az 
igazságosság látszata végül is nélkülözhetetlen akár a zsarnok 
számára is?) 

A kérdés további elemzésében Pleşu az interszubjektív vi- 
szonyokban megmutatkozó eme rendezetlenségi összefüggést, 
tényezőt vizsgálja. Mindaz, amiben kétségbevonhatatlan erköl- 
csi tekintélyünket megnyilvánítjuk, a megítélésnek, valamint a 
tanácsadásnak a módja, az a konkrét forma, amelyben képmu- 
tató és kaotikus erkölcsi mivoltunk mintegy tevőlegessé válik, 
egyben tovább testesíti a rosszat. Az erkölcsi hozzáértésnek 
„a közvetlen mindennapiságában két jellemző megnyilvánulási 
formája van: a világ, valamint az emberek határozott megítélé- 

                     
212 Andrei Pleşu: Minima moralia. Bucureşti, 1988. 36. (A szöveg- 

részleteket saját fordításomban közlöm. – E. P.) 
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sének, valamint a tanácsadásnak az el nem nyomható hajlama. 
Ezekkel végképpen az alacsonyabb rendű erkölcsi életforma 
mellett köteleztük el magunkat, hiszen természete szerint mind 
az ítélet, mind pedig a tanács alacsonyabb rendű az erkölcsi 
aktusnál. Ezeket pontosan az aktus helyettesítésére használjuk, 
annak megkerülésére, mint az embertársaink megsegítésének 
elutasítására szolgáló módozatokat. A diskurzussal is a segítsé- 
get utánozzuk.” 

Szeretném igen nyíltan kimondani, ámbár Andrei Pleşu nem 
teszi ezt meg, hogy éppen ez a korjellem leglényegesebb voná- 
sa. Az erkölcsi aktus helyett a diskurzus. Vagy a még annál is 
sokkal elrettentőbb hallgatás. Hiszen a fokozatiság alighanem 
kimeríthetetlen, amikor a másik ember erkölcsi személyiségé- 
nek az ignorálását vagy – a szó legkomorabb értelmében – az 
elhagyását vizsgáljuk. A román gondolkodó azonban nem ezen 
az úton halad, hiszen az erkölcsi exorcizálás éppen alaphipo- 
téziseinek mondana ellent. Hanem megpróbálja – e Minima 
moralia lapjain feloldhataüanul – az erkölcsi hozzáértés való- 
ságos újradimenzionálását. 

Leszögezi, hogy az etika létrejöttének a közege az abszolú- 
tum okkult jellegének az átérzése. A morális bűnösség feltétlen 
tudata az egyetlen eredendő jelensége az etikának, az az állapot 
tehát, amelyben a bűnös egyidejűleg tanácstalan, és tudatában 
van tanácstalanságának. A morális keresés gyakran az út és 
a cél ismeretlenségével párosul, és a cél mitje az etikában az 
út hogyanjától függ. Mindez azonban nem jelenti, hogy Pleşu 
Lev Sesztov módján azonosítaná a morális helyzetet a bűnös- 
ség elkövetésének és tudatosságának az állapotával. Az erköl- 
csi stádium egy logikai összefüggésrendszer világos tudatát és 
– amennyiben függvénynek tekintjük – megoldási módozatke- 
resését jelenti. Kissé a keleti gondolkodás metaforizáló mód- 
ján, azonban a terminusok pontos kijelölésével írja le a hármas 
összefüggést: „A morális tudat ennek a hozzá nem értésnek a 
felismerésével kezdődik, és nem az út végének meglétére vo- 
natkozó spekulatív késedelmeskedésekkel. Az út és a cél egy- 
benőnek, anélkül hogy az út a cél tartalmában összeomolnék, 
avagy a cél szétszóródnék az út dinamizmusában. Az út és a 
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cél, az utazó mozgó alakjával együtt alkotják a morális keresés 
együttes és hármas osztatú testezetét...” 

Nyilvánvaló, hogy a pleşui morálfelfogás sarkalatos pont- 
ja az abszolútum okkult jellege, és a szintagmában mindegyik 
tagot egyaránt fontosnak kell tekintenünk. Ha valamiben, eb- 
ben érhetjük tetten leginkább mindazt, amit e felfogás ortodox 
komponensének neveztünk. Kiindulásképpen csak annyit álla- 
píthatunk meg, hogy az abszolútum egyáltalán nem tárja fel 
önmagát, nem autorelevatív. A vele kapcsolatos álláspontunk 
döntően befolyásolja morális habitusunkat is. Ezért a Tescani-i 
naplóban Pleşu – ismét a fenomenológiai elemzés kiemelkedő 
példájául szolgálva – a Teremtő és a teremtett kapcsolatának 
észformáját vizsgálja. 

Kiindulópontja egy sajátos, módszertani következményekkel 
járó dogma: „Az elgondolható legmagasabb rendű gondolat: 
Isten.”213 Nyomban hozzáfűzi azonban, az is világos, hogy nem 
gondolható végig. Hatalmas aránytalanság van e gondolat ha- 
talmassága és mindennapos képességeink között. De már az 
aránytalanság tudata is figyelmeztet a végiggondolás szüksé- 
gességére. A mátrixszerűen felépített lehetőségek jellemzése 
alapján az észkapcsolatok négy formája képzelhető el: 

„1. Mivel sem tapasztalati, sem észformában nem ragadha- 
tó meg, haszontalan a vele való foglalatosság. Eltekintek tehát 
létezésének hipotézisétől is mint olyantól, amellyel nem tudok 
mit kezdeni. Visszautasítom, hogy az imponderábiliákkal fog- 
lalkozzam, és hogy a kimondhatatlanra építsek. Csupán az kor- 
rekt, ami valóságos erőim hatálya alá esik. E megoldás nem 
egy tulajdonképpeni ateista megoldás. Felvilágosult, raciona- 
lista, határait beszámító álláspont. 
2. Ha az Isten megismerő képességeim számára nem adott, 
egyetértek azzal, hogy hozzá csak a hitemmel viszonyulhatok. 
Mire jó ésszel megközelíteni valamit, ami túl van az ésszerű- 
ségen? Visszalépek annak a hívőnek a helyzetébe, aki minden 
problémára egy, a relevatív szövegekből származó idézettel 
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felel. Nem elemzek, nem értelmezek, végeredményben nem 
gondolkozom. Mindez azért, mert a tévedés kockázata kísért, 
valahányszor egy per definitionem határtalan területre határos 
erőimmel merészkedem. Ez a megoldás a mai kegyességre a 
leginkább jellemző, amely a »higgy és ne kutass!« maximája 
szerint él. Ebben az összefüggésben a hit tiszta passzivitás, le- 
mondás a magas rendű észről. Azért oly értékes ez az átélt 
igazság, mert alapjában véve bizonyíthatatlan. 
3. Isten elérhetetlensége nem egyéb lusta előítéletnél, hacsak 
nem butasági nyilatkozat. Isten valóban a legnehezebben elgon- 
dolható gondolat, ámde ő nem elgondolhatatlan.” Hosszasan 
idéztem a gondolatok eredeti alaki formáját is, ezen a ponton 
azonban kommentárokkal kell élnünk. Hiszen, csakugyan, mi- 
nek alapján mondható, hogy el nem gondolható: transzcendens 
mivolta elégséges alap-e el nem gondolhatóságának igazolásá- 
ra?! Ezen álláspont értelmében ész- és tapasztalati formákkal, 
semmilyen argumentációval nem teremthető meg a transzcen- 
dentális ego – módszertanilag nem tudjuk megismerési hely- 
zetbe hozni magunkat. Ilyen módon értelmezi az ortodoxia is a 
kanti tartózkodást. A kérdés egyik kiváló jelenkori szakértője 
szerint „Kant egész gondolkodása megkérdőjelezi a metafizi- 
kát. Azért, hogy a megismerés lehetőségét megmagyarázza, 
Kant ennek feltételeit elemzi. Mégis, szüksége van Isten ideá- 
jára, éspedig a morál szférájában. Amint a Gyakorlati ész kri- 
tikájából következtetünk, Isten az erkölcsi élet szükségszerű 
posztulátumaként jelenik meg. Magánéletében Kant nyilvános 
hitgyakorló lutheránus volt. A metafizikában – tehát – az Is- 
tenről való minden spekulációt elutasít, ámde az etikában Isten 
létezését posztulálja.”214 Ezek a fejtegetések – itt már élesen fel 
kell rá hívnunk a figyelmet – a teológia és a filozófia köztes 
területén folynak. A teológiai kérdés formája az ésszerűség- 
nek az Igében való kijelentése, erre például a protestáns válasz 
igenlő – amint azt Tavaszy Sándornak, az erdélyi református 

                     
214 Vladimir Lossky: Introducere în teologia ortodoxă. Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1993. 20. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 274 

teológusnak és filozófusnak a Dogmatikájában kifejtett állás- 
pontja megfogalmazza. 

Mindezek alapján Pleşu konklúziója: „Isten valóban a leg- 
nehezebben elgondolható, de Ő nem elgondolhatatlan. Ha az Ő 
képére és hasonlatosságára teremtettem, akkor azzal a képes- 
séggel is rendelkeznem kell, hogy megismerhetem.”215 Ennek 
a gondolatmenetnek az az alapja, hogy a teremtett a teremtő 
attribútumaival is rendelkezik. Ezen attribútumok: a teremtés, 
az alkotás – ám kétségtelen, hogy korlátozott értelemben. Az 
alapvető különbség ontológiai, eszerint a Teremtő ab initio te- 
remtő. Továbbmenően: ha fel tudom fogni, akkor meg is tu- 
dom ismerni. Az intellektus isteni ajándék, amely megfelelően 
felhasználva – erőteljes ismeretelméleti optimizmusról van itt 
szó – minden Titok megvilágítására képes, beleértve a legna- 
gyobb Titkot is. Ámde tényszerűen nincs titok, csak talány, 
álcázott birodalom, még fel nem ismert, ha éppen nem szán- 
dékosan elrejtett – a gyengébb intellektusok elől. A hit tartal- 
ma egy adott tudomány tartalma lehet, nagy horderejű egyéni, 
avagy közös erőfeszítés eredménye, amely a hagyományban 
letéteményeződik. 

Ez tulajdonképpen minden ezoterizmus sematizmusa is (a 
modern teozófiáktól René Guénon bonyolultabb elképzeléséig). 
Luciferi megismerési modellnek is nevezhetnők, melyben min- 
den elrejtett napvilágra hozható. 
4. A Teremtő oly nagyságrendű, melynek a teremtettel 
semmilyen közös nevezője nincs. Nem remélhetem, hogy a 
Legfelsőbb Lény terjedelmét egészben véve átfogom. Ámde 
ugyanolyan evidens az is, hogy nem tudhatom a priori milyen 
messzire mehetek el a megközelítési kísérletben, a Hozzáköze- 
lítésben. Igaz, hogy csak az Úristen képes önmaga megismeré- 
sére. De ha in intimo meo rendelkezem egy isteni maggal, az 
Úristen tükröződhetik ebben, önmagát megismerheti önmaga 
tükröződésében. Az Úristen nem azért jelenti ki önmagát, hogy 
megközelíthetetlen maradjon. Ő per definitionem igénybe vevő 
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instancia, kihívó, felvevő. Ugyanakkor az intelligencia az af- 
fektusnál és az alávetettségnél nem kevésbé nemes képesség 
(de ugyanez vonatkozik más emberi képességekre is). Az Isten 
felé mutató aktív feszültség a teremtmény ontológiai státusához 
tartozik. 

Pleşu természetesen súlyozza is ezeket az észviszonyokat, 
egyben megoldáslehetőségeket. A Hegyibeszéd értelmében a 
negyedik megoldási mód mellett érvel, ebben két, a filozó- 
fiatörténetből ismeretes állásponthoz kerül közel: az egyik a 
janzenizmusé – az affektusok tanára vonatkozó helyekre gon- 
dolok –, a másik a Legfelsőbb Lény megközelítésére vonatkozó 
perszonalista elképzelés, amely a személy arcélének a megraj- 
zolását az Istenhez közelítő erőfeszítésében látja. 

Ámde mindezen válasz- avagy optatív lehetőségek nem a 
filozófiából származó észparancsok. A kérdést mindenkinek 
és egyénileg kell megoldani, Pleşu saját sugalmazása szerint 
az emberi állapoton belül „minden pillanatunk józansággal és 
erőfeszítéssel jár. A többit nem tudjuk megtervezni. Bizonyos 
csupán a bukás és felemelkedés, a nem is reménylett erő és a 
hihetetlen törékenység, egy állandóan felajánlott és soha el nem 
ért erő, valamint egy néha csodásán megvalósítható lehetetlen- 
ség napi váltakozása. A kezdeteknél meglevő határokkal végez- 
zük. Csak abban reménykedhetünk, hogy határokként idejében 
azonosítjuk őket, és a határtalan mindig lehetséges áttörésére 
készülünk.” 

Elemzésének e pontján a román gondolkodó az ismeretel- 
mélet határproblematikájával mintegy lezárja az individuális 
erkölcs és a transzcendencia-probléma jelenkori összekapcso- 
lásának az ortodox metafizikával összefüggő megoldási sema- 
tizmusát. Figyelmeztet arra, hogy az elemzés módszertanában 
igen erőteljes szerepe van a sorselképzeléseknek mint az er- 
kölcsi élet parancsokra vonatkozó hierarchiájának, amellyel a 
szerkezet igen erőteljesen összefügg. A Minima moralia azon- 
ban mégsem kínálja a sorsot valamilyen morális létsematizmus- 
ként, hanem sokkal inkább a Magna moralia arisztotelészi ma- 
ximalista elképzelésével szemben – amelynek igazából minden 
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etika adósa – a morális középszer jelenvalóságára figyelmeztet. 
Ez viszont – ellentétben a levés és az institúció nagyszerű kép- 
zelmeivel – maga a határ az emberi állapotban. Tehát sokkal 
etikusabb a morális középszer analitikájával törődni, mint a 
morális katasztrófa jelenségtanával, amellyel a nagy etika fog- 
lalkozik. A középszerű ember etikai nyugalma egyfajta „lapos 
sátánizmust” testesít meg, amely sokkal veszélyesebb, mint 
akárhány dosztojevszkiji gyilkosság. A rosszal való kényszer- 
mentes egyetértés az a negatív, ámde abszolút erénymetafizikai 
kategória, amely a tehetetlenség moráljának középponti érték- 
kategóriája is. Legfontosabb hordozói a képmutatás (a faj leg- 
elterjedtebb betegsége), valamint a spontaneitás hiánya. Pleşu 
szerint a képmutatás alacsonyabb és magasabb rendű válfaját 
immár csak a siker különbözteti meg, a magasabb rendű kép- 
mutatónak az a stiláris képessége, amellyel a tiszteletremél- 
tóság, ünnepélyesség, kiválóság és minden közönségességtől 
mentesség bálványát megalkotja. Ebből erednek aztán a mél- 
tányossági és illendőségi magyarázatok, valamint – a lelki 
megnyilvánulásokról a testre átmenendő – az elrejtésnek és a 
felmutatásnak az a dialektikája, amely végül a sötétségnek és a 
fénynek a szcenikus játékában csúcsosodik ki. 

A jin és a jang. Avagy és egyszóval, a Kelet. 
Ezzel szemben – hiszen itt kétségtelenül az ember termé- 

szetességéről van szó – az erkölcsi aktus kifejezi az ember be- 
avatkozását a világba, amelyet Andrei Pleşu a morális támadás 
egyik formájának tart, azonnal meg is nevezvén – annak egyik 
legnagyobb hibájaként – az indulatosságot. A visszahatás hibá- 
ja viszont a spontaneitás hiánya. Határozottság a cselekvésben 
és spontaneitás a válaszainkban – íme az a modális megoldás, 
amely egyrészt – és ezt mi tesszük hozzá – Istentől elnyert 
ösztöneinkkel van összhangban (amelyet Pleşu fatalisztikusán 
megváltoztathatatlanoknak tekint), és amellyel a velünk nyil- 
ván nem született ítélőerőként a leginkább sikeresen el tudjuk 
választani a rosszat a jótól. Legfeljebb tévedünk, ámde, és ezt 
is sokan megírták már, az ember egyik szabadsága éppen abban 
áll, hogy tapasztalás és tanulás segítségével le tudja küzdeni 
tévedéseit. A leküzdésben kétségtelenül igen fontos tényező, 
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ha szemben a túlmagyarázással a naivitást választjuk, tehát az 
etikai helyzeteinket nem előzzük meg észparancsokkal, és nem 
tesszük használhatatlan észalakzatokká, hanem menet közbeni 
kontingens szerepet biztosítunk az észnek. 

Végezetül Andrei Pleşu – itt immár idézhetetlenül alanyi 
mondatokban – vállalja a moralista szerepét is. Sóhajtásban, 
hívásban és fohászban nevezi meg az egészséghez vezető utat, 
melyet szerénységétől még távolinak vél. 

Gondolom, hogy az ész és a hit lovagjának lenni olyasfaj- 
ta erénymeggyőződés, amely kijelentőjét erőteljesen minősíti. 
Végül is egy gondolat eredeti formájának vállalása, a körülmé- 
nyeken innen és túl, a legmagasabb rendű értelem kifejeződése, 
és ha ez helyét és megfogalmazásának hipotézisét Isten ész-ösz- 
szefüggésében keresi, argumentációja hibás is lehet talán, ámde 
vállalkozása méltó. 

„A Rossz, mit Ember tesz, mindig túléli őt, 
A Jó gyakorta sírba száll vele.” 
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A KRITERION KÖNYVKIADÓ (RÉGI) 
TÜNDÖKLÉSE ÉS FOGYÁSA 

 
 
Amikor Domokos Géza e kis utószó megírására felkért, ter- 

mészetesen és örömmel igent mondtam, több okból is. Az első 
igen kézenfekvő és empirikus: 1980 és 1990 között a Kriterion 
Könyvkiadó kolozsvári fiókrészlegének a munkatársa voltam, 
főleg a Forrás sorozatban megjelent elsőkötetes szerzők köny- 
vecskéit gondoztam – tehát igen sok mindent „testközelből” 
ismerek. Másodsorban: Domokos Géza előző köteteinek (Esély 
I–II–III.) problematikáját behatóan ismerni vélem, két ízben 
is írtam róluk. (Harmadsorban következzék a társadalomku- 
tató érve: a Kriterion mint intézmény, „szellemi műhely”, 
egy kulturális genocídiumra ítélt kisebbség művelődési intéz- 
ménystruktúrájának szuperpótléka – igen nagy kihívás, amely- 
ről egykoron államvizsga-dolgozatok és doktori disszertációk 
születnek majd. E sorok abba az elegyes műfajba tartoznak, 
amelybe e Kriterion album is illeszkedik. Nem szabad elrej- 
tenem talán a legfontosabbat: e sorok írója Domokos Gézának 
feltétlen híve és barátja volt és az ma is – ami nem jelenti 
azt, hogy alkalmasint ne lett volna őneki rámenős kritikusa és 
ádáz vitapartnere. „Szeretem Platónt, de jobban szeretem az 
igazságot.” Szókratész azonban tudta, hogy az igazság mindig 
kettőnk között van, erre való a dialógus. 

(Értések és félreértések) A „művelt köztudatban” élt egy 
kifejezés: Kriterion-mítosz, azazhogy ebben a kiadóban szín- 
vonalas és többségükben értékes, jó művek jelenhetnek meg, 
valamilyen csoda folytán, valami titoknak kell tehát itt működ- 
nie, hiszen a korszellem – blasphémes suprémes à fair crier nos 
dieux! –, a diktatúra pocsék, negatív lehet, tehát hogy ezzel 
ellentétben is megszülethetik egy más, nemes szellem. A szel- 
lem – a klasszikus filozófiák értelmében másfajta megnevezése 
a rendszernek, ezek szerint a pusztítás nemtelen rendszerével 
szemben itt működik egy más rendszer, amely – ne ódzkodjunk 
kimondani a szót – a magyar kisebbség művelődési élete. 
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A mítosz kifejezés mint szuperjei azonban lebontandó: fon- 
tosabb a mögötte álló szakmai teljesítmény, a gyakorlat. Egy 
példával szeretném ezt szemléltetni: a kiváló szerkesztő-kor- 
rektor Hatházy Ferencével (sajnos már nincs közöttünk, 1999. 
november 18-án hunyt el, Kolozsváron). Hatházy Ferenc, az 
összes létező lexikonnal, kézikönyvekkel, helyesírási tanácsadó 
szótárakkal a háta mögött – a szó konkrét értelmében, a pol- 
con – egyébképpen pedig mindezen tudnivalókkal a fejében e 
legigényesebb tudományos sorozatok szerkesztőjeként mindent 
tudott, ami információs és helyességi szempontból a könyvhöz 
tartozott. Ha kellett, hozzá fordultunk mint supervisorhoz, és ő 
nevetve mondta. Ha pedig valamelyik tudós professzorunk más- 
képpen tudta, Hatházy Ferencnek napokig lelkiismeretfurdalása 
volt – és tanulta újra a szakmát. Otthoni kis műhelyében is 
ugyanúgy folytatta. 

A professzionalitás mellett a lebontandó mítosz második ele- 
me a csoportszociológiához tartozik. Megint csak a szakmai- 
sághoz térnék vissza: tudásunkkal és ismereteinkkel kiegészítet- 
tük egymást. Egy-egy kérdés, feladvány, könyv kapcsán rögtön 
létrejött az ötletbörze, előttem van Deák Ferenc töprengő arca, 
amint valamire rákérdez: „mi van benne? hogyan képzelitek? 
jó lesz-e így?” Aztán megjelenik arcán a jellegzetes mosoly, 
ami arra utal, hogy valami megfogant, s ugyanolyan lendülettel 
visszamegy a másik – műszaki – szobába, majd a műtermé- 
be. Bálint Lajos pedig, amint a hóna alá csapja az anyagot és 
elmegy a nyomdába, Manole mesterhez. (Lévén ez utóbbi a 
nyomda igazgatója.) Pillanatképek a Kriterion kolozsvári fiók- 
szervezetének az életéből, tíz éven át mindig ugyanazok... De 
volt olyan, hogy valamelyik könyvünket szétdobták, és akkor 
az egész szerkesztőség levonult a nyomdába, volt vágás, ívhaj- 
togatás, fűzés, borítás és cipelés (mivel a nemes nyomdaipar- 
ból semmihez sem értettem, én inkább ez utóbbit végeztem). 
Mindennek megpróbáltam emléket állítani Látogatás az Egye- 
temen című novellám egy részletében. Feneette dolgok voltak 
ezek... ám ezzel még nincs vége a csoportszellem erősítésének. 
A nyolcvanas évek végén pártunk úgy döntött, hogy minden 
szakmai közösséget más munkára is vezényel, nehogy szakmai 
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önhittségükben elbízzák magukat a dolgozók. Ennek megfelelő- 
en mi – a városi pb. irántunk tanúsított megtisztelő bizalmának 
megfelelően – köztisztasági munkakörbe kerültünk, s egy szép 
októberi délelőttön a Fellegvárt sepertük, lepillantottunk város- 
unkra s erősítettük kolozsváriasságunkat. De képzeljék el Deák 
Ferencet, a képzőművészt és az egyik legjelentősebb élő ma- 
gyar könyvgrafikust (nagy mókamestert), amint kezébe veszi a 
seprűt, előcsüngeti pillantását, az eszközt gyöngéden odaérinti 
a földhöz, majd szemérmesen megjegyzi: „nem porrozunk!” 
(így). A szakmai mellett ez tehát egy olyan emberi közösség 
is volt, amely jóban-rosszban együtt volt, és ezek a szakmai- 
baráti kötelékek máig léteznek és működnek, nem egy esetben 
országhatáron át (hangsúlyozom, hogy én a könyvkiadó 1990- 
ig tartó periódusáról beszélek). Nemegyszer leírtam és ma is 
azt tartom, soha nem dolgoztam ilyen erős szakmai-emberi kö- 
zösségben, és valószínűleg, sajnos, nem is fogok. 

Meggyőződésem, hogy nagyon sok ilyen közösség létezett 
a magyar művelődési intézmények körül, szegény tönkrevert 
iskoláinkat beleértve. A Kriterion Könyvkiadó azonban sajátos 
helyzetben volt, a sajátos itt nem eufemizmus, hanem privile- 
gizáltat jelent, a szónak sokszoros értelmében. Mint a nemze- 
tiségek kiadója (egy adott pillanatban kilenc nyelven jelentetett 
meg könyvet) ide koncentrálta a tudományok és a művészetek 
legjobbjait – hiszen ki alkotónak ne lenne érdeke – a ma már 
elképzelhetetlen – tíz- vagy akár több tízezres nagyságrendben 
megjelenni?! (Persze adtunk ki mi nemes lektűrt és sok himi- 
humi könyvecskét is.) De a Kriterionnál megjelenni végül is 
rang volt, a könyveket szakmailag igen nívósán szerkesztették, 
a munkapéldány után következett két, de nem ritkán három 
levonatkorrektúra és aztán a kész oldalak olvasata. Az infor- 
mációs társadalom korában ez ma már hihetetlen munkavolu- 
ment jelent. Ám nézzük csak meg a manapság számítógépes 
szerkesztésben megjelenő könyvek nyelvhelyességi-grammati- 
kai állagát... Ilyen értelemben mi a Gutenberg-galaxis kihunyó 
csillagocskája voltunk, a manufaktúra-kor végén a pont. 
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(Az intézmény) Végül is együtt voltak a szakmai, emberi és 
politikai feltételek ahhoz, hogy az intézmény működjön, azon- 
ban – s ezt az intézmények filozófiájával, szociológiájával fog- 
lalkozó szakemberek tudják a legjobban – lehet az alapítónak, 
intézményt tevőnek a legnemesebb szándéka, a szervezet még- 
sem működik, vagy hol jól – hol rosszul húz, kiszámíthatatlan. 
Szerintem ilyen értelemben a Kriterionnak mint nemzetiségi 
művelődési intézménynek a legnagyobb erénye institucionális 
filozófiája volt, azaz, ami ennek a tartalma: szabályos és jól 
kidolgozott művelődéspolitikája. Ennek a lényege egy elképze- 
lésrendszer volt, amelyet a legjelentősebb – most speciel a ma- 
gyar vonatkozásokról beszélek – szakembereink, tekintélyeink 
képviseltek a különböző szerkesztői testületekben, tanácsok- 
ban. (Vagy amilyen egy személyben volt Mikó Imre – halálá- 
ig a Téka könyvsorozat szerkesztőjeként. Vagy Benkő Samu, 
Horváth Andor, László Ferenc – hosszú a névsor. Szűkebb 
szakterületükön túl a különböző szerkesztőségi tanácskozások 
eme megbecsült meghívottal az erdélyi magyar művelődés egé- 
szére láttak rá, felmérték, tudták, hogy hol a hiány, mit és ho- 
gyan kell kiadni. (Nem tudom eldönteni, hogy az rkp funkcio- 
náriusai, cenzoraink a dolgok eme vonatkozását érzékelték-e, 
szakmai érdeklődését és magabiztosságát tekintve, feltételezem 
azonban, hogy a kolozsvári nyomda – hm! – jelentéstevője 
– igenis rálátással bírt a kérdésre.) 

Az intézmény működésének másik vonatkozását a szerepek 
pontos ismeretében, a funkciók „lefedésében” látom, egy olyan 
fajta tervezésben is, amelynek értelmében a szerkesztők nagy- 
jából tudták, hogy hol milyen asztalfiókban mi lapul, milyen 
irányban perceg az alkotók tolla, és ehhez mérten az alkotók 
is tudtak valamelyest tervezni ama egyébként terveiről is gyű- 
löletes világban (itt azonban ama tervekkel szemben az egyéni 
projektumokról volt szó). A szerepeknek volt persze egy szigo- 
rúan szervezeti hierarchiája is, ebben az összefüggésben óriási 
érdemei vannak Botár (szül. Fülöp) Emmának, aki abszolút 
igényességgel és szigorúsággal, koncertmesterként irányította 
a kéziratok útját, sorsát – és a cenzúrautasításokat visszafelé. 
Szerintem a cenzúrautasítások kolligátuma (ami engem illet) a 
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korszak egyik legbecsesebb dokumentuma, persze leveleinek a 
végére Emma – ma is látni vélem kedves mosolyát – odabigy- 
gyesztette ... „ám lásd”. És következett a tribli. (Amint Domo- 
kos Géza megírja könyve szörnyű epizódjában, a koncertmester 
valóban „belehalt” a Kriterionba. Déván van eltemetve, sírjára 
minden könyvszerető embertől illik egy szál virág.) 

A végül pedig megfogalmazása tündérszép, azaz elsősorban 
értendő rajta, hogy Domokos Géza a megfelelő vezető volt a 
megfelelő helyen (arról, hogy volt-e vezetői karizmája – erről 
itt nekem nem illik beszélnem, de az olvasó úgyis megfejtheti 
a válaszomat). Domokos politikai szempontból nem volt súly- 
talan, ellenkezőleg: 1985-ig az rkp kb póttagja. Emlékszem a 
ftira, paradox, bizarr izgalomra, amelyet akkor éreztünk, ami- 
kor híre ment annak, hogy kibuktatják, és marad egyszerű, 
szürke, mezei kiadóigazgató. (Kibuktatták.) Persze mindenki 
féltette az állását is, de nemcsak azt: én mehettem volna egy 
országgal tovább, és persze mindenki arra gondolt: a vállalko- 
zásnak is: vége. 

Domokos Géza megszemélyesítette az intézményt, azonosult 
annak célrendszerével, éthoszával – mint ahogy, amint maga 
is sok helyen vallja, népének és kultúrájának mindig is mélyen 
elkötelezett volt és maradt. 

Engem azonban mindig jobban érdekelt az, hogy vezetőként 
hogyan tud hatékonyan működni – a személytől akár el is te- 
kinthetünk, érdekesebb a hatékony ellenműködés szociológiája 
egy istentelen politikai feltételrendszer közepette. Először is: 
kiterjedt politikai kapcsolatrendszereit folyamatosan „melegen 
tartotta”, ezek csak a pénzügyi leszámolási história esetében 
fagytak le, aztán a „2. sz. kabinet” csahosai – élükön Dulea 
elvt.-sal – kapcsolták szét a megmaradt szálakat. (Emlékezte- 
tek: ez az elvt. a korszak művelt román szellemei számára is az 
első számú közellenség volt, pribék. Egy jelentős román költő 
poémájában is feltűnt: Odă câinelui care l-a muşcat pe Dulea 
/ Óda az ebhez, amelyik megmarta Duleát. – Dulea – dulău: 
lefordíthatatlan szójáték.) 

A hatékony működés második komponense – erről írtam az 
előző könyvek kapcsán – egy karaktervonás. Domokos Géza 
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soha nem hagyta, nem törődött bele: ezt nem lehet, mondta... 
és következett a beadványírásnak és a válaszra született újabb 
beadványok írásának szörnyű taposómalma, az agyat, szívet, 
bizalmat, hitet szikkasztó irgalmatlan mókuskerék. Ebben az 
összefüggésben még inkább megsokszorozódik feljelentőink- 
nek a bűne, de szerintem még csak a kisebb halakról van tu- 
domásunk. 

Van azonban a hatékony működésnek egy olyan komponen- 
se, amely nem szorítható a fenti szerkezeti felvetésbe, ez pedig 
Domokos Géza hitelessége az akkori román írói elit szemében, 
ugyanis ő hittel és teljes meggyőződéssel vallotta, hogy a ro- 
mán és a magyar népnek közelednie kell egymáshoz és ebben a 
művelődés egy járható út. Ez nem politikai szlogen, hiszen mi- 
lyen szörnyen hangzott és hangzik mindig „a jobban meg kell 
ismernünk egymást” a politikai szóhasználatban! Ha egy felső 
szintű találkozó záróközleményében ezt olvassuk, akkor bizo- 
nyos, hogy nem történt semmi, hacsak nem a jóvátehetetlen. 

Itt azonban más történt: 1970 és 1980 között csak a Kriterion 
kiadásában 81 román szerző magyarra fordított, valamint 68 
magyar és német szerző románra fordított műve látott napvilá- 
got. Komparatisztikai összefüggésben: a román irodalom szinte 
teljes egészében hozzáférhető magyar nyelven: 1961 és 1970 
között 700 román szerző jelent meg magyarul. De hol a kölcsö- 
nösség? – kérdezhetnők – és ezt a kérdést fogalmazták meg a 
politika nyelvezetén azok, akik politikai opportunizmussal vá- 
dolták. Ez a dolog olyan szempontból nem volt végiggondolva, 
hogy a kisebbségi és a többségi kultúra helyzete messze nem 
azonos, helyesebben nem szimmetrikus. Ha azonban e hatal- 
mas fordítói program politikai konnotációit keressük, azok két- 
ségtelenül megvoltak. A hozadék: a nehéz helyzetben számos 
vezető román író megbecsüléssel és szimpátiával közeledett a 
kisebbségekhez: közülük most elsősorban Mircea Iorgulescu, 
Nicolae Manolescu és természetesen a fiatalabb nemzedékhez 
tartozó Mircea Dinescu nevét kell említenünk. És nemcsak zá- 
rójelben: hány nehéz helyzetben levő írónak nyújtott ez nehéz 
kenyeret! 

A fentiek azonban tényleg csak egy a politikai viszonyok- 
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ba úgy-ahogy beleszögelt nemzetiségi intézmény sikeres 
institucionális működéséhez nyújtanak némi adalékot. Van 
azonban egy érdekes többlet, ha valamelyest a politikai mező 
szóhasználatához közelítünk, paradox politikai excedens. En- 
nek a tartalma pedig az, hogy a művelődési intézmény átnőtt a 
politikai szférába, úgy tűnt – és a fenomenológiai szóhasználat 
írhatja ezt a legpontosabban le –, hogy a Kriterion valamiféle 
gazdasági és politikai érdekképviselet, hogy Domokos Géza 
valaminő érdekkijáró lehet – lásd a könyv ezzel kapcsolatos 
igen tanulságos leveleit. Nyilván ez a pszeudo-politikusság 
azt takarja, hogy igenis ehhez az intézményhez lehet fordul- 
ni, hogy valamelyes morális kritériumok legalábbis működnek. 
(Egy olyan struktúrában, amelyben – természetesen – ne ke- 
resd.) Ez pedig nem kevés, a bizalmi, hihetőségi minimum: 
emberi létkérdés, nemcsak túlélési esély volt. És ennek híre is 
volt, a hírnek valamelyes hírértéke is. Következzék tehát egy 
kis történet a csokromból, á propos „kritérium”. 
 

Idő: a ’80-as évek valamelyik novemberének időtállóan 
szürke, szomorú délelőttje. Helyszín: a kolozsvári fiókszer- 
kesztőség jól lehallgatott szobája (akkoriban a Törvényszék 
épületének legfelsőbb emeletén). Halk kopogás az ajtón. „Tes- 
sék.” Belép egy néni, pirinyó tiszta, kopott kis ruhácskában. 
Szépen bemutatkozik. „Kéremszépen én elhoztam önöknek né- 
hány operámat Detrehemtelepről, hogy adják ki.” Átvettem a 
különös állagú kéziratokat, amelyben valóban operák voltak, 
szám szerint tizenhét. Ahogy beleolvasgattam, kiderült, hogy 
a néni valami megnevezhetetlen egykori élmények – és talán 
valamilyen népszerű operakalauz nyomán, mintegy éber fél- 
álomban és az összefüggések nullfokán megalkotott magának 
valamilyen panteont Nabukodonozortól Attilán át Garibaldiig. 
Azt is sejteni véltem, hogy valamelyik néprajzkutató kollégánk 
irányíthatta ide. De hát, sajnos, a kiadó nem jótékonysági in- 
tézmény. Mégis átvettem a kéziratot – és közben a szívem sza- 
kadt meg, hiszen ez a néni nem dilettáns volt. Ez a néni bízott 
az írásban! Mégis, valahogyan tartani kell a reményt, akár egy 
fehér hazugság árán is. „Tessék visszajönni.” A megbeszélt 
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időpontban a néni bekopogott. Elmondtam neki, hogy az operai 
műfaj nem nélkülözheti a zenei partitúrát, és sajnos, azzal ope- 
rái nem rendelkeznek. Erre pedig ő azt kérdezte: „És akkor, 
kéremszépen, nem lehetne őket elvinni egy másik kritérium- 
ba?! Mire azt kellett volt mondanom, hogy sajnos más krité- 
rium nem létezik. Kézhez vette kis paksamétáját és bántódás 
nélkül eltipegett. Hajjaj! 

Minden könyv, minden szerző és minden szerkesztés – kol- 
légáim asztalánál is, nyilván a történetek ilyen bokra. Jelzőkért 
és – igemódokért dúlt a harc. 

 
(Részletek az archívumból) A leszámolóbrigád, élén Dulea 

elv.-sal 1985 áprilisában Kolozsváron is megjelent (tagjai vol- 
tak még Szilágyi Dezső, Ion Traian Ştefănescu és Ioan Sasu) 
– nómenklatúra-rangjaik felsorolásával ugyan minek zaklatnám 
az olvasót. Engem négy könyvvel akartak elszámoltatni, azaz 
D. elvt. – mert a többi három meg sem mukkant. A négy könyv 
– a Kriterion-katalógusokban ellenőrzőm írásos és fejbéli me- 
móriámat: Pusztai János (ennek a történetéről bővebben be- 
szél Domokos Géza könyvében). Molnár H. Lajos Falra hányt 
esztendő című nagyszerű portré-riport kötete – megjegyzen- 
dő, hogy idézett szerzőnk már a Donki Ákos miatt is „ázott”, 
Pillich László tanulmánya a Hóstát lerombolásáról (az 1984- 
es Városkutatásnak elnevezett szociográfiai riportkönyvből 
– megjegyzendő, hogy ebből már kioperálták Semlyén István 
kapitális tanulmányát az erdélyi városok magyar demográfiai 
mutatóiról), végül pedig Zágoni Attila Sánta Pegazusa, vé- 
konyka szatíra, humor, krokikötet. Ugyan kinek véthetett vele 
– hacsak valamely érintettnek nem – szegény Zágoni Attila, 
nyugodjék békében?! Avagy a műfajt tiltották volna be?! Ez 
utóbbi mellett is szólnak érvek. Anatolij Ribakov nagyszerű 
könyvének, Az Arbat gyermekeinek a konfliktushelyzetét is egy 
években mérhető szatirikus faliújságcikk adta, az önkény és 
az egyén ebben az irodalmi műfajban mérkőzik és törik meg. 
Odernt dum metuant. 

Egy pillantást vetettem Dulea elvt. kis kockás noteszére, és 
tisztában voltam a helyzettel. Ez az ember nem készült! „Ma- 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 286 

gával kapcsolatban az a probléma merült fel, hogy...” stb. 
Mondtam neki, hogy kérdezzen konkrétan. Pássz. „Ön felett 
ama gyanú lebeg, hogy bizonyos könyvek tartalmával kapcso- 
latban...” Mondom neki, hogy eme és eme könyvekről van szó, 
megnevezve, kérdezzen. Pássz. Aztán intettek, tűnjek el. 

Az Igevárban említett, pénzügyi vonalon beindított frontá- 
lis elkaszálási kísérlettel kapcsolatban több emlékem van. De 
hát beszéljenek a dokumentumok. A Szocialista Művelődési és 
Nevelési Tanács/Kiadói Központ kibocsátotta terhelési ügyirat 
– kelte 1986. május 30. – engem 19 919 lejjel számoltatott el, 
nagyjából egyévi fizetésemmel. Amikor a dokumentum kézhez 
vétele után hazafele kóvályogtam, benyúltam a zsebembe és 
konstatáltam, hogy ottan pontosan 25 bani – nem csörög, társa 
ugyanis nem volt. Tartalék semmi. 

Az elmarasztalás oka Pusztai János könyvének nem megfe- 
lelő (necorespunzător) tartalma. 

A „felmentő ítélet” 1986. július 24-én született, és a korszak 
ritka jogi dokumentuma. Nagyjából ugyanazon paragrafusok 
alapján – plusz egy b. pont ide, meg egy c. oda –, ugyanazon 
kibocsátó három elvt. aláírásával küldték el. A dolog nyilván 
politikai volt, konkrét megoldásával kapcsolatban addig három 
verzió merült fel. Én ma úgy vélem – nem mint érintett: ahhoz 
én mellékszereplő voltam, ámde amint a szárhegyi történet- 
ből kiderül, pusztán a radikalitás irodalmi műszava miatt még- 
is megorrontott –, hogy népünk legagyonlőttebb fia (Mircea 
Dinescu halhatatlan kifejezése) a maga borz-ravaszságával nem 
vélte úgy, hogy az őáltala teremtett és fénykorának nyitását 
jelképező és mint a magyar nemzetiséget szuperjeiként hordo- 
zó kvázi-politikaivá vált tényezőt – a Kriterion Könyvkiadót 
éppen akkor opportunus elpusztítania. Nyomorgatni, fogyasz- 
tani azonban igen, törögetni-zúzogatni – ahol érni lehet. Ha a 
Kriterion 1980-as katalógusában usque 35 eredeti szépirodalmi 
cím szerepelt (még) – köztük Bogdán László, Szabó Gyula, 
Balla Zsófia, Markó Béla, valamint Bajor Andor és Kányádi 
Sándor az ifjúsági irodalomban (?!) – az 1989-es ennek a 
címszámnak pontosan a felét tartalmazta. És ebben már szin- 
te mindenki benne van aki (még) itt élt és mozgott. Kolozs- 
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váriasan mondva: nem sok hiányzott a radírig (az ismeretes 
ausradierenből). 

A neveket akár ki is vehetnénk, mégis úgy gondolom, hogy a 
fentiek a korszak politikai fenomenológiájának mérvadó doku- 
mentumai, azt hiszem, hogy számtalan ilyen van. Össze lehetne 
állítani belőlük egy mérvadó antológiát, elrettentésképpen. 

Amint kis archívumomból kiderül, végül engem is elért a be- 
adványozás szele – egyébképpen fogalmam sem volt arról, em- 
lékem még kevésbé, hogy én ilyet elkövettem. Azonban nagy 
érdeklődéssel olvasom a dokumentumot: „...levelére, amelyet 
az rkp kb-hoz intézett, amelyben bizonyos címek megjelenését 
szorgalmazza, közöljük, hogy amennyiben az 1986-os kiadói 
terv befejezett és lezárt, az ön által javasolt munkák figyelembe 
leendenek véve az 1987-es kiadói terv számára, művészi ér- 
téküknek, üzenetüknek függvényében, harcos, hazafias, forra- 
dalmi jellegüknek megfelelően.” Aláírja Radu Constantinescu, 
a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács Elnöke. (1986. 
03. 22.) Nocsak! – a családi szójárás szerint. 

 
(A kérdés megfordítása) És mi lett volna, ha a Kriterion 

Könyvkiadó nem lett volna?! 
Ezzel kapcsolatban – mit tehetnék mást? – hadd meséljek el 

egy kis történetet. A nyolcvanas években – valamikor – „egy 
adott pillanatban” egy székely kisvárosban, annak is egy ked- 
ves – teljesen ismeretlen – lakásában iszogattam kávémat, 
amikor is megakadt pillantásom a könyvespolcon, amelyen a 
Kriterion-könyvek sorakoztak. „Milyen szép könyvtár – intéz- 
tem szavaimat a gazdaasszonyhoz –, és Önök ezt mind el is 
olvasták?!” Ráböktem az egyik könyvecskémre. „Hát abban az 
a kapitányos történet, az tetszett nekünk...” 

 
Íme, akkoriban sok könyv terjedt el a polcokon – ezért példá- 

ul Tőzsér Józsefet is illesse tisztelet és hála. Nagyon sok erdélyi 
magyar családban mindmáig a Kriterion-könyvek a könyvtár, jó 
könyvek, amelyekhez hozzá lehet nyúlni, levenni, olvasgatni. 

 
Szép volt, jó volt, tán igaz sem volt. 
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JELENSÉG ÉS KÖNYV 
 
 
Mondanivalóm kissé különös helyzetben van: hiszen ho- 

gyan lehet értékálló, egy mű első kötetével kapcsolatban, az 
irodalomkritika és az irodalomtörténet szempontjait követve? 
Különösen akkor, ha a könyvében foglalt politikatörténeti ada- 
tok feldolgozása jószerivel még meg sem kezdődött. Az adatok 
majd akkor kerülhetnek az elfogulatlan értékelés távlatába, ha 
– sajnos – mi már nem leszünk azon a politikai vonaton, amely- 
ről, reméljük, hogy megérkezett a célállomásra – egyelőre. En- 
nek a vonatnak az elindításában az itt jelen levők közül is igen 
sokan részt vettek, ezért a Domokos Géza könyve sajátos hely- 
zetben van: a benne foglalt tények, értékelések, adatok mintegy 
prizmában láthatók, mindannyiunk tapasztalata, tényismerete, 
értékelése jelenti a fénytörést. Eleven könyv ez, amelyet sze- 
mélyes véleményeink, egyetértő vagy polemikus állásfoglalá- 
saink életesítenek. 

E műfaját tekintve leginkább politikai emlékiratnak minő- 
síthető mű egyik jelentős szerzői tétje a politikai alanyiságból 
származó személyesség. Domokos Géza nem akármilyen, ha- 
nem első vonalbeli vezető szerepet vállalt 1989 decemberében, 
majd tovább, egészen a brassói RMDSZ-kongresszuson bekö- 
vetkezett visszavonulásáig. Ezt a személyességet, felelősséget 
kell hitelesen képviselnie az írásban – ne feledjük el, egy olyan 
irodalomban, amely a memoárokból született és mindig is ab- 
ban volt elismerten európai jelenség – tehát egybe kell esnie a 
többféle szubjektivitásnak: elsősorban a cselekvő politikusénak 
és a szerzőének. Az egybeejtés formája az önismeret magas 
foka, az őszinteség tétje a hitel. Az effajta belső viszonosság 
nem magától adott, hanem az ember életében folyamatos refle- 
xió eredménye. A tét nagy, hiszen ha nem sikerül egy gyűjtő- 
pontba egyesíteni egy paradox viszonyt – a politikus tévedhet, 
az emlékirat-író nem –, akkor az olvasó csalódottan elfordul. 
Hiszen milyen kockázatos dolog kimondani: mindig, többnyi- 
re, részben, néha – igazam volt. Vagy nem. Mily csábító a 
delfi orákulum szerepében fellépni és milyen nehéz azt kije- 
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lenteni (tudom, hogy Domokos Géza egyik kabala-állata a de- 
rék asinus): kérem, megtéveszthető szamár voltam. Különösen 
nagy az erkölcsi-politikai felelőssége annak, akinek egy szinte 
kilátástalan helyzetbe kényszerített nemzeti kisebbség vezető 
képviselőjeként (jóllehet semmilyen mandátuma, semmilyen 
legitimitása sincs, sem öröklött, sem választott tisztsége nem 
lévén) kell e kisebbség első politikai képviseletét kialakítania 
egy bizonytalan, majd pedig újfent nyíltan ellenséges közegben. 
Közben pedig úgy lavíroznia a politikai cselekvési mezőben 
– amely a kompromisszumok tere –, valamint a szervezetben, 
hogy a saját politikai legitimitását kivívja és fenntartsa. 

Egyetlen döntő törvénye van a cselekvő és emlékező szub- 
jektivitás egyben tartásának – az emlékirat-irodalom gyakran 
idézi, Maurice Paléologue is oda helyezi Eugénie császámő- 
vel folytatott beszélgetéseinek élére az önismeret parancsa, 
Hamlet szavaival: „Mindenek fölött / légy hű magadhoz, úgy 
mint napra éj, / következik, hogy ál máshoz se léssz.” Dehát 
ez a lecke az önismeret, szabad cselekvés és felelősség össze- 
tartozásáról is oly régi, mint a politikai cselekvés és a morál 
szakadékos kapcsolata. 

Domokos Géza e könyvében politikai valóságokkal és va- 
lóságokról gondolkodik elsősorban. Két alapvető dolgot kell 
magvalósítania: jelezni, hogy tartalmilag, összefüggéseikben 
melyek voltak a politikai tények – hiszen gyakorlatilag végtelen 
számú fantom között éltünk; másodszor – tekintettel arra, hogy 
már a ténymegjelenítésben is megvannak a szubjektív elemek 
–, az olvasóval el kell fogadtatnia, hogy mindez így volt. Je- 
gyezzük meg, hogy az olvasó egyáltalán nem elfogulatlan, el- 
lenkezőleg, maga is ugyanabban a politikai mezőben van, tehát 
helyzetben. Ezért a politika dolgait meg kell közelítem, azokat 
egyénileg megfogni és elhelyezni, végül személyes rendszerbe 
állítani, olyanba, amely jelzi a gondolkodás és cselekvés leg- 
fontosabb értékeit, fogalmait, a személyes és politikai karak- 
tert. Csak ha más, az elmúlt években megjelent emlékiratokkal 
összehasonlítjuk, látjuk, hogy a korszakmegvilágítás pontossá- 
ga, kijelölése alapján és a háttérinformációk (többnyire írásos 
dokumentumok) beállítása okán is mennyire jobban sikerül ez 
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neki, mint másoknak. Végezetül kialakul egy jól körvonala- 
zott és tartalmas tényrendszer, ennek jelentős önértéke van, 
a gondolkodás, a kutatás számára – ha mégoly vitathatóan is 
– szilárd szemléleti keret. 

Melyik lenne az az elemzés-értékelés, amelyik a romániai 
magyarok helyzetének stratégiai megközelítését tartalmazza? 
Könyvének 310. oldalán Domokos Géza a következő kérdés-di- 
lemma rendszerrel írja le helyzetünket: „ 1. Elismeijük-e, hogy 
mi Románia összlakosságának mindössze valamivel több mint 
7 százalékát kitevő kisebbsége vagyunk? 2. Számot vetünk-e 
azzal, hogy a többség – függetlenül a kormányon lévő párttól 
– még hosszú ideig döntéseiben, politikaformálásában a saját 
nemzeti érdekeit veszi figyelembe? 3. Ennek tudatában érde- 
mesnek tartjuk-e az ország politikai életében való részvételt, a 
parlamenti jelenlétet is beleértve, vagy sem?” Hozzá kell ten- 
nem, hogy a politikai érzék emellé valahogyan odatenne egy 
sejtést arra vonatkozóan, hogy meddig látja e tényrendszert – a 
politikai-történelmi időben – meghatározóan érvényesnek. Va- 
lamint, hogy milyen irányban módosítandó ez a szemléleti ke- 
ret, ha radikálisan megváltoznak e feltételrendszer belső avagy 
külső paraméterei. Mindezek alapján Domokos Géza röviden 
így foglalta össze a stratégiai választás lényeges pontjait: „Ha 
a válasz nemleges, egyszerű a dolog. Vagy elmegyünk innen, 
őseink földjéről, vagy teljes passzivitásba vonulunk, vagy mint 
a dél-ázsiai tamilok, fegyverhez nyúlunk, ennek minden kataszt- 
rofális következményével. Ha a válaszunk igen, akkor – bár- 
mennyire nehéz – korlátoznunk kell retorikánkat, rá kell jön- 
nünk, hogy a fülünknek ugyan jól hangzó, lelkünket melengető 
kemény követelések jelen pillanatban merő illúziók. Más szóval: 
ha a célratörő cselekvést, a hosszú távra beállított önmegtartó 
és önmegújító stratégiát meddő radikalizmussal, nemzeti érde- 
keinket annyiszor zátonyra futtató valósággal cseréljük fel – az 
utóbbi év fájóan bizonyítja –, a jövőben is ez lesz a sorsunk.” 

Talányosnak tűnő a meddő radikalizmus kifejezés: feltétele- 
zem, nem jelenti, hogy Domokos elutasítaná a nemzeti radika- 
lizmust, a politikai jakobinizmust mint egy politikai választék, 
cselekvési célrendszer nélkülözhetetlen elemét. Ez is éppúgy 
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nélkülözhetetlen, mint a konzervativizmus. A művészet, mint 
mindig, itt is az arányok helyes megtalálásában, a vegyítésben 
van. Már idézett Hamletünk mondja, hogy a becsület néha min- 
denkitől megkívánja, hogy egy szalmaszálért is küzdjön, vagy 
amint az iskolapéldáinkban is szereplő idősb Cato is megfogal- 
mazta a politikai intranzigencia alapelvét szenátusi szónoklatai- 
nak végén, az előzményektől akár függetlenül, hogy úgymint: 
„Ceterum conseo, Carthaginem esse delendam.” Ugyanígy mi 
sem feledkezhetünk meg egyetlen percre sem arról, hogy a mi 
halálos ellenségünk a román nacionalizmus, persze, ami ellen 
küzdeni parancsa soha nem eshetik egybe a miérttel (és ebben 
Domokosnak mindig igaza van), hogy itt a miért a romániai 
magyarok életének a belső tartalma, az, hogy miként lehet itt 
élni ügy, hogy az ne csak túlélés legyen, hiszen abból elég 
volt, hanem hogy valamelyes anyagi és társadalmi biztonsága, 
méltósága és szabadsága legyen ennek az életnek. 

Domokos Géza stratégiai helyzetértékelése döntően az erdé- 
lyi magyarság létének e kisebbség és a román többség össze- 
függésrendszerének, ordoviszonyainak láttatására épül. Lehet- 
séges lenne, hogy a második kötetben bővül ez a rendszer? – a 
magyar–magyar összefüggésrendszerrel? Egy létező magyar 
állam szerepvállalásainak kérdésével? Nem tudom. Kétségte- 
lennek tartom azonban, hogy ha a holokauszt után a zsidók 
csak egy minimálprogramban gondolkoztak volna, soha nem 
épült volna fel Izrael. 

Alkalmam volt nemzetközi konferenciákon, fórumokon is 
elmondani, hogy én Domokos Gézát a hetvenes-nyolcvanas 
évek kétségtelenül legsikeresebb politikusának tartom – egy 
antipolitikai környezetben, a könyvkiadás és ami ezzel együtt 
járt, a politikai konnotációjú cselekvés, a kultúrateremtés lé- 
vén. Az, hogy RKP KB póttagként ennek fedezésére és emellett 
mit tett, talán még egy könyv tárgya lehet. A nyolcvanas évek- 
ben munkatársa voltam a Kriterion Könyvkiadóban. Betegágya 
mellett is ott voltam bukaresti lakásán – a könyv emlékezetes 
jelenete –, amikor a felesége előtt megígérte, hogy nem vállal- 
ja a jelölést a nagyváradi RMDSZ-kongresszuson. De azon a 
szép napsütéses reggelen is ott voltam mellette, amikor Hor- 
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váth Andor úrral egyetemben a Kultúrpalota felé indultunk, 
gyakorlatilag már tudván, hogy készen áll az újabb jelölés el- 
fogadására – nos mindezek miatt én teljesen másként tudom 
magyarázni a politikai és személyes ambíciók, az érzelmek 
és karaktervonások játékából összeálló végeredményt. De hát 
ezért is érdekes mindez: könyvével legalább annyi vitám volt, 
mint Vele, mint egykoron, amikor a megjelenendő könyvek 
fölött deliberáltunk. 

Végezetül: alkalmam volt látni, hogy a pártállami funkcio- 
náriusokkal kapcsolatban melyek voltak a legjobban működő 
politikai reflexei. Ő is többször jelezte, fejben állandóan ké- 
szült, minden esetre alkalmas válasz-forgatókönyveket épített, 
amivel a szörnyűséges funkcionáriusokat távol lehetett tartani 
a zsákmánytól – a „morgó, vicsorgó fenevad” paradigmája ér- 
vényes. Feltételezem, hogy a politikai reflexrendszert kellett 
volna a fordulat után a követelményekhez hangolni. Időben 
azonban megvalósíthatatlanul. A történelem vonatáról nem le- 
hetett leszállni, s ilyen értelemben Domokos Géza is egyike 
volt azoknak, akik – politikai karrierjüket tekintve – áldozatul 
estek annak a változásnak, amelynek beindításában oly fontos 
részük volt. Törvényszerűség, hogy az induló RMDSZ veze- 
tő politikusai közül sokan osztoztak sorsában. Az ellentétek 
– mint ama kínosan rossz dialektikai nyelvezetben – kioltot- 
ták egymást. Mindannyiunk számára megfontolandó tanulság, 
hogy e folyamat következtében nem jött létre olyan politikai 
szerkezet az RMDSZ-en belül, amely másfajta szerepben e po- 
litikai intelligenciát hasznosítani tudta volna. 

Zárójelben: és mi történt akkor, amikor elfogytak az előre 
felépített replika-forgatókönyvek? Nem volt több érv a sarokba 
szorított taktikus számára. Volt Domokos Gézának egy jellem- 
ző gesztusa, tekintete, mindig úgy éreztem, hogy a Bika jegyé- 
ben született férfiú azt gondolja: Ezt nem lehet! És a karakter, 
a morál, a becsület életbevágó tartalékaiból csak megszületett 
a végső érv. 

Mindehhez Domokos Géza most már hozzátette újabbkori po- 
litikai történetünk nélkülözhetetlen dokumentumát. Fair play! 
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TÉTEK ÉS ELLENTÉTEK 
 
 
1999-ben jelent meg Domokos Géza – mondhatjuk már így, 

a saját műfaji megjelölés lévén igen fontos – visszaemléke- 
zés-trilógiájának III. kötete. A periódus, amelyet átfog, 1989– 
1992, a romániai magyarok politikai történetének döntő jelen- 
kori fejezete. Az első kötetről részletesebben írtam (Jelenség és 
könyv. Helikon, 1996/13), ezért annak elemzésére itt nem térek 
vissza. A dolgok követése végett azonban szükséges egy hoz- 
závetőleges „leltár”: az első kötet strukturálisan az RMDSZ 
megalapítása – milyen nagy dilemmák származtak ebből: Ko- 
lozsvár vagy/versus Bukarest –, az I. (nagyváradi) Kongresz- 
szus, valamint az első általános választások köré épült. (Persze 
a dolgok jelzésében nem feledkezhetünk meg a szintoly fon- 
tos környezeti eseményekről (politikai zűrzavar Romániában: 
a marosvásárhelyi fekete március, I. bányászjárás, a genuin 
nacionalizmus). Második kötet: II. (vásárhelyi) Kongresszus, 
Románia legújabbkori alkotmányos politikai történetének kez- 
dete; az RMDSZ belső átalakulásának körvonalai. Harmadik 
kötet: III. (brassói) Kongresszus, az RMDSZ önkormányzati 
kiépítésének kezdete, Domokos Géza visszavonulása a politikai 
pályáról. Természetesen: az események belső utalások formá- 
jában előre és visszafele is egymásba játszanak, létrejön egy 
szövet, egy belső áramkör, amely e politikai tapasztalat épülé- 
sét, a személyes történet eseményeit is kijelzi. 

 
A második és harmadik kötet legfontosabb tanulsága – gya- 

korlatilag az Iliescu-korszak fő jellemvonása a román–ma- 
gyar viszonyt tekintve (mármint Románián belül: lévén, hogy 
a román érzület soha nem tudja leképezni a magyar–magyar 
viszonyt), hogy a vezető politikai erőknek és a mögöttesnek 
(az egykori apparátusnak) legfontosabb törekvése a romániai 
magyarság önszerveződésének, belső és nemzetközi politikai 
affirmációjának a megállítása volt. Ehhez elsősorban szemlé- 
leti és értékbizonytalanságot kellett továbbra is fenntartani és 
újrateremteni – illetve a régit fenntartani –, amit elsősorban a 
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folyamatos parlamenti defenzívába szorítás politikájával, vala- 
mint a teljes média-spektrumot igénybe vevő inszinuációs és 
rágalomhadjárattal lehetett elérni, a dezinformációt és a gya- 
nakváskeltést magas fokon vezérelve – a „szervezeti” kompe- 
tencia megvolt hozzá. 

Avagy el lehetett volna érni, ha 1. ez a politikai hatalom nem 
lett volna olyan gyenge, mint a nádszál (végül is egyetlenegy 
politikai hatalmat sem lehet csupán egy zilált titkosszolgálatra 
építeni) – amit a menetrendszerű bányászjárások is egyértelmű- 
en bizonyítottak; 2. ha a politikai ellenfél, az RMDSZ, teljesen 
elszigetelődik. (Ez viszont két okból vált lehetetlenné: az első 
általános választásokon az RMDSZ hét százalékon felül aratott, 
és az ellenzék olyan gyenge volt, hogy az RMDSZ politikai 
asszisztenciájához és szavazóihoz kellett fordulni; 3. végül is 
ha a román társadalomból és annak képviselőiből teljesen kive- 
szett volna a méltóság- és igazságérzet, a szolidaritás parancsa. 
(Ortodox társadalomról lévén szó, maximáról éppenséggel nem 
beszélhetünk.) E tekintetben fel nem becsülhető jelentősége 
volt és van a magyarság vagy akár az igazság mellett szavukat 
felemelő román néptársainknak, értelmiségeiknek. Domokos 
Géza köteteiben folyamatosan jelzi, hogy végül is kik ők.) 

Ki kell mondani – történelmi folyamat volt ez, avagy egy 
lépés benne, és ezt a lépést el kellett találni; lépésekről, útról, 
annak megtalálásáról szándékosan nem beszélek. A visszaem- 
lékezések második és harmadik kötetének olvastán kezdtem el 
ezen gondolkozni – Domokos Géza írói optikája a legparányibb 
részletekről a nagyobb nemzetközi távlatokig menően, azokat 
mesterségesen nem rangsorolván teszi lehetővé ennek a fel- 
ismerését, mígnem a harmadik kötetben expressis verbis is a 
történelem elé utal – később, lehet, azt fogjuk mondani, hogy 
boldogok, akik részt vettek benne. 

A történelmi lépést igenis el lehetett volna téveszteni, s en- 
nek a következményei beláthatatlanok lettek volna, például az, 
hogy a romániai magyarság önerejéből egyáltalán meg sem je- 
lenik politikai tényezőként – szinte „erő”-tényezőt írtam, hajh! 
Ismétlem, a szerző – könyveinek nagy erénye láttatja ezt a fel- 
ismert és folyamatosan kibomló folyamatot. 
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Véleményem szerint a szerző álláspontja a politikai-ideo- 
lógiai platformok (később legitim RMDSZ-platformok) meg- 
ítélésében alapvetően téves. Ugyanis azt feltételezi, hogy a 
platformokat létrehozó szándék eleve a magyarországi párt- 
struktúrának valamilyen „szimpatikus” leképzéséből indult 
volna ki, s a szándék vagy a következmény az RMDSZ vala- 
milyen „felszeletelése” lett volna, azaz – közvetett módon – a 
platformok ugyanolyan irányban tevékenykedtek volna, mint 
a politikai hatalom. Nemcsak érintettségem okán állíthatom, 
hogy nem így volt! Megfeledkezett volna a politikai vezető egy 
monolit RMDSZ-párt RKP-ra emlékeztető borzongató lehéről? 
Nem, a politikai egység parancsa mit sem ér, ha nem a közös 
bölcsesség, avagy egyéni bölcsességek parancsát jelenti (tuda- 
tában vagyunk persze annak, hogy legalábbis Immánuel Kant 
szerint bölcs csupán az Isten). Ezzel az egységjelszóval indult – 
igen helyesen mutat rá Domokos – az első platform, de ezzel az 
egység-jelszóval aztán vissza is éltek vezetőink: amikor semmit 
nem tudtak kitalálni, különböző újabb meg újabb helyzetek- 
ben gondolat nélküliek voltak – elővették az egységet. Ilyen 
értelemben a platformok – szociológiai értelemben – nyomás- 
gyakorló csoportok voltak – komolyabban kellett volna venni 
saját programatikus megnyilvánulásaikat. Ezt csak azért hang- 
súlyozom, mert a boldogult Ferenc József is mindig a Viribus 
unitisszel jött elő – aztán a zászlóshajó mégis elsüllyedt. 

Ilyen értelemben a platformoknak inkább gondolatébresztő 
szerepe volt, hasonlatosan azokhoz a kiváló teoretikusokhoz 
– Domokos Géza külön kitér rájuk –, akik nagyszerű gondolati 
erőfeszítéssel tervezetek, programok, elméleti írások tömkele- 
gét hozták létre – és én hadd említsem itt a dr. Csapó József, 
Szilágyi N. Sándor és a Varga Attila nevét ugyan mit és 
mennyit hasznosított mindebből az RMDSZ? Semmit. 

 
De térjünk vissza – immár egy teoretikus mezőben – azokhoz 

a román polgártársainkhoz, akik nem az árral haladtak. Meg- 
nyilvánulásaik hatás-logikája igen egyszerű: ha kilencvenkilenc 
mormogó, makogó, ködös tekintetű lény között megszólal egy 
századik, más, aki ráadásul teljesen mást is mond, először is 
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mindenki rá fog ügyelni, másodszor pedig, szavainak a hatá- 
sa felértékelődik, ez egy csendes augmentációs szimbolizmus, 
mondja erről a tudomány. (Van persze másfajta is: tömeg + 
tank + Mazilu.) Általában, az ilyen fejlődésben visszamaradt 
társadalomban, mint a mienk is, a szimbolikus viszonyoknak 
óriási a jelentősége. A szemiotika művelőjeként egyenesen cse- 
megeként olvasom a II. bányászjárás (1991. szept. 25.) egyik 
parlamenti epizódjának a leírását (általában fájlalom, hogy a 
szerző, aki alapvetően politikai memoárt ír, alig-alig él az ilyen 
és ehhez hasonló kis anekdotákkal, pedig azok oly kedvesek a 
magyar kebelnek, kedélynek és – miért ne – a memóriának, 
íme: 

Géza! – kiáltotta felém valamelyikük, s ahogy odanéz- 
tem, a bal oldali tumultusra mutatott: – Neked integetnek... 

Valóban, a nyüzsgő, hadonászó, nemcsak bányászokból, 
hanem az akkoriban minden utcai megmozdulásban – akár a 
Front szervezte, akár valamelyik ellenzéki párt – lelkesen részt 
vevő bukaresti fiatalokból álló csoportosulásban egy kalapos, 
de bányászruhát viselő, testes férfi integetett felém. 

– Domokos úr! – örvendezett, ahogy a torkán kifért, miköz- 
ben barátsága jeléül jókora botját rázta. 

Visszaintettem, mintha régi ismerősöm lett volna, mire ő ár- 
kon-bokron át, lökdösődő társai, a padsorokban feszengő képvi- 
selők között törtetni kezdett felém. Ahogy botját magasba tart- 
va, nehogy fejbe verjen valakit (sic!), berontott az előttem ülő 
liberálisok közé – elülső szomszédom éppen Ionescu-Quintus 
volt, a mostani NLP elnöke –, áthajolt fölöttünk, magához rán- 
tott és hatalmasat cuppantott a fejem búbjára. 

– Domokos úr, hogy van? – érdeklődött csillogó szemmel, 
olyan lelkesülten, mintha legalábbis keresztelő papja lettem 
volna. S ismeretségünk forrását is megjelölte: – sokszor láttuk 
magát a televízióban...” (II. 197.) 

Nos, a népfi felismeri vezetőjét, hogy ne mondjuk, az atyus- 
kát, s az – mivel most „felül a víznek árja”, nem kéz-, hanem 
fejcsók formájában kapja meg az invesztitúrát, akár egy ferde, 
kánonok nélküli világszínházban. 

Elgondolkodtató azonban – és itt immár nemcsak egysze- 
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rű szimbolikus kérdésről van szó, hogy az emlékezetes 1992. 
október 25-i eskü („közszolgálati hittétel”) a kolozsvári Szent 
Mihály-katedrális kupolái alatt végül is csupán jelképes aktus- 
ként erősíti meg, foglalja keretbe a kolozsvári Nyilatkozatot 
(emlékeztetőül: az autonómiáról), avagy az akkori térdet-fejet 
hajtok és esküvők komolyan gondolták és gondolják? Bizony, 
a szimbolizmusok kutatói ma is azon az állásponton vannak, 
hogy az eskü – ha követik – rendkívüli pszichikus energiákat 
képes felszabadítani (pozitívakat) és rombolókat, ha nem kö- 
vetik. De az is lehet, hogy ez is csak egy múló epizód volt a 
századvégi bizantin darab előadásában. 

Szintén a szimbolikus viszonyok körébe tartoznak – részben 
– a terminológiai kérdések is. Kezdődött minden az RMDSZ 
meghatározásával (ma is tart). Csodálkozhatunk ezen? – bizo- 
nyára nem, hiszen ha valóban történelmi helyzetben vagyunk, 
természetes, hogy az önmegnevezés a tárggyal való logikai 
és ténykapcsolat, igazság-függvény, lényegi kérdés. A joggal 
kifogásolható kisebbség (viszonyfogalom), nemzetiség a nem- 
zethez képest kevesebb jeggyel rendelkező, másodlagos entitás 
helyett más nevet kellett a romániai magyarnak találni, nevet, 
mely állító módba hozza, pozitív, tartalmi értékeire utal. Azok 
a kísérletek, amelyek a társnemzet, népcsoport stb. kategóriá- 
val igyekeztek bennünket új politikai-jogi entitásként megjele- 
níteni, igen üdvösen – kifejezték ezt az igényt. És emlékezzünk 
vissza, én egyenesen az írásbeliségi gén egyetemes megnyil- 
vánulásának tartom, fél Erdély, boldog-boldogtalan ezen (is) 
vitázott, s ez még akkor is felemelő, ha a hozzászólók egy ré- 
sze egyszerűen ebben a kórusban is meg kívánt szólalni. A na- 
gyobbik bajt éppen abban láthattuk, hogy – idősebb, tekintélyes 
jogászainkat kivéve, meg egy-két jeles filozófust, régi vágású 
politikust leszámítva – az értelmiség nem kapcsolt rá erre az 
áramkörre, s főleg a történészek nem. Pedig mondanivalójuk 
az erdélyi magyarság mindenkori jogállásáról leginkább nekik 
lehetett volna. 

A romániai dezinformáció – valóban, szerencsénkre – ezt a 
lapot nem vette. Egy-két román lap és politikus, veszélyt szima- 
tolva, felszisszent ugyan, de a sajtó nagyobbik fele inkább csak 
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elszórakozott a „co-popor”, „co-naţiune” műszavakon. Ebben 
a perspektívában szerintem az, éppen az volt a csodálatos ezen 
az ezredvégen, hogy a jogi fantázia, kánon gyakran elébe ment 
a politikainak, nem is az iszonyatos post festa, hanem a békés 
alkotás lehetőségét vetítve elénk. Jóllehet ezt nem mondja, a 
III. kötet záró részletében Domokos Géza – jelentéses módon 
– utal a kis-jugoszláviai fejleményekre. 

Jóllehet hangsúlyozottan a memória könyvei ezek (s innen 
a gyakori utalások a jövendő történetíróira, akiknek mintegy 
segítségül szolgáland), mégis, az események még oly közeliek, 
hogy szerzőjük mintegy „benne van”, egyáltalán nem kerül- 
heti meg az ebből adódó személyességet. Inkább főszereplő ő 
még, s kevésbé a távoli, megbölcsült memoáríró. Műfajprob- 
léma ez, mégpedig – éppen az erdélyi memorialisztika ismerői 
tudhatják a legjobban – a fajsúlyosak közül való. Hiszen az írói 
pozíció, a beállás és beállítódás, az auktor – mivel nem fikciós 
műfajban alkot – egy igazságfüggvényt is képvisel. A szerző- 
nek be kell bizonyítania a tényekkel és önmagával kapcsola- 
tos igazságát, avagy bizonyságát. A számadás és elfogadtatás 
nehéz terepén mozog. A három kötet szerzői pozíciója nem 
azonos: a magabiztos, a jól végzett munka örömével este fejét 
lehajtó ember lassan elbizonytalanodik (II. kötet, Libikóka-fe- 
jezet), majd átmegy egy kényszerű defensióba, mintegy igazol- 
ván, hogy a politikában az igazság és a hazugság továbbra is 
egyszerű beállítási kérdés (Neptun-fejezet), a III. kötet aztán, 
szinte teljes politikai spektrumát tekintve – a keserves önvéde- 
lem dokumentuma. A politikai hibákat vagy a politikai hibának 
feltüntetett tényeket, Domokos politikai ellenfelei kíméletlenül 
kihasználták lejáratására és a hatalomból való eltávolítására. 
Amikor politikai ellenfelekről beszéltem, ezzel természetesen 
– semmilyen értelemben – nem minősítettem senkit. 

Domokos politikai alapállását jellemeztük az első kötetről 
írott elemzésünkben, a jobb megértés végett azonban ismét 
idéznünk kell a téziseket: „1. Elismerjük-e, hogy mi Románia 
összlakosságának mindössze valamivel több mint 7 százalékát 
kitevő kisebbsége vagyunk? 2. Számot vetünk-e azzal, hogy a 
többség – függetlenül a kormányon levő párttól – még hosszú 
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ideig döntéseiben, politikaformálásában a saját nemzeti érdekeit 
veszi figyelembe? 3. Ennek tudatában érdemesnek tartjuk-e az 
ország politikai életében való részvételt, a parlamenti jelenlétet 
is beleértve, vagy sem?” Abban az elemzésben és a mostaniban 
is hozzáteszem: a politikai érzéknek és előrelátásnak emellé 
még valahogyan oda kellett volna illesztenie egy sejtést arra vo- 
natkozóan, hogy mi a terjedelme ennek a politikai függvénynek, 
meddig látja e tényrendszert – a politikai-történelmi időben ér- 
vényesnek. Valamint, hogy milyen irányban módosítandó ez a 
szemléleti keret, ha radikálisan megváltoznak e feltételrendszer 
belső, avagy külső paraméterei. Végül, nem tűnik fel benne a 
magyar–magyar viszony súlya, ami korántsem elhanyagolható 
tényező, és – amint az ismeretes – a Magyar Köztársaság nem- 
zetközi pozíciói jelentősen megerősödtek. Mindezek alapján 
Domokos Géza röviden így foglalta össze a stratégiai választás 
lényeges pontjait: „Ha a válasz nemleges, egyszerű a dolog. 
Vagy elmegyünk innen, őseink földjéről, vagy teljes passzi- 
vitásba vonulunk, vagy mint a dél-ázsiai tamilok, fegyverhez 
nyúlunk, ennek minden katasztrofális következményével. Ha 
a válaszunk igen, akkor – bármennyire nehéz – korlátoznunk 
kell retorikáinkat, rá kell jönnünk, hogy a fülünknek ugyan jól 
hangzó, lelkünket melengető kemény követelések jelen pilla- 
natban merő illúziók. Más szóval: ha a célratörő cselekvést, 
a hosszú távra beállított önmegtartó és önmegújító stratégiát 
meddő radikalizmussal, nemzeti érdekeinket annyiszor zátony- 
ra futtató vaksággal cseréljük fel – az utóbbi év fájóan bizonyít- 
ja –, a jövőben is ez lesz a sorsunk.” (I. 310.) 

Amikor Domokos Géza politikai választásait és cselekede- 
teit, magatartását kérdőjelezték meg, voltaképpen, mindannyi- 
szor, ezt az elképzelésrendszert vonták kétségbe. Nem lehet 
itt célom, hogy ezt a politikai alapot értékeljem, azonban egy 
megjegyzés elől nem térhetek ki. Minden politikai cselekvésben 
kell hogy legyen valamelyes kiszámíthatóság, biztonság – ennyi 
a politikus szabadsága. A ’89 előtti politikus ki tudta számítani 
ellenfeleinek bornírt lépés-logikáját, s párbeszéd-alternatívák- 
ban készült a konfrontációra. A ’89 utáni politikai mezőben 
viszont, a magisztrális román partnerek tekintetében – azaz 
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cselekvési alapja vonatkozásában – jószerivel Corneliu Coposu 
az egyetlen, akinek a reakciói mintegy bejönnek Domokosnak. 
(A másik póluson – emlékezzünk csak Radu Câmpeanu polgár- 
társnak, a Nemzeti Liberális Párt elnökének minden magyar 
választói jóhiszeműségre is elképesztő módon fittyet hányó po- 
litikai hajtűkanyarjaira.) Meg kell állapítanunk azonban azt is, 
hogy a teljes politikai mezőben bármelyik ellenzéki politikus 
harmatgyenge pozícióban volt az Iliescu-klientúrával szemben, 
mely utóbbi is ingott önmagában. Mindezeknek az összefüggé- 
seknek a fényében a Domokos Géza politikai pozíciói is ugyan- 
ezt az organikus gyengeséget képviselték, hogy RMDSZ-en 
belüli politikai ellenfeleié milyen a teljes román mezőben, az 
egy más elemzés tárgya lehetne. Nyilván, számos probléma 
adódott abból is (és ezt a Jelöltállítás Hargita megyében című 
fejezet – III. 151. példázza a legjobban), hogy az RMDSZ 
Programja túlzottan lebegő, vázlatos volt (más kérdés, hogy 
politikusaink kultúrája gyakran nem terjedt ama felismerésig, 
hogy ők ennek a programnak a képviseletére kaptak mandá- 
tumot választóiktól, és persze a választók sem tudtak számon 
kérni a megválasztottaktól semmit, attól még messze vagyunk). 
Az Alapszabályzat is eléggé tökéletlen volt – így jöhetett létre 
(a jogkörök tisztázatlanságai folytán), hogy a választók, a Kül- 
döttek Országos Tanácsa, az Elnökség és az elnök négy, egy- 
mástól vidáman eltekintő intézményként működhetett. Tehát, a 
legitimitás felparcellázódott és igyekezett kölcsönösen kizárni 
egymást. Mondhatnánk – ismét a történelemre hivatkozva -, 
hogy ez így volt törvényszerű, hogy egy valóban funkcionális 
RMDSZ-struktúrát ki kellett hordani az időben. Ez azonban a 
dolgok kissé objektivista magyarázata lenne: Domokos Géza 
könyveinek főszereplői azonban, bizony, egyfelől kedves, 
okos, bölcs, nagy tekintélyű, szeretette méltó férfiak (politikus- 
hölgyekről – egy kivételével – egyelőre nincs szó), másfelől 
azonban akaratos, kemény, rámenős emberek is. És itt nem 
valamiféle kettősségről van szó, hanem a Shakespeare átírta 
görög politikai szótárból ismeretes alkiviadionról. Es ezen nem 
változtat az sem, hogy valaki a hatalmat célnak vagy eszköznek 
tekinti-é. 
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A visszaemlékezés-kötetek írója – az ex-politikus – persze 
sokszor mondja, hogy ő is tévedhet, tévedett, ám alapjában 
véve tévedhetetlennek kell lennie – politikai krédóját tekintve. 
Nemcsak hogy cselekedni nem tudott volna, de könyveit sem 
tudta volna megírni enélkül. Kétségtelen, hogy az írás pozíció- 
jához hozzátartozik ez az utólagos legitimáció is. Persze, lehet 
visszaemlékezést írni úgy is, hogy elfedünk alapvető tényeket, 
elhallgatunk fejleményeket, hamis interpretációkat viszünk be, 
kiemeljük mindenkori abszolút szerepünket. Ilyen alapvetően 
cinikus – és bizonyos értelemben érdektelen – memoárt írt pél- 
dául Sir Winston Churchill. 

Van a Domokos-visszaemlékezésekben egyféle békebeli 
igazságállító szenvedély is, abban például, ahogyan a maga 
hitét megerősíti a világirodalmi és bölcseleti panteon nagy 
igazságaival: Maimonidész, Montaigne, aztán Illyés Gyula, 
Németh László, Sütő András..., különböző nációktól vett népi 
bölcsességek, bölcsmondások, szállóigék. Végül is mindez kel- 
lemes utaláskörnyezetben is zajlik. 

 
A memoárok írója alapjában véve érzelmes ember, ez per- 

sze elég kockázatos psziché egy politikus számára. De ki nem 
az a környezetében?! Találkozhatunk valóban nemes veretű, 
emelkedett érzelmiséggel (a II. RMDSZ-kongresszus Marosvá- 
sárhelyen), és találkozunk – a személyes érintkezés mezőiben 
– a méreggel, utálattal, gyűlölettel. Néha talán elborzasztóan 
sokkal, s nyomban fel is kell tennünk a kérdést: vajon a politi- 
kusi pálya vállalásakor, egyáltalán, a politikusok hivatásszerű 
önmegfogalmazásakor nem lenne-e célszerű az érzelmeket a 
tárggyal kapcsolatban a minimálisra korlátozni, hiszen a poli- 
tikus szakma szempontjából az érzelmeknek is inkább instru- 
mentális szerepük van, s voltaképpen csak arra szolgálnának, 
hogy a segítségükkel kiváltsunk valamit?! Persze, a III. kötet- 
ben Domokos jelzi, hogy adódott magyarjaink körében is egy- 
két jellegzetes kalandor, aki keményen kuszálta a pályát. Végül 
is: erőteljesen kirajzolódnak a rokonszenvek és ellenszenvek, a 
tábor és az ellentábor, a szalon. Van valamilyen fátum abban, 
hogy a rokonszenvi és ellenszenvi összefüggések, viszonyok 
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ennyi mindent meghatároznak, az országos politikát beleért- 
ve. Jobb lenne valamilyen üdvös gépszerűségi viszony. Vagy 
annak a tudomásulvétele, kodifikálása, hogy a demokráciában 
szokásos becsület játékszabályai értelmében négy, maximum 
nyolc év után az embernek kötelező visszatérni a rendes polgári 
foglalkozásához – már ami a választott testületeket illeti. És 
ezzel kapcsolatban azt is konstatálhattuk, hogy milyen hamar 
lezajlott az a folyamat, amelynek eredményeként „az udvar 
fontosabb lett a királyságnál”. 

Kétségkívül megindítóak, de főleg elgondolkodtatóak azok a 
„veszedelmes viszonyok”, amelyek a betegség sújtotta Elnököt 
körülveszik. A betegágyon levő ember érzelmi szükségletei ter- 
mészettől fogva hatalmasak, ez hozzájárul a felgyógyuláshoz; 
szeretet nélkül semmi sincs. De vajon a szolidaritáshoz való 
jog ilyenkor nem a lény joga, a létjoga-e? Hiszen itt elsősorban 
a meggyógyulni kívánó emberről van szó, s csak másodsorban 
az elnökről. A III. könyv erről szóló részletei – keserves olvas- 
mány. Ilyenek volnánk? 

A könyvek szerkezetére figyelve megállapíthatjuk, hogy 
erős terv, tematikus elképzelés szerint épülnek, még az egyes 
fejezetek is „méretezve” vannak. Az RMDSZ országos politi- 
ka vezérszálát (azon belül a három kongresszust mint eszmei 
csomópontot) két nagy tematikus időegység tagolja: az egyik 
Domokos Gézának és a különböző belügyeknek a viszonya: a 
megkísértés, a megfigyeltség. A másik a Kriterion Könyvki- 
adó elleni frontális támadás, Dulea elvtárs vezetésével. (En- 
nek a közvetlen részese voltam, és mivel a szerző nem érinti a 
kolozsvári fiókrészlegben történteket, a tények kedvéért hadd 
jegyezzem ide a magam részét: a kolozsvári leszámolóbrigád 
[nevezett Dulea elvtárs, Ion Traian Ştefanescu, Ioan Sasu ak- 
kori megyei első titkár és Szilágyi Dezső, az Előre főszerkesz- 
tője] 1985. április 4-én délelőtt vett engem vallatás alá. A fő 
vádpontok: Pusztai János Csapdában című regénye. Molnár 
H. Lajos Donki Ákos című riportregénye, a Városkutatás 1984 
(szociográfiai gyűjtemény) – ebben Pillich László kiváló ta- 
nulmánya a Hóstát lerombolásáról –, valamint Semlyén István 
– végül is eltávolított – 100 oldalas nagyszerű statisztikai-de-
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mográfiai monográfiája az erdélyi városok homogenizálásáról 
– ma is kiadásra vár. De vagy a feljelentések voltak felületesek, 
vagy az elvtársak nem készültek – nem tudtak kérdezni –, és én 
erre igen hamar rájöttem. Végül is mérgesen közölték velem, 
hogy aszongya: „lipsa vigilenţei politice” – és ballonkabátjaik- 
ban mérgesen mentek el.) 

Mindenesetre nélkülözhetetlen fejezetek ezek, mintegy a 
személyes élet törzseseményeire mutatnak, egyfajta folytonos- 
ságra – de ami a Ceauşescu és Iliescu-korszakot is összeköti. 

Arányosan és jól meg van komponálva, a visszaemlékezé- 
sekben holdudvarként eloszlik a személyes élettörténet családi 
vonulata, előrejelzi és felvezeti Domokos Géza politikusi pályá- 
jának a lezárását a brassói kongresszuson. Megvallom, akkor 
némi hiányérzettel hallgattam Domokos kongresszusi beszámo- 
lóját; egyáltalán, ezt a műfajt – számadás és felelősségválla- 
lás – politikusainknak még el kell sajátítaniuk. Most azonban, 
újraolvasva, már látom búcsúbeszéd-jellegét. Domokos Géza 
végül is hazaért Sepsiszentgyörgyre, Papokra, ami mindig is 
élettervének része volt. Közéleti tevékenysége a Kriterion Ala- 
pítvány, a Mikes Alapítvány köré fonódik, írja könyveit. 

 
Áttekintésem befejezéseképpen sajnos azt is meg kell írnom, 

hogy felesége és hűséges társa, D. Harasztosi Éva, aki nagy 
szakmai hozzáértéssel segítette a visszaemlékezések három kö- 
tetének szerkesztésében és kivitelezésében is – nincs már mel- 
lette. Ezek a könyvek is őrzik emlékét. 
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MELY IDŐK ÉS MELYEBB ERKÖLCSÖK! 
 
 
Úgy tűnik, Háromszék s azon belül is Erdővidék igen sok 

jeles nemzetkritikus elmét adott a magyar irodalomnak, fi- 
lozófiai-erkölcsi gondolkodásnak. A programot 1653-ban 
Ultrajectumban megjelent Magyar Encyclopaediájában Apátzai 
Tseri János teremtette meg, iskolák és rendes iskolai rendtar- 
tás nélkül nem tudnánk lerázni magunkról „ama megmondha- 
tatlan gyalázatot, mely miá más nemzetségeknek csudáivá és 
csúfjivá lettünk volt”. Íme, hogyan írja le Hermányi Dienes 
József édesapjának, Péternek kalandját a derék iskolamesterrel, 
Bibarczfalvi Zsigmonddal: „De lön nem sokkal ezután harmad 
napig oda való járása s részegeskedése után, hogy hazajönne 
és kezébe akadván egy nagy fazék, amelyben valami szőröske, 
vakaratlan disznóláb vala kaszás lével főve, melyről már az- 
előtt meghagyta volt, hogy az atyám ne tartaná ott, hanem enné 
meg, az atyám pedig utálná megenni, s annyi eszecskéje sem 
lévén, hogy annyi idő alatt az ebnek kiöntötte volna: úgy ütné 
a kain atyafi s mester az atyámnak fejéhez a disznóhúsos faze- 
kat, hogy hátul az atyámnak feje in occipitio hosszan keresztül 
hasadna és a vére bővön kiomlana; mely miatt az édes atyám 
annyira magánkívül lön, hogy magát sem tudná” (Nagyenyedi 
síró Heráklitus és hol mosolygó és hol kacagó Demokritus. 
1759). 

Van egy másik történet is, amelyet annyira nem szeretünk 
látni, hallani; a borgesi ellentörténet, amelyben eleink egy ré- 
sze igenis hazaáruló, kurvás lator, erőszakos, tudatlan gonosz- 
tevő. A Tündérkertben persze minden volt, Móricz Zsigmond 
halhatatlan érdeme, hogy az Erdély-trilógiában egyáltalán nem 
idealizálta azt, amit nehezen is lehetett volna. 

Önmagunk kritikája, a görbe tükör is igenis hagyományunk, 
a közelmúltra vetítve azonban nem olyan könnyű elfogadni, 
hogy igenis nem mindig a románok meg a szovjetek tették meg 
velünk, hanem szeretett véreink, atyafiaink – legyek mégis eny- 
he, Bogdán László egyik kedvenc figurájával élve – mint agitá- 
torok (Agitátorok éjszaka. Bon Ami Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 
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1995). Az a. gyűjtőnév, e regény főszereplőjének, Szikszainak 
a szavaival: ők azok, akik együtt élnek a rendszerrel, ők a 
rendszer hű támaszai stb. (De a rendszer is tisztában volt en- 
nek az elementumnak a fontosságával, emlékszem, boldogult 
Kriterion-szerkesztő koromban, a legsötétebb nyolcvanas évek 
végén a pártutasításos cenzúra már azt erőltette, hogy a prózai 
írások főhőse immár ne munkás, paraszt, bányász stb. legyen, 
hanem a – pártfunkcionárius (aki akkor már nem agitátor volt, 
hanem kék szemű frontember. Tudtommal ezt az értékes útmu- 
tatást a romániai magyar irodalom képtelen volt követni, ideje 
sem maradt már hozzá, gyakorlatilag írója sem). Persze nem 
magyar tulajdonság, hogy egy akármilyen rendszeren belül a 
nép egyik részét a nép másik része legépfegyverezi, felakasztja 
(lásd rendszerhűség és rendszeridegenség). 

A Szentgyörgyi Demokritus (Kaláka Könyvek, Sepsiszent- 
györgy, 1999) nem pusztán egy újabb állomás e gazdag és 
izgalmas életművű szerző pályáján, egy a sok könyv között. 
Ebben az anekdota- és történetgyűjteményben Bogdán vállalja 
a rendszer- és nemzetkritikus moralista helyzetét és szerepét. 
Több ok miatt alkalmas erre, de itt és most azt látom a legfon- 
tosabbnak kiemelni, hogy – ez a híres, sokat emlegette sep- 
siszentgyörgyisége, a provincia abszolút nézőpontja – az író 
valóban, zsigerileg ismeri a fajtáját: elevenen tanulmányozta és 
tanulmányozza, le tudja képezni érzésmódját és cselekedetei- 
nek mozgatórugóit, ezek vagyunk. 

Mindemellett a Szentgyörgyi Demokritus a Bogdán-életmű- 
ben is kulcshelyzetben van: ennek és az agitátor-történeteknek 
a fényében másként olvassuk a regénytrilógiabeli epizódokat 
is. Bogdán László – sok más pályatársával ellentétben nem tud 
és nem akar felejteni: a Ceauşescu-korszak mint kommunista 
totalitarizmus helyi változata – nincsenek illúziói – semmilyen 
esélyt sem hagyott nekünk, és aki ezt ilyen intenzíven átél- 
te és átéli – ebben szinte egyedülálló pályatársai között –, az 
természetesen valamilyen formát is kell találjon ennek a ví- 
ziónak. Ezért a Szentgyörgyi Demokritus anekdotái-történetei 
egyben halálos ítéletünk metaforái is. Terminátor, Predátor, 
Agitátor – nevess csak, halálraítélt. (De Bogdán más műfajban 
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is szépséges pusztulás-metaforákat alkot, ilyen a színpompás, 
gyönyörűséges Nárcisz avagy bálványosi ősz.) 

Ehhez hasonlóan, a Szentgyörgyi Demokritusban is van leg- 
alább egy olyan írás, amit én is mindig meg szerettem volna 
írni. Címe Az út, alcíme Mintamondatok, van egy mottószerű 
magyarázata: Egy felháborító, egyelőre figyelmen kívül hagyott 
gyakorlat emlékére. (A gyakorlat az volt, hogy 1984-től kezd- 
ve a romániai magyar kiadványokban át kellett térni a román 
helységnevek használatára. Írók-szerkesztők ideig-óráig siker- 
rel alkalmazták a körülírást: a kincses város, Pece-parti Párizs, 
Zazar menti város, Erdővidék központja, a Meszes kapujánál 
fekvő város stb. – tanulságos olvasmány lenne ma is: egyrészt 
sajátos memóriazavarnak tarthatná az avatatlan szem, másrészt 
kibontakozna belőle egy teljesen új kartográfiai szemlélet, 
melyben nincsenek abszolút tereppontok, csak viszony-megha- 
tározások, költői dolog, mindenféleképpen.) 

Az útnak látszólag nincs története, abban az értelemben, hogy 
a Sfántu Gheorghétől Miercurea Ciucig vezető úton, a vonaton 
nem esik meg semmi utazónkkal – leszámítva például magát 
a vonatot: „várótermekre hasonlító, hodályszerű fülkék”, „a 
vagonok ablakai ki vannak törve, vagy rosszul, vagy egyáltalán 
nem csukódnak, ezért huzat van”, lehetséges „okádékhalmaz 
az ülésen avagy az ülés alatt”, „részeg, dülöngélő utasok ha- 
ladnak végig a hodályon...” Mennyit utaztunk (-unk) ezeken 
a vonatokon, hány ember töltötte rajtuk fél életét – ez volt a 
hazánk. Még annyi esik meg, hogy megjelenik egy hölgy, aki 
természetesen melléje ül le és bőröndjét utazónkkal téteti fel a 
csomagtartóba, a hölgy még valami gügye történetet is elmesél, 
de (ez a nélkülözhetetlen kor-elem) hősünk valamilyen irány- 
ban csak felgyanakszik: „Lehet a személy egy idegen, de magát 
testvérinek álcázó külföldi hatalom ügynöke...” Végül, micso- 
da pompás befejezés, igazi slusszpoén, utazónk megérkezik 
az usque egyórányira fekvő szomszédos kisvárosba: „Akkor 
utazónk, búcsút véve a vicceket kedvelő és hálʼistennek tovább- 
utazó hölgytől, leszáll és kisétál az állomás előtti sötét térre. Itt 
újabb dilemma elé kerül, gondolkozhat azon, hogy melyik úton 
is jut el hamarabb a Miercurea Ciuc-i új főtérre [értjük, milyen 
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elképesztő nagyságrendű egzisztenciális dilemma előtt áll hő- 
sünk?!], ahol ismét útkereszteződésekkel találhatja szembe ma- 
gát – MIKOR ÉS HOL NEM?!? –, és tovább töprenghet azon, 
hogy hova, merre, és azon is, hogy most már esetleges célját 
elérve mihez is kezd magával és idejével, amelyből, lám-lám, 
Kelet-Európábán, a boldog és szép Románia Szocialista Köz- 
társaságban is fölösen jut egy személynek...” Persze itt nem 
csak arról van szó, hogy idő van, hanem és főleg arról, hogy 
teljesen feleslegesen van és mi is teljesen feleslegesek vagyunk 
benne. A tömegességérzésnek igenis volt egy ilyen szörnyű- 
séges fenomenológiája – másfelől, valahova megérkezni: egy 
kunszt volt! 

Az út – kínos vonszolódás. Még nem múlt el egészen, azok 
számára, akik akkor nem éltek vele, még mindig adott a lehe- 
tőség – ott helyben, szeretett székely kisvárosaink között is, 
nem kell éppen a Temesvár‒Paşcani járatra felmerészkedni. 
Az útnak a pokoli szállítójárművön megvolt (?) a maga po- 
litikai szimbolikája a román helységnevekben, és megvolt a 
maga utolérhetetlen, rémálomszerű valósága, élménye, átélt- 
sége, hangulata, memóriája. Főleg az érzékszervek sikolyá- 
ban volt: hang+szagok+alapsötét, de emberi létünk filozófiái 
alaphatároltságában is, amely viszont számtalan szinesztéziás 
átcsapás lehetőségét jelentette. Csikorgó bűz, okádéklobbanás, 
görénymély sóhajtás – hát nem a Sátán viszen itt valahova?! 
Nagyon fontos az írás tempós szakaszolása, lassítása, ez a 
kínlódás elvonttá, végtelenné, testetlenné teszi vonatozásunk 
idejét, mondatról mondatra rángunk. Malnaş Băi-en az uta- 
zó „...végre kitekinthet a jégvirágos ablakon, és észreveheti, 
hogy a valaha országos hírű fürdőhelyen mindenütt megbíz- 
hatóan sötétek az ablakok”. (De miért kellene az ablakoknak 
megbízhatóan sötéteknek lenniük? Ez az a bizonyos totálsötét 
– lásd totalitarizmus –, testes, tudatos, nincs benne semmilyen 
irány, sem múlt, sem jövő nem képezik meg. Régen elszállt 
Málnásfürdőn is, mint ahogy Bálványoson is, Avasbükszádon 
is, Herkulesfürdőn is az utolsó fürdői életet élő párok önfe- 
ledt sóhaja. Jöttek a pártunk asszimilációs és demográfiai po- 
litikáját biztosítani kívánó pionír- és KlSZ-táborok, a jelen 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 308 

itt Málnásfürdőn azoké a tömbházlakóké, és az csupán, akik 
csirkéiket a szoba sarkában tartják. Ebben a sötétségben nincs 
szövétnek, nincs Isten.) De menjünk tovább az ezerszer megtett 
úton: „ha elmarad mögöttünk a fenyegetően komorló bicsadi 
kőbánya...”, „jól sejthetik, már Tuşnad Băi-en vagyunk. [Egy- 
kor Erdély gyöngyének nevezték, Istenem. E. P.] Fél kettő és 
kettő között ezen a téli éjszakán olyan kihaltak a strandok, hogy 
az utazónk beleborzong, és bizonyos érzelmeit – amelyek a 
Lacul Ciucaşsal s egykori lubickolásaival vannak összefüggés- 
ben...” – ámde belebukunk az obligát sötétségbe. 

Itt álljunk meg egy pillanatra: ez a létvonal a maga önfeledt 
szépségében a mai egzisztenciában folytatódik: ha kipillantunk 
a Ciucaş-tóra egy mai téli éjszakán, ugyanabból a vonatból, 
konstatálhatjuk, hogy Csukás-tó nincs is. Eltűnt. Megkérdez- 
tem: állítólag a szúnyogveszély miatt engedték le. Egyetlen 
érvényes szerelmes versem alanya – az örök értelmében –, a 
Szamos, meghalt; a Tisza a napokban. A rendszer él. 

 
Itt most engedjünk meg magunknak egy kis stiláris játé- 

kot: ne folytassuk utunkat Miercurea Ciuc felé. Hanem, mivel 
implikálva lettünk, merthogy velünk történt meg, azaz Bog- 
dán László íróval és alulírottal a Törött krigli című storyban, 
eseményben, történelmi és erény-példázatban, szálljunk be a 
történetbe egy másik történettel, annak példájául, hogy mégis 
mi történt az emberrel, ha leszállt 1989 januárjának egyik éj- 
szakáján Tuşnad Băi-en és nem ment tovább Miercurea Ciuc 
felé. Alszik egyet valamék szállóban, gondolta a kis botor. 
Mellesleg: épp B. L. barátjánál vala, persze az állomási sörö- 
ző akkoriban pontban kilenckor bezárt. De ha nem zárt volna 
be, sört úgysem ihatott volna benne, esetleg Bolta rece-likőrt, 
Ovidiu-konyakot, valamint Cristal-vodkát – kőolajszármazé- 
kok + némi metil, ízesítésképpen. Bizonyos öntudatosodás és 
rendszerellenesség azzal kezdődött, amikor az emberek ezeket 
már nem itták meg. 

Nos, akkor éjjel mégis pislogott a fény a benzinkút melletti 
szálloda vastag ablakfüggönyei alatt, s én Erdély egykori gyön- 
gyének eme fogadója felé irányoztam lépteimet. Odabent jó 
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világ van: magas, atlétatermetű, elegáns tréningruhákban iszo- 
gató – hm – sportolók, ügyet sem vetnek rám. Látszólag. A 
bárpultnál álló hölgy – egyben recepció is, akkoriban így volt 
– szúrósan néz rám. Hirtelen kérek valami italt s gondolkozni 
kezdek. Ekkor valahonnan előlép, hozzám nyomul egy testes 
rendőr (milicista) s utánozhatatlan hangsúllyal nekem szegzi a 
kérdést: „Bă... flăcăule... ce cauţi aici... Ia dă buletinul, bă!” 
Odaadtam neki, meg nem feledkezvén arról, hogy ámbár 1978 
óta úgynevezett fogadalmi szakállat viselek, a személyi igazol- 
ványomon mégis csupasz képem van. Mondom, szállást kere- 
sek, itt szeretnék aludni. „Vrei să dormi aici, he... aşa deoda- 
tă... sunt frumoşi munţii noştri... te-ai rătăcit şi chiar aici... aşa 
deodată... na ia aşa... ” Erre odalépett az egyik tréningruhás: 
„Lasă-1 bă, nu vezi că-i artist? Hă?” Erre a milicista, amekkora 
volt, akkorát lépett is le. Kérdésemre, melyet újdonsült párt- 
fogómnak irányoztam, hogy tulajdonképpen kicsoda is lenne 
ő, nevetett, majd az asztalukhoz invitált: „Sînt de la Echipa 
de Baschet FC Bihor sau mă rog Armătura Zalău, cum vrei 
tu...” A hegyes orrú, barnás arcbőrű, kék szemű fiatalember 
porcelánfogai fölé húzta ínyét, hangtalanul nevetett. Ekkor az 
ormótlan műbőr-fotel karfájára libbent egy szintén edzőruhás 
Delilah, alatta nem volt semmi, látnivalóan, benne azonban 
több adag igen, csillogott a szeme. „Simpaticule, te-ai rătă- 
cit – ce vorbesc, artistule, ce drăguţ băiat...” A történet több 
irányban evoluált, most azonban – a szerző iránti tiszteletből 
– mégis csak a tiszta igazságot, a szépséges kezdetet írtam ide. 
A tapasztalatlanabb olvasók kedvéért mégiscsak ideírom, hogy 
ezek a fiatalemberek és úrhölgyek egy teljesen más vállalatnál 
sportoltak akkoriban. 
 

A vonatnak ama bizonyos észvesztő sötétsége mellett 
akár lüktethetett az élet, kérem. Az úttal példázni kívántam a 
Szentgyörgyi Demokritus anekdotáinak szünekdochikus-szim- 
bolikus természetét is: részben az egész. De nemcsak stiláris 
értelemben van benne a rendszer, az egész, akár a legpará- 
nyibb, látszatra jelentés nélküli történetben, részben, hanem 
politikailag, azaz egzisztenciálisan is. A totalitarizmus éppen 
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az, hogy minden kontextuális, csakhogy ez a kontextus a totál- 
brutál. 

 
Akkoriban Sepsiszentgyörgyön – meg talán Székelyföld más 

részein is – ez a nem éppen önkritika nélkül való versezet ter- 
jengett: „Hol vattok, székelyek, / Erdélyt bíztam rátok! / S az 
IFET-tel mind elhúzattátok.” (IFET a korszak Erdőkitermelési 
és Feldolgozási Vállalata.) 

Szóval a Törött krigli is a fentihez hasonló édesbús, sírós-ne- 
vetős mintadarab. Arról van ugyanis szó, hogy író barátjával a 
híres állomás melletti becsületsüllyesztőben sörözik 1988. júl. 
1-jén. A helyzet: „Mint köztudott, a csapolt sert edénybe szo- 
kás leengedni, ezeket hívják mindközönségesen kriglinek. Eb- 
ben a kocsmában ez most hiánycikk, ezért azután a szomjúho- 
zó, serezni vágyó, szorgalmas dolgozók jelentős része csupán 
várakozik. Azokra, akik épp isznak, a franc a belikbe, hogy 
adják le már a törött krigliket, hogy egy álmos, unott, mocskos 
kezű és büdös leányzó vízsugár alá tartva mossa ki őket, s lökje 
elénk, hogy próbálkozzunk... S nem kaptatok kriglit? – Végül 
természetesen kaptunk volna, de akkor következett egy újabb 
tortúra: sorban állni kriglivel a sörért.” Nos, a sörözés azért 
megfontoláshoz is vezetett: 1. Ülhetnénk a Pilvaxban is. 2. De 
nekünk a Pilvaxban sem lenne jó, mert a Pilvax is Kelet-Euró- 
pában van. 

De a Törött krigli Odüsszeusza akkor már Szentgyörgyi 
Demokritusnak készült, megvolt az ötéves terv. A két jó barát 
azért egy-egy csököttel (negyedes rum) a kezében nemzete, il- 
letve szeretett székely atyjafiai morális állapotának felmérésére 
is vállalkozott. „...mindég így meg voltak itt indulva a sörért? 
Amikor még lencsét termesztettek, akkor is szerették. Voltak 
itt serfőzdék is szép számmal. Szabad aszalóhelyek. Akkor a 
nemzeti jellemmel van baj – így a barát, nézve a sörükért vagy 
poharukért rendíthetetlenül várakozó székelyeket. Őseikről, 
apja, Háromszék önvédelmi harcáról dicsérőleg szólott, ki- 
domborítván hősiességüket. Úgy várakoznak, mint a barmok. 
Egészen úgy – sóhajtott Ő. Ahelyett, hogy összetörnék a be- 
rendezést. Ahelyett, hogy követelőznének – tódított a barát. Ki 
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érti ezt?” A lábjegyzet szerint „Ezt is másként látja ma már a 
tévelygő Odüsszeusz. Egyszerűen szomjasak voltak, sört akar- 
tak inni.” 

A szépséges metafizikai kérdés azonban nem ez. E dátum 
nevezetes: hazánk akkor legszeretettebb fia megindította az em- 
berarcú buldózereket a védtelen erdélyi falvak felé. Mindenki 
tudott erről, a térképeket kicsempészték, például e sorok író- 
ja is tudta, hogy az erdővidéki esperesség székházául szolgáló 
Kós Károly tervezte épületet is össze fogják duvasztani, a temp- 
lommal együtt, ahol nagyapja szolgált, s mely gyönyörűséges 
tagban életének boldogabbik részét ő is töltötte. „Hol vattok 
székelyek?” – gondolkoztam akkor is és ma is, követelőző kér- 
déseim nyomán elrévedő tekintetünk után nézve. 

 
Végül azokról a lázas (sepsiszentgyörgyi) hetvenes évekről 

sokan írtak elképesztően nosztalgikus verseket. Hogyan volt 
mégis lehetséges így felfogni azt az akkori életet? Bogdán 
László példás választ ad erre; ez azért is fontos számomra, szá- 
munkra, mert magam (magunk) is így éltük meg, több ok miatt. 
Egyrészt, mert a hetvenes évek elejétől igen gyakran utaztunk 
le Sepsiszentgyörgyre, s forogtunk különböző körökben, más- 
részt, mert a kolozsváriak és a szentgyörgyiek valamely oknál 
fogva igen jól egyeztek, megértették egymást (lévén, hogy egy 
rész kolozsvári onnan jött, másrészt mert oda ment). A Súgás 
valóban egy hely volt (számunkra is): „Az asztalfőn doktor 
Darkó Zsigmond sebész főorvos ült, és épp pirított kenyér- 
re kente a sárgán és puhán elomló velőt. Körülötte ismerős 
alakok ültek.” (Mindnyájunk nagyszerű barátja is immár az 
angyalokat operálja.) A Megyei Tükörre emlékezve írja aztán 
le Bogdán az illuzív valóságra utaló szépséges és borzongató 
megállapítást: az RKP fénykorában (!) „A lap olyan izgalmas 
volt akkoriban, az »előidőkben«, mintha munkatársai nem is 
Szentgyörgyön élték volna (öntevékeny életüket, hanem va- 
lahol máshol, egy Szentgyörgyhöz hasonló, csak éppen műkö- 
dő városban. Mindent az ideálishoz mértek, ezért véleményük 
néha lesújtó volt!... Amellett felfedezték maguknak a vidéket: 
a háromszéki falvakat. Ehhez tudni kell, hogy ezen a vidéken 
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évtizedekig nem volt újság. Szűzföld volt ez, költőknek való te- 
rep. Átélhették mindennap a valóság és az igazság összeegyez- 
tethetőségének nem mindennapi nehézségeit” (Griffinadarak a 
Besenyői-tó felett). 

Tehát életünk legjobb pillanataiban – azok a lázas hetvenes 
évek – tulajdonképpen egy illúziót éltünk meg: „milyen lehetett 
volna”. Az, amit leginkább magunkénak éreztünk, az volt a 
legtávolabb a valóságtól (az RKP legjobb pillanatai), de hogy 
voltaképpen mi is ez a valóság, azt csak azok érték és értették 
meg, akik nem haltak el és nem mentek el előle. Ez a valóság 
az emberarcú buldózerek valósága volt. Nosztalgiát csak va- 
lami megélt után lehet érezni, a hetvenes évek nemzedékének 
így sajátságosán sem múltja, sem nosztalgiája nem lehet, az ő 
valósága az, amit nem élhetett meg, amit elraboltak tőle. Szi- 
várványos viszony ez, hódító, lehet ebben a térben bolyongani. 
A párt zászlórúdja című részben egyéb adalékokat is olvasha- 
tunk, ami a MT érzésvilágát és memóriáját illeti, annak volta- 
képpeni formáját, behatároltságát: „Történt egyszer, hogy egy 
kacifántos, kék szemű ezredes, épp az állam biztonságát védve 
tőlünk, megkérdezte, hogy mit mind beszélek mellé, amikor 
itt, ragadta fel egy írásunkat, az áll, hogy néztük a holdat, és 
hazudtunk. Kik azok, akik ott mind? – kérdezte vészjósló han- 
gon. Azt akarja, hogy kiverjük magából? Kik azok, akikről ír, 
a többiek?!” Hát ez az, ilyenek voltak a mi legszebb éveink! És 
valóban – tesszük hozzá – a normális gimnazista kort, mondjuk 
Apa-élmények, lelkibeteg tanárok gyötrő élményei, majdnem 
atyának – akarom mondani leányanyának maradni – na de ettől 
addig, hogy állambiztonsági ezredesek (vagy hadnagyok) járja- 
nak az ember után és tanítsák meg a szükségszerűségre?! „Volt 
még egy-két szerető nő, egy-két görbe este, egy-két napfelkelte 
a tengeren, és egyszer az asztal is kopogott nekünk.” Ezzel a 
memóriával nem nagyon lehet dicsekedni, Bogdán László egész 
esztétikája viszont egy hosszú memória-időben működik, egy 
század eseményeit vetíti erdélyi kertmozijában, és különösen 
érzékeny az átmenetekre, amelyekben az idő irányát próbálja 
megragadni. „Így minden előre lehet.” „...most megint min- 
den áttetsző, minden létezik...” Ennek a vizionárius szerkeszté- 
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si technikának igen szép megvalósulása a regénytrilógia utolsó 
darabjának, az Eltűnésnek a zárlata. 
 

A kedélyes Súgást felváltotta a Golgota, ez az immár sokkal 
veszélyesebb becsületsüllyesztő, amely a jelen erővonalainak a 
leképezésére szolgál, mellesleg folyik benne a sör, bor, pálinka 
(az erdélyi részegeskedés, amelyről már Diószegi Bónis Má- 
tyásnak is megvolt a maga véleménye). Az Agitátorok éjszaka 
céloz egy bizonyos megfejtési irányra, de ez csak az egyik: 
„Ha egy ilyen feleségem lenne, mint maga – mondja a borbély 
–, akivel otthon is koccinthatnék, akivel mindig koccinthatnék, 
ahányszor csak eszembe jut, ahányszor csak koccintani támad 
kedvem, az életbe többé be nem tenném a lábam a Golgotá- 
ba.” 

A Golgota persze az a hely is, ahol megfordulhatnak a dol- 
gok, összemérődnek események és emberek. Boticselli Lajos 
magánzó, Bogdán írásainak egyik főhőse megadja a definí- 
ciót és problematizálja a kérdést: „A Ceausescu-féle kontra- 
szelekció kitermelte a nómenklatúrát, a világ legostobább, 
legszűklátókörűbb és legravaszabb balkáni embertípusát. Nem, 
Őket azonnal meg lehet különböztetni a többi embertől, öntel- 
tebbek, beképzeltebbek, mindég igazuk van!” Amint a másik 
Bogdán főhős, Hutera megállapítja, egy alapvető különbség 
mindig marad: „Ha egy aktivista berúg, akkor egy részeg ak- 
tivista lesz, én pedig egy részeg ember. ” A Golgota az agora, 
ahol minden lezajlik (avagy itt is), kitapintható az idő új irá- 
nya, a Riporter levonja a konklúziót: „Itt vagyunk a Golgota 
nevű becsületsüllyesztőben, ahol a december 22-i forradalom is 
megkezdődött és be is fejeződött. Megjött a sör. Az aktivisták 
és az emberek összekeverednek. Hangzavar.” Megvalósulni 
látszik az egyenlőség örök ideálja. 

 
A milyenek vagyunk? kérdésére Bogdán László nem részle- 

ges válaszokat ad. A Szentgyörgyi Demokritus, érzelmes ter- 
mészetétől és írásmódjától eltérő feleleteket nyújt, szikárak, 
szarkasztikusak, jól formáltak ezek az anekdotikus történetek, 
mert rajtunk csattannak. 
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A BELSŐ HATÁR 
 
 
„Azzal búcsúzik a század, hogy az emberiség legnagyobb 

szégyenére és káromlására az etnikai együttélés kérdését nem 
tudtuk megoldani. ” 

 
Mielőtt a mai mindennapjaimba eljutnék, még egyszer és 

talán utoljára meg kell ismételnem, hiszen velem személyesen 
is megtörtént, mivelhogy tíz évig a romániai Kriterion Könyv- 
kiadó szerkesztője voltam (1980–1990) között. 
 
 

I 
 
Paradox módon a diktatúra elegendő időt adott arra, hogy 

a romániai magyar írók 1965–1985 között valóban értékes 
művekkel gyarapítsák az egyetemes magyar irodalmat, arra 
azonban már nem tellett erejükből, hogy – bár néhány művet 
lefordítottak – nemzetközi szinten, a világirodalomban is meg- 
ismertessék magukat. Elsősorban élni, túlélni és írni kellett. Az 
irodalom, mint az érzékenység közege, a legfontosabb volt a 
művészetek között, és paradox felvirágzása a romániai magya- 
rok esetében egybeesett azzal a szerencsés körülménnyel, hogy 
1969 végén a magyarság értelmiségi rétegének megnyerése 
– illetve politikai elaltatása – céljából, némiképpen az 1968- 
as prágai bevonulás nyomán visszamaradt félelem hatására, 
a Nicolae Ceauşescu-féle kultúrpolitika létrehozta a Kriterion 
Könyvkiadót, amely akkoriban kilenc nyelven jelentetett meg 
szépirodalmat és tudományos műveket, közöttük, elsősorban, 
nyilván magyarul. Így egy 1986-os adat szerint addig 2707 mű- 
cím jelent meg, 21 534 000 példányban, ebből magyar nyelven 
1672 cím, 18 809 000 példányban. (Nincs okom kételkedni az 
adatokban, hiszen részben én is részt vettem azok összeállítá- 
sában.) 

A Kriterion bukaresti és kolozsvári szerkesztőségében a ro- 
mániai magyar írók legjava dolgozott, a kétségtelenül legsi- 
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keresebb romániai magyar politikus, Domokos Géza vezetése 
alatt. Egyrészt a hagyományt feltáró történelmi, folkloriszti- 
kai, irodalomtörténeti munkák százai jelentek meg itt, másrészt 
szépirodalom, amely biztosította a két világháború közötti iro- 
dalommal való folytonosságot. Magyar nyelvre fordították a 
román irodalom legjelentősebb alkotásait – külön könyvsorozat 
szolgált erre a célra –, mint ahogy a magyar irodalom nem 
egy jelentős művét román nyelven is kiadták. A nehéz hely- 
zetben számos vezető román író megbecsüléssel és szimpátiá- 
val közeledett a kisebbségekhez: közülük elsősorban Mircea 
Iorgulescu, Nicolae Manolescu és természetesen a fiatalabb 
nemzedékhez tartozó Mircea Dinescu nevét említhetem. Két- 
ségtelen, hogy a hetvenes és nyolcvanas években létező közös 
román–magyar írói szellemi front a két kultúra közeledésének 
példa nélküli és talán soha vissza nem térő jelensége és esé- 
lye volt. Valóban létezett a kölcsönös odafigyelés és ismertség. 
Az már a komparatisztika érdeklődési körébe tartozhat, hogy 
a román irodalom szinte teljes egészében hozzáférhető magyar 
nyelven: így 1961 és 1970 között 700 román szerző jelent meg 
magyar nyelven, 1970 és 1980 között csak a Kriterion kiadá- 
sában 81 román szerző magyarra fordított, valamint 68 ma- 
gyar és szász szerző románra fordított műve látott napvilágot. 
Nem lehet azt mondani, hogy a kényszerű körülmények között 
a szellem munkásai nem tettek eleget a morális parancsnak. Ezt 
a hatalmas kulturális tőkét aztán a (poszt)kommunista politiku- 
sok rendre lerombolták, megsemmisítették és igyekeznek a két 
népet továbbra is a gyűlölet útjára vezényelni. 

Divide et impera! 
 
 

II 
 
Nem eshetek azonban abba a csapdába, hogy végül is ne 

tenném fel azt a kérdést, hogy mi van abban az irodalomban, 
amelyet ily masszívan lefordítottunk? Milyen irodalomról van 
szó, milyen valóságkép sejlik ki belőle? Úgy van-e felépítve, 
hogy Erdély egy szükségszerűen multikulturális társadalom és 
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valóság, avagy nem? Félek, hogy az etnikai egyneműség és ki- 
zárás, avagy más megnevezéssel, a nemzeti gondolat érvényre 
juttatása – mégoly latens formában is – fogyaszthatatlanná teszi 
az erről a valóságról szóló irodalomnak egy részét. Tehát az 
erdélyi román regényben mi nem vagyunk benne. Milyen kü- 
lönös, hogy ebből a szempontból számomra ma a leginkább so- 
katmondóak egy eltűnt nemzetiség szerzői, hiszen voltaképpen 
első ízben ők kellett hogy szembenézzenek az eltűnés perspektí- 
vájával. Többször forgattam mostanában Adolf Meschendörfer 
Die Stadt im Osten című regényét (magyarul Corona címmel 
jelent meg) az erdélyi szászokról szóló jóslatáért, és nem egy- 
szer olvastam el a hetvenes években az Aktionsgruppe Banat 
irodalmi csoportosulásával induló Richard Wagner kiváló ok- 
nyomozó regényét (Kivándorlási kérelem) mint az egyikét azon 
műveknek, amelyek a legtöbbet mondják a Ceauşescu-kor- 
szak romániai társadalmáról. (Együtt persze Ion Mihai Pacepa 
szekuritátés ex-tábornok Vörös horizontok című – hogy is ne- 
vezhetném – feuilleton-jával, melyet a dolgok jobb megértése 
végett szinte naponta forgatok.) 

A komparatisták a kérdést egyszerűbben teszik fel: szerepel-e 
a Másik, a más etnosz? Tzvetan Todorov egy kiváló könyvet 
is szentelt a kérdésnek. Nos, a világirodalom példája és intése 
teljesen világos: a homéroszi eposzok akhájokról, trószokról 
szólnak, a szentírás pedig – ha akarom – a filiszteusokról meg 
az egyiptomiakról szól. Ilyen szempontból nagy szellemi iz- 
galommal követem az egyik nagy román (Craiován működő) 
román kiadó Remekművek-sorozatát (eddig körülbelül negy- 
ven regényt jelentettek meg a román regény-korpuszból, és a 
századikig akarnak eljutni). Nos, a megdöbbentő felismerés a 
számomra az, hogy ennek az irodalomnak a valóságképében 
én mint etnosz (magyar, szász, zsidó, örmény stb.) nem lé- 
tezem. (Vagy többnyire mint ellenség, avagy negatív jelentés 
létezem.) De távol álljon tőlem minden következtetés, hiszen a 
dolgot komparatista filológus barátaim a maguk mikrofilológiai 
eszközeivel már elkezdték leírni és feldolgozni. 

Persze mint Kolozsváron is élő magyar író, nem térhetek ki 
a szimbolikus erőszak napi kihívásai elől sem: nemcsak archeo- 
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lógiai és városépítészeti tény, hogy állandóan ásnak (és nem 
fednek, takarnak), hanem lelki tény is. Valahol folytatása a 
falu- és templomrombolással kapcsolatos terveknek, amelyek 
‒ Mircea Dinescu szavaival – népünk legagyonlőttebb fiának a 
törekvéseihez és a nevéhez fűződnek. Lelki tény, a napi szim- 
bolikus agresszió folyamata az emlékművek, feliratok eltávo- 
lítása, lemeszelése, az identitásom iránti tiszteletlenség, annak 
látványos és hangos pusztítása. Mindez – és ezt most a kolozs- 
vári egyetemen tanító tanárként mondom – párosul a nyelvir- 
tásra és nyelvtiprásra vonatkozó napi adaggal. Bolond kellene 
legyek ahhoz, hogy ne az elpusztításomra vonatkozó tényeket 
és terveket lássak ebben. És én nem akarok bolond lenni – de a 
lelki gubanc abból fakad, hogy mégis bolond kell hogy legyek, 
ha a dolgot valamennyire ott helyben el akarom viselni! Persze 
a megoldás az, hogy félbolond leszek, de a színjózanság és őrü- 
let szélső értékei között a napi futópontot megtalálni mégsem 
könnyű dolog. Ha filozófiai álláspontot keresek a dolog lefedé- 
sére, csak a nietzschei életműben találom meg: a másik kultúrát 
gyűlölni emberi, nagyon is emberi dolog. De csak akkor, ha 
ebből – amint mondja – valami teremtés származik, anélkül 
hogy pusztításról bárhol szó lenne. 

Testvéri viszonyban voltam és részben vagyok kiváló román 
írókkal – közülük nem egy egyben nemzetközi hírű tudós is. 
Csak az egykori nevezetes kolozsvári háromnyelvű ECHINOX 
köréből hadd említsem Ion Pop, Marian Papahagi, Adrian 
Popescu nevét. Vagy olyan költőnőket, mint Daniela Crăsnaru, 
Ioana Ieronim nevét. Mit fognak ők jelenteni a számomra, ha 
az én életemet érintő leglényegesebb kérdésekről, például a 
magyar egyetemről vagy a különböző autonómiákról nem tu- 
dok beszélni velük – mert egyszerűen félnek erről szót válta- 
ni, vagy nem akarnak kényes dolgokba avatkozni, vagy akár 
nem érdekli őket?! De hát ez nem az ő felelősségük kérdése is, 
ahogyan Nietzsche mondotta, amely által fenntarthatnák az én 
szabadságomat? Meggyűlölhetem, megvethetem íróbarátaimat? 
Meg hát – persze arról a reményről, hogy majd őket újból, 
avagy másokat máshol megszerethetek, sem szabad lemonda- 
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nom. Nem szabad hogy elárasszon a gyűlölet, mert akkor a jó 
cselekedetének a képességét is elvesztem. 

Persze van más lehetőségem is. Az, hogy idegen leszek, 
elfogadván, hogy körülöttem minden megeshet, velem is, sőt 
én is közrejátszhatok abban, hogy valami valakivel megessék. 
Ez lenne tehát a kénoszisz, amelyről a nietzschei életmű beszél, 
hogy voltaképpen a teremtésből már kimaradtunk és már csak 
a pusztulásról van szó. Abban pedig lehet gyűlölni, sőt talán 
jó is. 

Ezért a kérdés ma így tevődik fel: zsoldosok legyünk vagy 
szabadok? 
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ERDÉLYISÉG IRODALOMBAN 
ÉS INTÉZMÉNYEKBEN 

 
 
Az erdélyiség az irodalomban sokarcú képzet, fogalom, 

ideologéma, nagyobb összefüggésekben az erdélyi identitás 
meghatározásának a folyamatába illeszkedik, mely identitás a 
legújabb korban – és e tényről, feltételrendszerről soha nem 
szabad megfeledkezni – kényszerű körülmények között szü- 
letett, melyeket a magyar közgondolkodás egy szóban foglal 
össze: Trianon. Az erdélyi – újabb – identitást a kényszerű 
körülmények között meg kellett teremteni, mert enélkül nem 
lehetett volna – (erdélyi) magyarként tovább élni. 

Ez újabb identitás megteremtői az erdélyi magyar írók voltak 
az értelmiségi mezőben, nyilván nem kizárólagosan, de apport- 
juk jelentős volt. Nem lehet itt feladatom eme újabb ideologéma 
és a körülötte folyó viták még csak jelzésszerű érintése sem, 
annyit azonban meg kell jeleníteni, hogy a transzszilvanimus 
korántsem csak ideológia volt. A transzszilvanizmus – a Kós 
Károlyé, Reményik Sándoré, Kuncz Aladáré és társaiké, majd 
később, a teoretikus gondolkodói síkon például a László Dezsőé 
‒ igen komplex gondolati és intézményes összefüggésrendszer 
volt, amelynek minden oldalát és vetületét külön-külön kell 
elemeznünk. Nemcsak a művelődési élet legitimitásának a biz- 
tosítása kellett anyagi struktúráival, intézményeivel: lapokkal, 
könyvekkel, kiadói és terjesztő hálózattal, írói szervezetekkel. 
Erdélyi Helikon, Erdélyi Magyar Szépmíves Céh, Erdélyi Ma- 
gyar írói Rend, Erdélyi Szemle Társaság – ha kimondjuk eze- 
ket az intézményneveket, máris közeledünk az erdélyiség oly 
nehezen meghatározható fogalmához vagy ehhez az attribútum- 
hoz, amelyhez a magyar közgondolkodás mind a mai napig a 
szalonnát, hagymát, borvizet, fenyvest, halinaposztót és az ir- 
galmatlanul rossz utakat köti, egyéb értékeket nem látván benne 
(pedig voltak és feltételezhetően vannak ma is). Egyáltalán az 
értékpozitivitás vagy -negativitás bekerülése az erdélyiségről 
vagy a transzszilvanizmusról folyó vitákba vagy vélekedések- 
be eleve eltereli a diskurzust a legfontosabb tényről, tételről, 
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megismétlem hát: a legújabbkori erdélyiséget legitimáló transz- 
szilvanizmus kényszer alatt született, ezért hát benne – ahogy 
a filozófia mondaná – semmi nem is lehet szabad. Ez filozófiai 
értelemben így is van, erdélyi akcepcióban azonban mégsem. 
Ugyanis: az 1920‒1940 között intézményeket teremtő eleink 
valamelyes szabadságteret biztosítottak a művelődés számára 
egy brutálisan ellenséges környezetben, másfelől az alkotóerő 
kibontakoztatásának a minimális feltételeit is megteremtették. 
Az „ahogy lehet” vagy a „lehet, mert kell” típusú szlogenek 
szerintem a legfontosabbat fedik el: azt, hogy kultúraszervező 
eleink (Bánffy Miklós hogyan is maradhatna ki a névsorból?) 
az intézmények megteremtésével az alkotóerő kibontakozta- 
tásához szükséges minimális szabadságot biztosították – egy 
idegen államalakulatban és államrendben, szikáran ellenséges 
környezetben. Ez a tanulság, de a jelenbe mutató értelemben 
szerintem egy nagyon lényeges újabb politikai-gondolati di- 
menzióval egészül ki. 

Ugyanis: az 1989-es fordulatot követő évtizedben tanúi 
lehettünk annak, hogy az erdélyi értelmiségiek (és „struktú- 
rák”), főként az intézmények, kiadói és egyéb vállalkozások 
fenntartásának, illetve teremtésének okán a pénzügyi eszközök, 
feltételek és háttér biztosítása végett két irányba fordultak, és 
radikálisan: Bukarest és Budapest. Így, röviden. Minisztériu- 
mokhoz, alapítványokhoz, valamint egyéb forrásokhoz. A leg- 
különbözőbb projekt-támogatási formák radikálisan átrajzolták 
a kultúr-földrajzi térképet. Erdély, amely a gondolkodásban 
valamiképpen centrumként működött, ezentúl a gondolkodás- 
ban is provincia lett (azaz elfogadottá vált implicite az a gon- 
dolat, hogy itt a pénzügyi feltételeket elvileg nem lehet meg- 
teremteni). Közrejátszott ebben – csekély kivétellel – egyfajta 
gondolkodásbeli restség és vállalkozói képtelenség („Erdély”). 
Érdekes színfoltot jelentett ebben az összefüggésben a „Soros 
Alapítvány Egy Nyílt Társadalomért” szerepe – amely első- 
sorban egyfajta mobilitás elemi feltételeinek biztosítására, a 
szakmai kompetencia elvi jelentőségének a kiemelésére, igazo- 
lására irányult, az alapvető trendvonalakon azonban nem vál- 
toztathatott. Másfelől az is igaz, hogy az 1990‒94-es periódust 
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leszámítva a nagy nemzetközi alapítványok (Carnegie, Mellon, 
MacArthur, Gulbenkian stb.) nem mutattak érdeklődést a tér- 
ség iránt. Mindennek következtében alakult ki a fentebbiekben 
jelzett helyzet, amelyet a képzőművészek a maguk sokkal anya- 
giasabb szemléletével korábban jeleztek, emígyen: „Az igazi 
nagyságrendi tét Bukarestben és Budapesten kiállítani... erdélyi 
városokban kiállítani másodlagos dolog.” 

Ennek következtében az erdélyi értelmiségi közgondolkodás- 
ban is egyre inkább érvényesülni kezdett az a szempont, hogy 
előnyösebb a – nyilván – magyarországi kulturális szervezetek- 
be, intézményekbe betagolódni, egyedileg lenni haszonélvezői 
a magyarországi pénzügyi támogatási rendszereknek, mintsem 
idehaza Erdélyben küszködni. Azaz lemondani arról, hogy itt 
hozzanak (hozzunk) létre életképes művelődési rendszereket, 
amelyek aztán – és ez a legfontosabb, konklúzió értékű meg- 
állapításom – fenntartói lehetnének, lennének az „erdélyiség- 
nek” – mely utóbbi nyilván közösségi fogalom. Közös célrend- 
szerek és közös vállalkozás, melynek a hordozója elsősorban 
nem a helyi intézmények, hanem az egész Erdélyt átfogó nagy 
művelődési institúciók. Ilyen döntés nem volt, de még lehet 
‒ ellenkező esetben az, amit erdélyi műveltségnek nevezünk, 
egy lazán a román gazdasági feltételrendszerbe ágyazott ma- 
gyarországi régió. Ha tehát nem fordulunk rá arra a pályára 
(„autósztráda”), amely legalább részben a mi saját erdélyi in- 
tézményeink kiépítését célozza meg, akkor Erdély a kifejezés 
történelmi értelmében lesz „bokréta a kalapon”. Nagyon sokan 
gondolják azt, hogy ez a történelmi szükségszerűség, és ösz- 
szehasonlíthatatlanul kevesebben azt, hogy nem ez a történel- 
mi szükségszerűség, hogy az „erdélyiségnek” legalábbis a szó 
történelmi értelmében meg kell maradnia. (Én először is nem 
fogadok el semmiféle szükségszerűségi magyarázatot, mert a 
szükségszerűség – a mégoly szép filozófiai demonstrációkat is 
figyelmen kívül hagyva – az Úristennél vagyon. Másodsorban, 
nem erdélyiként, hanem inkább filozófusként mondom, hogy 
a több, az mindig több még akkor is, ha nehezebb, egyesek 
számára talán fenntarthatatlanul nehéz. Az alapvető trendvo- 
nalakon azonban véleményem szerint még az sem változtathat 
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sokat, hogy a jelenlegi magyarországi kormányzat álláspontja 
szerint az erdélyi magyarok Erdélyben maradását kell támogat- 
ni – oktatásban és kultúrában egyaránt. 
 

A fenti megfontolások (melyeket két hosszú tanulmányom- 
ban is kidolgoztam) képezik az alapját az erdélyi magyar iro- 
dalmat illető feltevésemnek, a következő gondolatmenetnek: 

Többünk számára világos, hogy olyan szerzői jogvédelmi, 
érdekvédelmi, információs és kommunikációs szükségleteink, 
igényeink vannak, amelyeket azok az írószervezetek (Romániai 
Írók Szövetsége, Magyar Írószövetség. Erdélyi PEN Klub, Er- 
dély Magyar irodalmáért Alapítvány, Helikon Alapítvány) nem 
tudnak ellátni. Egyre ellenőrizhetetlenebbé válik a számunkra, 
hogy kik, hol, hogyan, milyen körülmények és feltételek között 
adják ki, idézik, kolportálják műveinket és hogy ezért milyen 
elszámolással tartoznak – olyan körülmények között, amikor az 
írói tiszteletdíjak a nevetségesség és a megalázóság közötti mí- 
toszi sávban mozognak. A könyvtári hálózat működésének, a 
könyv- és sajtóterjesztésnek a hiányosságai, esetlegessége miatt 
nem tudjuk, hogy írótársaink hol, milyen könyvet jelentetnek 
meg, hogy miként juthatunk ezekhez. Nincs olyan adatbázi- 
sunk – mégiscsak az információs, elektronikus korszakban va- 
gyunk –, ahonnan a munkásságunkhoz, működésünkhöz szük- 
séges adatokat megkaphatnék. Ezek a problémák elsősorban az 
erdélyi írókat illetik, érintik, de a dolog kiterjeszthető az írói 
megnyilvánulások szélesebb körére is: rendezvények, találko- 
zók, összejövetelek – amelyeknek posztmodern, intermediális 
megoldására nem volt időnk és pénzünk. (Az ilyen jellegű köz- 
érdekű információk szórásával máshol szakosított programiro- 
dák foglalkoznak.) 

Azt gondolom, hogy ezek a problémáink közösek és hogy itt 
Erdélyben közösek, hogy vannak közös érdekeink és ezeknek 
a képviseletét valahogyan meg kéne oldanunk, itt kellene meg- 
oldanunk, ezáltal javíthatnánk írói működésünk feltételrendsze- 
rén. 

Hangsúlyozom, hogy itt én nem az „erdélyiség” valamilyen 
képzetek szerinti fenntartása mellett vagy ellene fejtem ki véle- 
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ményemet, nem; szakmai és szervezeti érdekekről beszélek és 
azoknak az Erdélyhez kötődő képviseletéről. Gyanítom, hogy 
ennek másfajta következményei is lehetnek – abban az értelem- 
ben, ahogyan feltevésem alapgondolatait megfogalmaztam. 

Nyilván nem beszélhettem egy másfajta „erdélyiségről” a 
kifejezés hagyományszerű, régebbi értelmében, amely Apá- 
czai Tseri Jánossal kezdődött, az erdélyi emlékiratirodalmon 
át hosszú a sora ennek. Ennek a nemesebb „erdélyiségnek” 
a jelenléte, vállalása, gondolom, egyikünk számára sem kér- 
déses, ez azonban erdélyi identitásunk szerves részét képezi, 
valamilyen velünkszületettségi értelemben – persze nem min- 
denki tanulja „vissza”. 

Szintén nem volt szándékomban az „erdélyiségnek” arról a 
dimenziójáról beszélni, ami a kritika, önkritika vállalását jelen- 
ti, s amelyet egy idelátogató olasz barátnőm úgy fogalmazott 
meg, hogy ti ezer év alatt sem voltatok képesek rendes utakat 
építeni – lásd honfoglalás. De ez – ismétlem – egy más törté- 
net. 

Ha mi a legszűkebb írói ügyeinkben nem itt és egymás kö- 
zött egymással döntünk, legfeljebb egyénileg és szépen, sokak 
számára boldogan felszívódunk a magyar írók nagyobb közös- 
ségébe. És annyi. 

 
 
Az idézett tanulmányok: A romániai magyar nemzetiség 

kulturális jelene. In: A jelenlétről. KOMP-PRESS, Kolozsvár, 
1997. 201‒229, valamint: A magyar nemzet mai körvonalai. 
Romániai Magyar Évkönyv, 2000. 33‒43. 
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CLAUDE KARNOOUH: EGY FRANCIA PROFESSZOR 
FELFEDEZI ROMÁNIÁT 

 
 
A kolozsvári egyetem környezete, de a romániai posztkom- 

munizmus-átmenet á la mode-konferenciáinak a közönsége is 
megszokhatott már egy jelenlétet: a párizsi etnoszociológus 
Claude Karnoouh-ét, aki – a szó nemes értelmében mondom 
‒ maga is jelenség. Egy gyakran kritikai-elméleti szempontnak, 
álláspontnak, nézőpontnak szinte nélkülözhetetlen jelenléte kö- 
tődik hozzá, ő az ún. elfogulatlan szemlélő, akinek meg kell 
próbálnia alkalmasint a lehetetlent, reális vitákká alakítani a 
megszokott álvitákat, az értelmiségi débat terét, karakterét és 
színvonalát biztosítani. 

Semmiféle értékelésbe nem kívánok bocsátkozni Claude 
Karnoouh nézeteivel, véleményeivel, teoretikus következteté- 
seivel kapcsolatban, és bár szóban annyiszor megtettem, nem 
kívánok vele vitázni. De a magyar olvasónak igenis tisztában 
kell lennie azzal, hogy ez a kutató-professzor fél életét a romá- 
niai társadalmi jelenségek tanulmányozásának szentelte (1973- 
tól a Máramarosban kutatott – jelesül Breb falvában, ahová 
a közösségbe befogadott emberként visszatért –, majd pedig 
1991 óta visiting professorként évente egy szemesztert tanít a 
Kolozsvári Babeş‒Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tan- 
székcsoportján – ahol is kollégák vagyunk). 1982‒1989 között 
kitiltották Romániából (számomra könnyen megjegyezhető ez a 
dátum: engem meg akkoriban betiltottak ugyanoda). 

A könyveit megelőző, az etnológia és a folklórtudományok 
körébe vágó tanulmányaival nincs terem foglalkozni, gondola- 
taiból egy csokrot vagy inkább egy csipetet kívánok átnyújta- 
ni a magyar olvasónak azért, mert alapvető a kíváncsiságunk 
‒ vagy az kell hogy legyen –, milyenek vagyunk, amikor nem 
magunk látjuk és láttatjuk magunkat, hanem mások látnak és 
írnak le bennünket, mely leírásokat ugyan soha nem tekinthet- 
jük perdöntően és eleve „objektívnek”, mégis mindig többlet 
hozzánk képest, olyan excedens, amelyben nem jelenik meg 
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szükségszerűen a pszichénk: félelmeink, berögződöttségeink, 
etnikai és történeti tudatunk karaktervonásai. 

Én megvallom, gyakran sokkal nagyobb kíváncsisággal 
olvasgatom a kijevi krónikást, a bizánci és arab forrásokat, 
utazókat Magyarországról és Erdélyről, mint magukat a ma- 
gyar kútfőket, vagy legalábbis kiegészítésképpen, ámbár nem 
mernék állást foglalni abban a kérdésben, hogy vajon etnikai 
tudatunkhoz hozzá kell-e tartoznia annak, ahogyan bennünket 
látnak. Önértékelésünkben azonban a román‒magyar viszony- 
nak óhatatlanul meg kell jelennie, ez a viszony a történelem fo- 
lyamán egyre hangsúlyosabbá vált, s tanulmányaiban a francia 
professzor – ebben aztán különbözik más visitingektől – pedán- 
san mindig a sok nemzetiségű, több kultúrájú Erdélyről ír. 

Claude Karnoouh első román vonatkozású könyvének 
címe: L’invention du peuple. Chroniques de Roumanie. Essai. 
Arcantére, Paris, 1990. Román változata 1994-ben jelent meg 
a jeles bukaresti Humanitás Kiadónál A románok. Tipológia 
és mentalitás címmel, a francia változat persze mást mond, 
de ez itt és most ne legyen valamilyen hermeneutikai sugalom 
tárgya. A francia kiadás előszavában a kutató egyáltalán nem 
mellékes szakmai-deontológiai kérdést fogalmaz meg, igenis 
az idegennek – bármennyire szekularizált, szabad társadalmak- 
ban élünk is – szembe kell néznie az illetékesség határaival, 
mindig éreznie kell a bőrén, hogy igenis létezik valamiféle 
illem-etika, illedelem a megfigyelés és beavatkozás oly ké- 
nyes határvonalán. A professzor első álláspontja ez volt: „ezt 
a munkát nem a román politikát érintő kihívásnak vagy válasz- 
nak szántam, jóllehet néha hivatkozom rá. Krónikasorozatról 
van szó, amelyben a személyes tapasztalat és a hermeneutikai 
gyakorlat a nacionalista szellem születésének és evolúciójának 
egy újabb olvasatát kívánja adni. A román kultúra mozdulatlan 
aspektusainak kommentálására vállalkoztam inkább.” A román 
kiadáshoz írott előszó újabb adalék: reflexiói, írja, nem ke- 
rülgetik a nacionalizmusnak, illetve különböző „megjeleníté- 
seinek és alakzatainak” kérdését. „Bizonyos román etnográfiai 
és folklórtudományi munkák olvasata nyomán fedeztem fel a 
nacionalizmus középponti szerepét, melynek legitimitását az 
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archaikus paraszti szokások történelmi finalitásának tulajdoní- 
tották.” A probléma filozófiai nyelvezetben van megfogalmaz- 
va, de ne feledjük, hogy a szerző a jelenkori filozófia terüle- 
téről számos szakkurzust vezet – Kolozsváron is. Végül ez a 
kérdéskör a kelet-európai nacionalizmus általában vett prob- 
lematikájának kutatására irányította, amelyben, hangsúlyozta, 
sokat köszönhet jeles tudósok és értelmiségiek észrevételeinek, 
a velük való beszélgetéseknek és találkozásoknak a Duna és 
Tisza, a Fekete-tenger és a puszta, a Bukarest és Budapest kö- 
zötti térségben. Peripatetikus séták, vonzások és választások: 
fontos, hogy Claude Karnoouh ragaszkodik a klasszikus (fran- 
cia) kultúra vértezetéhez, szerkezetéhez, stílusához: magvas 
versidézetek, aforizmatikus tömörség, szarkazmus és tudós 
hivatkozások – semmi posztmodern. Szerzőnk nem rejtik véka 
alá, hogy Erdélybe indulása pillanatában naiv világnézeti ket- 
tősség jellemezte: egyfelől a marxizmus-leninizmus – jelzői: 
forradalmi, munkás, intellektuális –, másfelől a kommunizmus 
véres valóságának olvasatai között ingázott, a feloldhatatlan és 
kibékíthetetlen ellentmondásban. 

(Ezzel kapcsolatban hadd illesszek ide egy magyarázó él- 
ményt. A kilencvenes évek közepén magam is gyakorta megpró- 
báltam bekapcsolódni a marxizmusról, szocializmusról, kom- 
munizmusról szóló beszélgetésekbe Rómában, az Il Manifesto 
köréhez tartozó rokonszenves újságírókkal. Erről aztán le kellett 
tennem, mert úgy néztek rám, mint akinek fogalma sem lehet 
a marxizmus-leninizmus lényegéről, a Tan Esszenciájáról. A 
létezett kommunizmus mint látszat elfedte-feledtette az igazsá- 
got. Aki tehát a látszatot (túl)élte, annak a Tan eszmei lényegé- 
hez nem lehet köze. Még némi lelkiismeretfurdalást is éreztem, 
hogy egyáltalán vagyok, merek létezni ily meghibásodottan.) 

A könyv első részében három rafináltan megkomponált ér- 
telmiségi portréval találkozunk: olyan értelmiségiekről van 
szó, akik kiválasztották szerzőnket, a velük való beszélgeté- 
sek mintegy iniciatorikus élmények. Ezek a portrék ugyanak- 
kor egybefoglalják a szellemet, a tájat és a problematikát. Az 
első portré hőse, G. parasztcsaládból származik, gyerekkorát 
egy Szamos menti kis román‒magyar vásároshelyen, települé- 
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sen töltötte. Mozdíthatatlanul szigorú nacionalista szellemben 
nevelték, ami azonban mégsem volt xenofóbia. Később rájött 
arra, hogy a román és magyar munkások agyát voltaképpen 
felelőtlen, érzéketlen, bürokrata és korrupt értelmiségiek és 
bértollnokok fertőzték meg, akik a különbséget, a nyelv és 
vallás differenciáját használták a gyűlöletkeltés fegyveréül. 
A katasztrófák az évszázados demagógia eredményei és sem- 
mi történelmi szükségszerűség nem nyilvánul meg bennük. A 
második portré főszereplője, M. etnográfus és néprajztudós, 
professzor és állami bürokrata, aki föltétlenül fejet hajt a föl- 
sőség előtt („népünk legagyonlőttebb fia” és a többiek előtt), 
ugyanakkor jelzi, hogy nem ért velük egyet. De a Romániában 
élő, Nyugaton tanult értelmiségi mimézisének ez a kettőssége 
nem az egyetlen kettősség, ami organikusan jellemzi a román 
társadalmat. A második kettősség a paraszti társadalom és az 
állami bürokrácia, avagy értelmiségi elit kettőssége, melyre a 
román társadalom szerkezete épül. Ne tévesszen meg bennün- 
ket a felszínes modernizáció (szocialista iparosítás) jelensége: a 
városba vezényelt tömegek tudatvalósága éppenséggel a bivaly- 
legeltetés, mint ahogy semmi különbség sincs aközött, hogy 
valaki egy bojár jobbágyaként avagy a kollektív gazdaság tag- 
jaként legeltet. (1978‒1980 között Temesváron a Közlekedési 
Líceumban tanítottam. Egy alkalommal a kérdésemre, hogy hát 
mi is a munkás?! – egyik diákom klasszikus tömörséggel azt 
válaszolta: a munkás az városi paraszt.) E helyen igen jelentős, 
módszertani értékű megállapítás következik Karnoouh könyvé- 
ben: nem véletlenül preferálta a román államvezetés a mindent 
elárasztó és beburkoló folklorizációt. (Egyetérthetünk: románi- 
ai életünk egy folyamatos és következetes kérdése pontosan az 
volt, hogy miért is kell nekünk tulajdonképpen a mozivászon, 
a TV-ben, a rádióban, a köztereken tomboló népi táncosok és 
stadionokban tobzódó népi énekesek rémálmában élni, miért 
kell szüntelenül tudomásul vennünk és ápolnunk paraszti jel- 
legünket.) Van aztán egy harmadik portré is a Kolozsvárról 
Budapestre a ‘70-es években áttelepült, paradigmatikus sorsú 
Z.-ről, a filozófusról – akinek a tanulmányait és könyveit ma- 
gam is haszonnal forgattam diákkoromban, a ‘70-es években. 
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Nem írok, szeméremből, e kiváló emberről, úgyis mindenki 
rájön, hogy kiről van szó s mit lehetett tőle tanulni (na, hadd 
súgjam meg: francia egzisztencializmus sat.). 

Ritka rafinériával szerkesztett könyv ez: a portrékat Az uta- 
zó naplója című második rész követi (jóllehet a román cím: 
Impromptu de călătorie finomabb műfaji változatra utal). Gyö- 
nyörű, plasztikus leírás Bukarestről, az objektívumok megha- 
tározottságában: sósuborka- és kaporszag. A nyugati utazó azt 
veszi észre, hogy a keletiek (az „archaikusak”) a technikai ci- 
vilizáció eszközeit (tranzisztoros rádió, televízió, magnetofon, 
videorögzítő) először mint díszeket veszik és használják. (Eb- 
ben igaza van a professzornak: mindannyian emlékezünk még 
a jellegzetes utcaképre: a tranzisztoros rádiókkal – akár színes 
karperecekkel – sétáló – hm, honfitársainkra. Ugyanakkor nem 
találkozom itt egy más megfontolással, amelyet azért merek 
közrebocsátani, mert 1974‒1978 között magam is sokat kutat- 
tam az Avasban – mármint a máramarosiban. Én arra figyeltem 
fel, hogy az avasi vendégmunkások – favágó- és kaszásbandák 
‒ a jövedelmüket tezaurálták: az akkori csúcstechnológiába 
‒ a román fegyvergyárakban előállított, kiváló varrógépekbe 
és Szaratov-hűtőszekrényekbe – fektették, és nem használták 
őket! Ott álltak a palotaszerű nagy házak hideg tisztaszobáiban 
a búzás-, kukoricászsákok és a gyapjú között. Szimbolikus gaz- 
dagságjelző funkciójuk igenis megvolt. A második megjegyzé- 
sem módszertani, 1991-ben már jeleztem ugyan Karnoouh pro- 
fesszornak, azonban soha végig nem beszéltük-vitattuk. Arról 
van szó ugyanis, hogy ő gyakran olyan fekvésben használja az 
archaikus jelzőt, amely a magyar tudományosságban inkább 
mint hagyományos őstermelői, munkaszervezeti struktúra mi- 
nősül. Bármennyire is érdekfeszítő lenne, ez a problémacsoport 
immár valóban a szakterminológiai megfontolások területére 
vezetne, ezért itt most mellőztetik.) 

Az „archaikusra” végül is szükség van, transzcendens érte- 
lemben: az archaikusból származó kollektív Én-képzet nélkül 
nem lehet megteremteni az etnikai-nemzeti állam kollektivis- 
ta alapjait, ez kölcsönöz neki afféle metafizikai legitimitást ‒ 
ugyanakkor, hangsúlyozza Claude Karnoouh, a mindig lázadó 
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szándékokkal gyanúsítható parasztság kultúráját a művelődési 
házak színpadaira kell száműzni. (Soha ne feledjük el a román 
paradigmát: a modern Románia megteremtői 1907-ben 11 ezer 
parasztot ágyúztak le Dél-Moldvában, s ugyanott gépfegyve- 
rezték az anyaföldbe azoknak fiait és unokáit, akiktől az 1922- 
es földosztás után a kollektivizálás céljára vissza akarták venni 
a tulajdont. De ha továbbgondoljuk, a román föld-, erdő- és 
ingatlan-tulajdonjogi kérdések a mai napig rémálomszerű ku- 
szaságban kavarognak előnkbe.) A néprajztudós fejtegetései 
szerint az etnikai középpontú nemzeti állam megteremtése vé- 
gül is egy programatikus folyamat eredménye, amelyet a XIX. 
századi „ébresztő” értelmiségiek gondoltak ki, s az állampárt 
valósított meg: ennek lényege a szerves, egyetemes és szintek- 
re bontott folklorizáció. 

Folklorizációról van szó nyilván, nem élő hagyományról, 
mert a sokoldalúan fejlett szocializmus egyetemes spektákulu- 
mát előadó ágensek – a bányásztól a pártaktivistáig – immár a 
modernitáshoz tartoznak, az élő hagyomány bomlásfolyama- 
tához. 

A könyv III. részének negyedik (kulcs)fejezetében a szerző 
Ernst Renan 1887 előadásának évrendszeréhez nyúl vissza Qu’ 
est-ce qu’ une nation?: a faji, azaz etnosz összetévesztése a 
nemzettel súlyos hiba, mert az utóbbi az Istentől-való monar- 
chikus joggal analóg elsődlegesség, s a felcserélés által a nem- 
zeti (azaz: alkotmányos) elvet az etnográfiaival helyettesítet- 
tük. Ez – Karnoouh átfogalmazásában – a politikait megelőző 
etnikai legitimitást megalapozó axióma kritikája. A történelmi 
legitimitás letéteményese így egy történelmen kívüli transzcen- 
dencia; az ontológiai elsődlegesség mindenfajta szerződéstől 
való elszakadást is jelent. A politikai rendszertől független legi- 
timitást ad bármely nemzeti finalitású cselekvésnek. Ez a fajta 
gondolatmenet vezetett a létezett román nacionál-kommuniz- 
mus legrémesebb elméleti termékéhez, a teljes nemzeti bezár- 
kózással gyakorlatilag egybefonódott ún. protokronizmushoz, 
amely valóban a folklórtudományokból nőtt ki, és az esztétikán 
át vezetett a történetíráshoz (Grigore Smeu, Corneliu Leu, Ilie 
Ceauşescu nevei a döntőek, de hány vezető akadémikus jóval 
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finomabb érveiben echóztak vissza), és persze a megszülető 
filozófiai rendszerig. Vulgo: valami még az előtt létezett, mint- 
sem hogy lét-ező lett volna, ahogyan aztán ezt az akronikus 
ante-t Constantin Noica bonyolult heideggeriánus fogalom- 
rendszerben láttatta. 

Ebben a folyamatban a turisták, etnológusok és néprajz- 
tudósok sehol a világon nem voltak bűntelenek: látásmódjuk 
sine die egyneműsítő, hiszen az egymástól távol élő paraszti 
közösségek dialektusaiból faragtak az akadémikus nyelvészet 
normatív és tipologizáló eljárásai alapján egységes nemzeti 
nyelveket, amelyeket aztán a kutatás módszertani középpont- 
jába helyeztek. A népi verselésből is mindig a kimondás kon- 
textusától független nyelvészeti emlékeket csináltak. Az etnog- 
ráfia absztrakt kellékestára, a népművészeti múzeum az etnikai 
nemzet kincstára lett. (Itt a szerző konkrétan is Széchényi Fe- 
renc gróf nemes szándékára, majd a Magyar Nemzeti Múzeum 
megteremtésére utal mint a térség számára szolgáló mintára.) 
Tulajdonképpen mi is történt? – teszi fel a kérdést. Az történt, 
hogy a mindennapok szükségkielégítésére, a különböző mun- 
kák elvégzésére szolgáló eszközöket műtárgyakká változtatták 
és felaggatták a múzeumok falaira, és persze kiszakították ab- 
ból az összefüggésből, amelyben használati értékük jelentéshez 
jut. A különböző térségek múzeumainak egyes eszköz-tárgyai 
között azonban több hasonlóság van, mint különbség. Egyszó- 
val a különbözőségek is részben kölcsönös átvételeken alapul- 
nak, ami inkább a kapcsolatra utal; másfelől a homogenizációs 
eljárás a történelmi színtereket és különbözőségeket fedi el 
‒ ennek a végeredményeként kerülnek az összes népi eszközök 
a nemzeti trezorba. A muzeográfus az eszköz-tárgyakból aztán 
olyan ideogrammákat gyárt, amelyek a nemzeti azonosságot 
igazolják. (Tagadjuk le, hogy hány ilyen múzeum van a tér- 
ségben, ma is?! Menjünk be szülővárosom, Kolozsvár néprajzi 
vagy történeti múzeumába?) Végeredményben az illuzív identi- 
tást mindig ilyen egyszerűsítő eljárásokkal lehet megteremteni 
‒ azonban az etnikai alapú nemzeti állameszme végképp nem 
fog tudni ellenállni a fogyasztói társadalom globális ösztönö- 
zöttségének: ez Claude Karnoouh jóslata. 
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A román identitás válsága szerves, és azzal van összefüggés- 
ben, hogy a fiatal nemzet értelmiségijei egy olyan toposzt, he- 
lyet kerestek, amelyben csak „ők” vannak, proto-kronikusan, 
téren és időn kívül, és nem szinkronban az európai társadalom 
jelenségeivel, és ennek a helynek a nyomait a nép romlatlan 
szellemét hordozó folklórban vélték megtalálni. 

A román szellem időtlenségére, transzcendens harmóniájára 
két jelentős gondolkodó életműve épült e században: Lucian 
Blaga híres „mioritikus tere” a magyar olvasó számára jól is- 
mert, A kultúra trilógiájából jelentős részletek jelentek meg. 
Kevésbé ismert viszont Constantin Noica, a preszokratikus 
görög gondolkodók kiadója, rendkívül eredeti gondolkodó, a 
magashegyi Păltinişre visszahúzódó remete, aki magányában 
egymaga felnevelt egy nagystílű értelmiségi elitet. A Karnoouh 
professzor által elemzett Sentimentul românesc al fiinţei – a 
címet így visszaadni: A létezés román érzése szegényes – bi- 
zonyos archaikus, archaizáló modális nyelvi szerkezetek elem- 
zése alapján (a benne-lét és a teologikusan értelmezett bele-lét 
felcserélhetősége az întru helyhatározó szerkezetben) többek 
között azt a következtetést vonja le, hogy az egzisztencia mint 
sajátosan román egzisztencia azt jelenti: ennek része lenni és a 
természet egészének is lenni. Ehhez Eminescunak, a zseniális 
nemzeti költőnek, ugyanakkor a filozófus Noica nacionalista és 
xenofób újságírónak a nyelvi szerkezeteit is felhasználta, meg- 
teremtvén egyfajta klasszikus paradigma kihívását. (Meg kell 
jegyeznem, valóságos válasz volt, hogy 1990 és 1996 között 
mondjuk minden harmadik román nemzetiségű diákunk a ro- 
mán szellemiség filozófiájának kérdésköréből vagy éppenség- 
gel C. Noica filozófiájából akarta írni államvizsgadolgozatát 
‒ és soha, de soha egyetlenegy gazdasági lapot el nem olvasott, 
mert erre viszont elfeledték figyelmeztetni tanítói – tette hozzá 
szarkasztikusán C. K. professzor.) 

A parasztság azonban – s ez létének sajátos paradoxona – az 
időtlenségben (arkóniában) él, ha hagyományainak szabályozói 
változatlanok, ugyanakkor a reális történeti időben is él, amely 
végül is felemészti. Az írások szép belső iróniája, hogy a pro- 
fesszor úr – jóllehet az arkónia elmélete és politikai filozófiája 
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ellen oly vehemensen tiltakozik – nagyon is jól érzi magát a 
máramarosi román parasztok kis esti mesélgetése és falatozga- 
tása közben. 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen empirikus és elméleti tapasz- 
talatot immár rá kell vetíteni valamilyen európai rendszerfo- 
galomra, e nélkül semmilyen mégoly teoretikus kimenetel sem 
körvonalazódhatik. A második könyv címe Adio diferenţei, 
alcíme Eseu asupra modernităţii târzii (Búcsú a különbségtől. 
Esszé a későmodernitásról. Dacia, Kolozsvár, 1994). Semmi- 
féle társadalmi alkímiába nem kíván bocsátkozni a szerző, de 
hangsúlyosan felteszi a kérdést a kelet-európaiaknak (s azon 
belül főleg a román értelmiségieknek): vajon tudják-e, hogy 
miről beszélnek, amikor az Európába jutásról van szó; tud- 
ják-e, hogy a szó heideggeri értelmében milyen az a létező, 
amelyben részt kívánnak venni?! Európát választani bizonyos 
értelemben hazátlanodást jelent, a jövőről beszélni – Nietzsche 
és Ernst Jünger szellemében kilépést jelent az aktualitásból. 
Claude Karnoouh Edmund Husserl nagy 1935-ös bécsi elő- 
adásának szellemében egy etikai Európa mellett érvel – a ra- 
cionalitás eme hiper-konstrukciója azonban nem valósulhatott 
meg. Ellenkezőleg, az európai nemzetek ún. történeti hivatását 
felváltotta a más kontinensek művészetéből – főleg zenei hul- 
lámokból – összeadódó egyneműsítő szocializációs rend, végül 
is egyfajta logikai és pénzügyi rend uralma. Mivelhogy nincs 
klasszikus Európa, nincs sem bejövés, sem kimenés, „csak egy 
nagy shaker, amely együvé ráz bennünket szüntelen”. Ennél- 
fogva a későmodernitás Európája, „az a korszak, amelyben a 
radikális nihilizmus létezik”, mindenféle etikai leckére alkal- 
matlan. 

Ami ma ennyire artikulálhatatlan (Európa), azzal igen nehéz 
azonosulni, ezért a kelet-európaiak ellentmondásos reakciója 
vonzás, ugyanakkor taszítás. A kelet-európai ilyenkor sajátos 
szimulakrumokat ölt fel, amelyek általában a demokrácia va- 
lóságát legkevésbé megjelenítő reprezentamenek, annak egy- 
neműségét, tömegességét fejezik ki elsősorban, nem a vala- 
hova-tartozást, hanem az identitás elvesztését. A kelet-európai 
politikai identitás legkiválóbb kifejezői a ma már nem létező 
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politikai viccek voltak. Nem kísérhetjük a tudós fejtegetések 
szerzőjét az eleven gondolat labirintusaiban – e szövegek gya- 
korlatilag a Kolozsváron tartott egyetemi kurzusok gondolat- 
menetei is. 

A két könyv így együtt megjelenve igen heves visszhangot 
váltott ki, nyilván a szélsőjobboldali román sajtó valóságos 
hadjáratban hazaárulózta, kémezte, magyarbérencezte a szer- 
zőt – aki körül aztán kellőképpen meg is fagyott a levegő. (De 
ugyanez a sors érte korábban Katherine Verderyt, a bostoni 
Johns Hopkins Egyetem szociológusprofesszorát, a kiváló ku- 
tatót, aki kezdetben szintén éveket töltött terepmunkával, magas 
tanulmányokat publikált – végül pedig gyakorlatilag kiutálták 
Romániából. Tovább – no comment.) 

A harmadik könyv (Duşmanii noştri cei iubiţi. Mici cronici 
din Europa Răsăriteană şi de prin alte părţi. [Szeretett el- 
lenségeink. Rövid krónikák Kelet-Európából és máshonnan]. 
Polirom, Iaşi, 1997) a szerző által az Andrei Pleşu alapította 
lapban, a Dilemában 1994‒1995 között közölt cikkeket tartal- 
mazza, megállapítva, hogy az ex-külügyminiszter Pleşu (aki 
lemondott, s a jelenlegi Radu Vasile-kormányban művelődési 
miniszter) is sikertelenül próbálta meg levenni a napirendről az 
előző hatalom folklorizációs és történelmi karneváli rögeszmé- 
it, nacionalizmusát. Ebben a szerző saját hipotézisét igazolva 
véli látni: itt olyan fajta rögzültségekről van szó, olyan kollek- 
tív mentalitásról, amelyet még csak meg sem tudott ingatni egy 
fél-forradalom. 

Az alapkérdés, amelyre gyakorlatilag nincs válasz: mit tehet 
a román elit? Erény nélkül nincs demokrácia, mondja Karnoouh 
Montesquieu után szabadon – tehát a neoliberális technikák is 
szükségszerűen csődöt fognak mondani. „Fejet kell hajtanunk a 
régi-új román elitek előtt: teljes mértékben alkalmazkodni tud- 
tak azokhoz a korrupt erkölcsökhöz, amelyek a kései modernitás 
nyugati társadalmait felbomlasztják.” A szerző megáll a ko- 
lozsvári főtéren, körülnéz és amit lát: „merénylet a szépség és 
a harmónia ellen”. És ha már itt tartunk, a magyar autonómia- 
törekvések (a székely területi autonómia) egyrészt nem tudnak 
kellően hatékony megoldást adni a szórvány problémáira (ez 
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lehet ugyan igaz, de szerintem a szerző nem ismeri kellőképpen 
az autonómia-modelleket), másrészt a „románság identifikációs 
szellemét” erősítik – a kifejezés utalás a C. Noica-mű címére. 
És mivel azonosul a románság? – a mindenkori román állam- 
mal, melynek Karnoouh szerint az RMDSZ puszta fennállá- 
sa is mindenkori legnagyobb esélye. A magyar egyetem oly 
nagy szimbolikus töltést nyert, hogy problematikája is ebben 
az erőtérben működik. Különböző érvek alapján végül Claude 
Karnoouh amellett argumentál, hogy az önálló döntési jogkör- 
rel rendelkező magyar tagozat jelentené a megoldást az erdélyi 
magyar nyelvű felsőoktatás számára – a „Babeş‒Bolyai” Tudo- 
mányegyetemen belül. Ez a fajta argumentációs logika azon- 
ban nem számol azzal, hogy az egyetem az erdélyi magyarok 
számára nem csak szűken főiskolai, oktatási, hanem kulturális 
és – legyen szabad mondanunk – nemzeti(ségi) kérdés is. Ez 
utóbbi megoldatlansága esetén mindig a „félig tiltott” kategó- 
riában van. Nem várhatunk el ilyesfajta felvezetést a francia 
professzortól, írását újraolvasva azonban azon gondolkozom 
el, hogy valóban milyen hihetetlenül kevesen dolgozunk még 
ma is, 1999-ben az erdélyi felsőoktatásban, hogy milyen nagy- 
ságrendű csapás érte (az elvándorlás és pusztulás miatt) ezt az 
értelmiséget. 

A kis könyvecske költői leírások sorozatával járja körül az 
egykori emfatikus helyszíneket: még egyszer feltűnik az avasi 
Breb, a Kárpátok enigmatikus hágói, a mogoşoaiai kastély 
monarchikus patinája. A románság titkait és talányait, terhe- 
it sajnos tovább is e népnek kell őriznie, hordoznia, és nem 
is nagyon akar mást, értelmisége, elitje nem akar szakítani az 
organikus mítosszal – holott most nagyon is konkrét tervekre, 
cselekvésre volna szükség –, gondolom, e szkeptikus követ- 
keztetés nem volt célja Claude Karnoouh-nak, akinek erede- 
ti rokonszenve mély és kétségbevonhatatlan volt. Tiszteletre 
méltó szakmai becsvággyal és teoretikus verve-vel próbált meg 
elméleti keretet teremteni és paramétereket alkotni egy olyan 
feladvány megoldásához, melyre a választ csak hárman isme- 
rik: Klóthó, Lakhesziz és Athroposz. 
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KISEBBSÉGEK 
A LIBERÁLIS ÉS DEMOKRATIKUS DEFICITBEN 

 
 
2001-ben jelent meg Salat Levente terjedelmes monográfiá- 

ja, az Etnopolitika a konfliktustól a méltányosságig. Az auten- 
tikus kisebbségi lét normatív alapjai (Mentor Kiadó, Marosvá- 
sárhely, 344 o.). Hangsúlyozzuk, hogy egy olyan tudományos 
kísérletről és egyben monografikus feldolgozásról van szó, 
amely megrajzolja egy jelenség fenomenológiáját, történeti-el- 
méleti feltételrendszerét valamint egy – a kanadai politológus, 
Will Kymlicka nevéhez fűződő – ígéretes teoretikus megoldás- 
kísérletet is bemutat korunk európai jogharmonizációs trend- 
vonalainak, valamint vitáinak összefüggésében. Hatalmas, jól 
rendszerezett szakmai apparátust vonultat fel, mérnöki áttekint- 
hetőséggel és matematikai pontossággal vezeti be invariánsait 
és változóit, hogy aztán következtetései mellett érvelhessen. De 
miről is van szó? 

Ha a nagy emberjogi dokumentumok megszületését, vala- 
mint az 1848‒1849-es európai forradalmakat vesszük kiindu- 
lópontnak, akkor – persze a dolgokat nagyon leegyszerűsítve 
‒ kétségtelennek tűnik, hogy az a politikai rendszer (állam- 
formától viszonylag függetlenül), amelyik a leginkább alkal- 
masnak bizonyult a szabadságnak, az emberi lét filozófiailag 
fundamentális középpontjának a biztosítására, az a liberális 
demokrácia volt. Helyesebb lenne a többes számot használni, 
hiszen alapjában véve ez is nemzeti keretekben működik, te- 
hát: liberális demokráciák vannak és igen sokfélék. Az alap- 
vető probléma mindig a demokrácia és liberalizmus ellentéte, 
azaz az egyenlőség és tömegesség elvének ellentéte a szabadság 
és individualizmus elvével. (Aki liberális, az ne kacsingasson 
az egyenlőség elve felé – hangsúlyozta volt Isaiah Berlin.) És 
mégis, a modernitásban konszolidálódó demokráciák mindig 
is kénytelenek voltak biztosítani az alapvető szabadságjogo- 
kat – amelyeknek a köre azonban egyre bővült. Ez a folya- 
mat napjainkban is tart: a különböző tevékenységi profilokkal 
szerveződő csoportok, közösségek mindmegannyi emberi jogot 
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konstituálnak maguknak – ez képezvén működésük legitimáció- 
ját – majd azt kérik a társadalomtól, majd az államtól, hogy 
jogszabályokkal biztosítsa működésük jogszerűségét. Ez az 
emberi jogoknak egy olyanfajta – elméletileg kellőképpen még 
nem vizsgált – extenziója, amely parttalanná és irrelevánssá 
teszi az emberi jogokra való rekurzust. Amellett, hogy mindig 
nagyon jó, ha egy társadalomban az emberi jogokról folytatott 
vita középpontban van (ezt mondja például a nagy olasz jogfi- 
lozófus, Norberto Bobbio is), az mégsem jó, ha elvesz az em- 
beri jogokról folytatott vitának a tartalma. Azok a társadalmak, 
amelyekben az ösztönös jogi tudat, jogérzék, jogismeret kellő- 
en megalapozott, erős konzervativitással utasítják el az emberi 
jogi vita ilyen extenzióját. A másik probléma, amelyre ki kell 
térnünk, az az, hogy az európai békerendszerek – a trianoni, 
majd meg a párizsi – nemzetrészeket változtattak kisebbségek- 
ké, nemzetiségekké, anélkül hogy ezek nemzetközi jogi stá- 
tusára vonatkozó garanciákat és megfelelő jogi intézményeket 
létrehoztak volna, anélkül hogy az államalkotó nemzetekhez 
viszonyítva eleve hátrányos helyzetbe került kisebbségek szá- 
mára biztosították volna a ponderábiliákat. A nagy probléma 
tehát az, hogy mind a demokrácia, mind a liberalizmus foglya 
maradt a nemzeti kereteknek – elméleti horror. Ugyan John 
Stuart Mill a késő liberalizmus teoretikusaként már hangsú- 
lyozta, hogy a kisebbségek, etnikai és kulturális csoportok, 
közösségek képviselete számára az államnak biztosítani kell a 
megfelelő intézményeket, amelyek szóhoz tudnák őket juttatni 
a többség mellett – és maga is a szüfrazsett-mozgalom élére 
állt, mindazonáltal ezt a kérdést a modernitás demokráciáiban 
liberális alapokon nem lehet kezelni. E sorok írójának több- 
ször is kifejezett véleménye szerint a közösségi jogok alapvető 
liberális elvekből nem vezethetők le. (Persze volna egy érde- 
kes megoldás, annak kijelentése alapján, hogy ami megold egy 
problémát – a közösségek jogi státusát –, az miért ne lenne jó 
az összes többi egyednek?! A kérdésnek ez az etikai felvetése 
azonban inkompatibilis a liberális gazdasági doktrínákkal – és 
ez a nagy probléma –, alapjában véve nem az államrezonnal, 
hanem az államháztartással. Az elosztási viszonyoknak ugyanis 
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valóban az egyes szükségleteire kell épülnie.) Másrészt – és 
ez John Stuart Mill kevésbé ismert oldala – ő folyamatosan 
azt is hangsúlyozta, hogy a hasznossági elv alapján működő 
társadalom mindig is korlátozni fogja a szabadságot. Tehát a 
tiszta individuális – persze mindig az erényre alapozott! – sza- 
badság nagyon is idealista természetű. Másrészt – és ez a nagy 
skót filozófus még kevésbé ismert oldala – végül az amerikai 
libertarianizmus képviselőinek inkább gyakorlati, mint elméleti 
munkássága felé fordult. Josiah Warren, Lysander Spooner és 
Benjamin R. Tucker koncepcióitól várta volna annak megoldá- 
sát, amire tiszta liberalizmusát már maga is képtelennek tartot- 
ta? Nem tudjuk. 

A problémáknak ehhez a szisztematikus tömkelegéhez te- 
gyük még azt hozzá, hogy még a posztmodern kor, késői vagy 
második modernitás elméletírói is száz- avagy kétszáz éves 
forrásokhoz térnek vissza. És azt is jeleznünk kell, hogy még 
a XX. század végének témánkban nagy teoretikusai (például 
Isaiah Berlin avagy Ernest Gellner) is azt hangsúlyozták, hogy 
elméleteik annyira terheltek egyfajta problémarendszerrel, 
hogy nem lehet üzenetük a XXI. század számára. 

Innen értsük meg tehát Salat Levente módszerét és problé- 
mafelvetését: a régi nagyoknak pusztán a „liberális ismereti 
minimumára” utal – jelzem azért, hogy ebből a liberális mini- 
mumból hiányzik az etikai dimenzió és néhány kulcsszerző (Fr. 
A. Hayek). (Persze mindenkinek megvannak az elméleti szim- 
pátiái és antipátiái.) Salat Levente elméleti diskurzusát teljes 
egészében a mai angolszász teoretikus közegben és többnyire 
analitikus nyelvezetben zajló diszkusszióra építi, ez persze egy 
lényeges újítás, amellyel, gondolom, valóban ki lehet védeni a 
hagyomány bódító tehertételét. (A hagyományt értelmezni per- 
sze mindig egy szép és nemes dolog, ami aztán annyi is marad, 
elmarad az alkalmazási dimenzió.) Azt hiszem, hogy a teljes 
etnopolitikai méretezés vizsgálata zárta ki a kisebbségi kérdés 
erdélyi szakértőire való hivatkozásokat is, amelyek nyilván egy 
irányba zárták volna a problematikát. 

Az etnikai csoportok valósága konfliktuális valóság, a konf- 
liktusok pedig sokfélék, egyik alapformájuk azonban az ál- 
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lam és egy közösség konfliktusa a hátrányos megkülönböztetés 
alapján. A szerző idézi a Ted Robert Gurr-Barbara Harff szer- 
zőpáros vizsgálatainak eredményét (1986): „233 olyan számot- 
tevő méretű (100 000-nél nagyobb lélekszámú!) etnokulturális 
csoportot azonosítottak szerte a világban, amelyek hátrányos 
megkülönböztetésnek voltak kitéve, vagy amelyek ilyen okokra 
visszavezethetően mobilizáltként, politikailag aktívként voltak 
számon tarthatók. Ebből 74 Afrikában, 43 Ázsiában, 32 a szov- 
jet tömb országaiban, 31 a Közel-Keleten, 29 Dél-Amerikában, 
24 pedig a fejlett nyugati demokráciák országaiban volt felel- 
hető (!). A felleltározott csoportok lélekszáma összesen 900 
millió főt tett ki, ami nem kevesebb mint a világ összlakossá- 
gának az egyhatoda az idő szerint. A Szovjetunió felbomlását 
követően legalább 10 esetben számon tartott konfliktusok for- 
málisan megoldódtak, a függetlenné vált tagköztársaságokban 
azonban legalább 30 új konfliktus ütötte fel a fejét. A felmérés 
készítői az esetek közel nyolcvan százalékában találták úgy, 
hogy a kontesztáló etnokulturális csoport történelmi gyökerű 
vagy újabb keletű hátrányos megkülönböztetés körülményei 
között él...” 

A kezeletlen konfliktus alapvető tulajdonsága mindig az esz- 
kaláció. A globalizáció körülményei között – ámbár a szerző 
a globalizációs terminológiát nem használja – a globális eszka- 
láció. Logikus tehát, hogy a teoretikus vizsgálat a liberális el- 
méletek megújításának a szükségességét veti fel egyrészt, más- 
részt pedig az állampolgárság problémájára koncentrál mint 
olyan alapvető összefüggésre, amely állam és polgár viszonyát 
olyan módon kell hogy szabályozza, amelybe „mindenki be- 
lefér”. „E könyv célja – írja – egy ilyen elméleti próbálkozás 
bemutatása és kritikai elemzése. Az elmélet, amely a soron 
következő vizsgálódás és normatív elbírálás tárgyául fog szol- 
gálni, a Kanadában élő és tevékenykedő Will Kimlicka nevéhez 
fűződik, és a »multikulturális állampolgárság« (multicultural 
citizenship) vagy »kisebbségi jogok liberális elmélete« (liberal 
theory ofminority rights) megnevezés alatt vált ismertté a szak- 
irodalomban. Kymlicka munkái 1989-cel kezdődően kerültek 
a nyilvánosság elé, és azóta széles körű nemzetközi polémiát 
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váltottak ki.” A megállapításhoz fűzött lábjegyzetben a szerző 
Will Kymlicka tudósi pályáját is bemutatja. 

Az Etnopolitika... rendkívül precízen, a demonstratio akadé- 
mikus szabályai szerint szerkesztett könyv, öt részre tagolt, egy 
bibliográfiai Függelék követi. A részeket az általános temati- 
kát összefoglaló főfejezetek vezetik be, amelyek aztán lépésről 
lépésre tematizálják a mondanivalót. Egy ilyen bemutatásban 
nyilván lehetetlen a gondolatok teljes bőségét bemutatni. Azt 
a megoldást fogjuk választani, hogy a logikai összefüggések 
néhány elemét emeljük ki. 

A legfontosabb nyilván magának a problémának az exponá- 
lása. így a szerző, Kymlickát idézve (ez a nem kevés olvasati216 

problémát okozó „tapadás” egyik módszerbeli eljárása mindvé- 
gig), a következőképpen artikulálja ezt: Kymlicka „...megíté- 
lése szerint ahhoz, hogy a világ kulturális megosztottságaival 
eredményesen tudjunk szembenézni, a nemzetközi államkö- 
zösség szemléletében újabb fordulatra van szükség: annak el- 
ismerésére, hogy az egyetemes emberi jogok maradéktalan és 
egyenlő érvényesüléséhez elengedhetetlen a kollektív jogok kö- 
rültekintő, szelektív és helyzet-specifikus igénybevétele.” És a 
Kymlicka-idézet (forrás): „Meggyőződésem szerint legitim és 
végső soron elkerülhetetlen, hogy a hagyományos emberi jogo- 
kat kisebbségi jogokkal egészítsük ki. Egy többkultúrájú állam 
esetében az igazságosság átfogó elméletének egyaránt kell tar- 
talmaznia az egyetemes emberi jogokat, amelyeket a csoport- 
tagságtól függetlenül kell az egyének számára biztosítani, és 
a csoport-specifikus jogokat vagy kisebbségi kultúrák számára 

                     
216 Írásom záró soraihoz hozzátartozik annak megjegyzése, hogy ha 

ezt a könyvet kevesebben olvasták, mint indokolt lett volna – ámbár 
ez lehet egy teljesen akcidentális feltételezés is –, az esetleg azzal ma- 
gyarázható, hogy Salat Levente diskurzusa túlságosan is tapad a leg- 
főképpen hivatkozott Will Kymlickáéhoz. Nekem legalábbis ez volt a 
legfőbb gondom vele. Ha a szerző distanciája vagy kritikája nagyobb, 
illetve erőteljesebb lenne, akkor az ő gondolati stílusát is jobban lát- 
nánk. A stílus jelentése a társadalomtudományban a tiszta diskurzív 
logika. A szerző módszertani értelemben túlságosan is szerény volt. 
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fenntartott »különleges státus« valamilyen formáját.” Hát igen, 
mondhatnánk, az elméleti társadalomtudományok szent idea- 
lizmusa ez. Nem arról van szó, hogy a „nemzetközi államkö- 
zösség” mindig egy hatalmi konjunktúra függvénye és ennek 
függvénye a politikai konstelláció, majd egyfajta konszenzuális 
jogalkotás. Az igazságosságról folytatott vita pedig Platón óta a 
társadalomról való gondolkodás alapformája, amelyben végső 
megoldások nem lehetségesek – éppen azért, mert a társada- 
lom evolúciója olyan, hogy mindig lesznek olyan jelenségek, 
amelyekre az igazságosság-vitát ki kell terjeszteni. Mint min- 
den valóban idealista gondolkodásban viszont veszélyesebb- 
nek tűnnek az olyan praestabilita elvek, amelyek szerint egy, 
a kisebbségi jogok bármilyen liberális elméletében az egyéni 
szabadság, a demokrácia és a társadalmi igazságosság felül- 
bírálhatatlan alapelvei eleve limitativ elvek a kisebbségi jogok 
vonatkozásában. 

A továbbiakban Salat Levente kitér Will Kymlicka azon 
elképzelésére, amely szerint a konfliktus- és válságkezelés 
módszerei és alkalmazói sem állottak tiszta fogalmi alapokon. 
A problematikus fogalmak (amelyek egy része a kompozit 
fogalmak, teoretikus értelemben kvázi-fogalmak közé tarto- 
zik) a következők: multikulturalitás (a jogállam etnokulturális 
semlegessége), kollektív jogok(kal kapcsolatos félreértések és 
rosszhiszemű értelmezések). Mivel Salat Levente hosszabb ta- 
nulmányt is szentelt a multikulturalizmus térségünkben eléggé 
dicstelen szerepének (Szempontok a multikulturalizmus fogal- 
mának romániai értelmezéséhez. Magyar Kisebbség, VI. évf. 
2000. 1. 19.), itt csak a következő értékelését idézzük: „Nem 
ritka jelenség ma Közép- és Kelet-Európábán, hívja fel a fi- 
gyelmet Kymlicka, hogy a nemzeti kisebbségek követeléseivel 
szembehelyezkedők éppen az amerikai modellre hivatkozva in- 
dokolják álláspontjukat. (Azt is szükségesnek tartom kiemelni, 
hogy a szerző szerint két igen kemény folyománya van ennek. 
‒ E. P.) Ez a hivatkozási alap elesélyteleníti a térség liberális 
értelmiségiéit és politikusait – akiknek az egyéni jogok érvénye- 
sítésére szorítkozó diskurzusa képtelen hozzájárulni a hathatós 
megoldások körvonalazásához –, és kezére játszik a többségi 
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nemzetek nacionalistáinak, akik magabiztosan utasítják el a ki- 
sebbségek arra vonatkozó követeléseit, hogy identitásuk hiva- 
talos és intézményes elismerésben részesüljön, a poszt-etnikus, 
multikulturális amerikai társadalmat hozván föl meggyőző el- 
lenpéldaként.” Szerintem azonban vannak itt mélyebb okok is: 
ne legyenek Salat Leventének (sem) illúziói a tekintetben, hogy 
a térségünkben zajló viták – az utóbbi 14 évben – mennyire ál- 
lottak elméleti ismereti alapokon. Hogy ki és mennyire ismerte 
a liberális hagyományt és irodalmat (amely persze nem azonos 
a liberális individualitás irodalmával). De félek, hogy a többi 
nagy hagyomány ismertségével is ez a helyzet. 

A második kérdéskör sokkal bonyolultabb és nem is elsősor- 
ban azért, mert a világon létező nyelvek és kultúrák rendkívüli 
sokféleségéről egyidejűleg, egy vonzatú politika-filozófiai ösz- 
szefüggésben akár elméletileg is beszélni a lehetetlen ostroma, 
ha nem nonszensz?! Ha a ma történéseinek abszolút idejében 
egy időben is élek tutszi, hutu, aino stb. embertársaimmal – po- 
litikai és kulturális időink szempontjából bizonyára nem élünk 
egy időben. A teóriának legalábbis ez utóbbi egyidőről kellene 
szólnia. Fogadjuk el tehát, hogy a vita idejében élünk (114. 
oldal, a kilencvenes évek vitaálláspontjainak összefoglalása a 
185. lábjegyzetben). A legegyszerűbb annak az elfogadása, 
hogy a liberális jogállam etnokulturális semlegessége – mítosz. 
Emellett talán nem is kell olyan bonyolultan érvelni: az állam 
akármilyen formájában és semmilyen szinten nem személytelen 
valóság. Preferenciái annak az állami bürokráciának a prefe- 
renciáival esnek egybe, amelyik a leginkább képes egy adott 
terület erőforrásait a többségi nyelv és kultúra segítségével 
‒ ha nem éppen gyarmatosításról van szó használni, elosztani 
és újraelosztani – és az állam specifikus céljaira fordítani. (Ez 
alól csak Hegel Jogfilozófiájának állama kivétel.) Az államot 
megérteni leginkább annak instrumentális valósága felől lehet. 
Véleményem szerint ennek az utilitárius logikája – minden ál- 
lami berendezkedéstől függetlenül – az, hogy elvi határa van 
a sokféleség, az etnokulturális diverzitás anyagi igényei teljes 
lefedésének. Az egyensúlyt elvileg jobban lehet az egyes ál- 
lampolgár, mint a csoportok között képviselni. Ennek a függ- 
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vénynek azonban nincs politikai tartalma és életveszélyes és 
szigorúan tilos politikai értelmű átfogalmazása. Ez gazdasági 
és államszervezési, adminisztrációs kérdés, mégis lényegi kér- 
dés, lényegében attól is függetlenül, hogy a minimális-maxi- 
mális kontinuumban hol helyezzük el az államot. Ezt a kérdést 
első ízben a liberális monetáris politikában lehetett elméletileg 
megjeleníteni. (Egy kissé cinikus megfogalmazásban: mennyit 
lehetne az éves állami költségvetésben a nagy állami ünnepekre 
kiutalt költségekből etnokulturális csoportok szükségleteire for- 
dítani? Ezt ma már nagyon pontosan ki lehet számítani.) 

Will Kymlicka véleménye szerint a liberális állam dicsérendő 
spontaneitásával már elmozdult a csoport-specifikus jogok ke- 
zelése felé azzal, hogy a differenciált állampolgárság megannyi 
formáját bevezette. És vajon – nem is annyira ad absurdum: 
végül is hány differenciált állampolgárság és ezzel kapcsola- 
tosan hány útlevélfajta lesz lehetséges? Szemünk előtt zajlik 
egy folyamat, amely drámai erővel exponálja ennek a politikai 
matematikának a lehetőségi kérdéseit, azaz a normativitást. A 
differenciált állampolgárság – és ebben a kérdésben Salat Le- 
vente idézi Matteo Gianni Kymlickához kapcsolódó mérvadó 
álláspontját is – azt jelenti, hogy „komplex, bonyolult egységet 
hozunk létre a különböző és potenciálisan konfliktuális loja- 
litásokból”. Bibó István képlete annak idején az volt, hogy a 
kisebbségek biztonságukért cserében sine die lojalitással „fi- 
zetnek”. Csakhogy közben a biztonságnak az a modernitásbeli 
tartalma is alaposan megváltozott. Végeredményben ismét csak 
Platónnak és Arisztotelésznek azzal a dilemmájával szembesü- 
lünk, hogy mennyi Sokaságot (Sokféleséget, Különféleséget) 
tűr meg az állam, amely lényege szerint Egység. 

Könyvének záró részében Salat Levente tipologikusan két 
diskurzust érvényesít a demokráciával kapcsolatban: az egyik a 
fejlett, konszolidált nyugati demokráciákra vonatkozik, amelyek 
lezártak egy utat: a nemzetek kialakulásának modemitásbeli 
útját. Ez persze nem azt jelenti, hogy bebizonyosodott volna 
eme demokráciák abszolút helytállása a soknemzetűség tényé- 
vel kapcsolatban. Nem, a demokráciák mindig is organikusan 
gyengének mutatkoznak a sokaság kezelésében. A másik út a 
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szovjet utódállamok útja, amelyek jelenleg abban a helyzetben 
vannak, hogy kényszerűen erős államot kell újrateremtsenek és 
életben tartsanak. 

Nagyon fontosnak tartom a szerző által megfogalmazott di- 
lemma alapformáját és a rá adható választ teljes terjedelmükben 
idézni: 

1. „Az etnokulturális szempontból megosztott országok de- 
mokratizálódási folyamatának tehát egyidejűleg két, egymás- 
nak ellentmondó célt kell követnie: egyfelől az államiság és 
szuverenitás biztosítását (kiépítését) a belső struktúrák (közös- 
ségek) összhangján alapuló és a vonatkozó nemzetközi követel- 
ményeknek megfelelő belső rend érvényesítése által, másfelől 
az etnokulturális változatosság intézményes beágyazását a ri- 
valizáló közösségek konkurens nemzetépítési folyamatainak a 
hivatalos elismerése révén, aminek ugyancsak tekintettel kell 
lennie a nemzetközileg elfogadott – és, mint láttuk, a szuve- 
renitás elvének ellentmondó – kisebbségi jogokkal kapcsolatos 
ajánlásokra. Vajon lehetséges ez?” 
2. „Megítélésem szerint az etnopolitikai mobilizációt kiváltó 
okok mindaddig nem fognak megszűnni, amíg az etnokulturális 
igazságosság és méltányosság elvei, a kisebbségi jogok liberá- 
lis elméletében megfogalmazottaknak megfelelően, vagy más, 
esetleg tökéletesített változatban, nem válnak elfogadottá, és 
nem kerülnek alkalmazásra egy ahhoz fogható nemzetközi kon- 
szenzus keretében, amely az Emberi Jogok Egyetemes Nyi- 
latkozatának az elfogadását tette lehetővé. Nem kell túlzottan 
pesszimistának lennünk ahhoz, hogy felmérjük, milyen esélyei 
lennének egy hasonló kezdeményezésnek a belátható közeljö- 
vőben. Személy szerint meg vagyok győződve azonban afelől, 
hogy mindaddig, amíg az etnokulturális közösségek közötti 
tényleges egyenlőséghez való jog – amely, mint láttuk, kiegé- 
szíti az egyetemes emberi jogokat, és lehetővé teszi azok mara- 
déktalan érvényesülését az etnokulturális megosztottság körül- 
ményei között is – fenntartásokkal van kezelve, illetve egyes 
népcsoportok morális szempontból önkényesnek nyilvánítható 
körülmények között élveznek privilégiumokat másokhoz ké- 
pest, addig a világ stabilitását annak az emberiség számára 
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csöppet sem megtisztelő tényállásnak a tudatos fölvállalására 
lehet csak alapozni, hogy a liberális és demokratikus jogállam 
eszméje nemes fikció csupán, és hogy az emberiség nagyobbik 
részének a politikai, szellemi és kulturális értelemben vett jó- 
létét csak annak az árán lehet biztosítani, ha ugyanezen jogokat 
megtagadjuk a földkerekség népességének egy nem elhanya- 
golható kisebbségétől.” 

Az emberiség nagyobbik részének jóléte – gondolom – to- 
vábbra is erőteljesen politikafüggő. Ilyen értelemben reményre 
adhat okot, hogy kisebbség és többség viszonya változhat – és 
akár a Salat Levente által jelzett elméleti és konkrét jogalkotási 
trendvonalak mentén. Egy régebbi tanulmányom (A kisebbségi 
jogok mint emberi jogok. In: Az emberi jogok és az európai 
tradíció. Osiris Kiadó, Budapest, 2002) a bizonyság arra, hogy 
véleményünk egyezik: mihamarabb ki kell dolgozni és el kell 
fogadtatni a Kisebbségi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Az 
alapvetően szkeptikus Salat Levente beállítódásával szemben 
még azt sem tartom kizártnak, hogy meg fogjuk érni. 

Nem fejezhetem be e kiváló politika-filozófiai munka mél- 
tatását annak jelzése nélkül, hogy méltatlanul és érdemtelenül 
kevés nyilvánosságot kapott honi magyar kritikai és sajtófó- 
rumainkon. Ilyen gazdagok vagyunk? Ilyen kevesen vagyunk 
(már-még?) társadalomtudományokban dolgozó, jártas szak- 
emberek, hogy nem sikerült e könyv és problematikája kapcsán 
egy nyilvános diszkussziót kibontakoztatnunk? 
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